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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  คร้ังที่  1  ประจ าปี  2562 

วันพฤหัสบดี ท่ี 21 เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2562 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง 

ผู้มาประชุม  
มาประชุม     19  คน 
ลาประชุม        4  คน 
ขาดประชุม    - คน 

ล าดับท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายอมรรัตน์   กล้าประจัญ ประธานสภาฯ อมรรัตน์   กล้าประจัญ  
2 นายเสนีย์  ลุงไธสง รองประธานสภาฯ เสนีย์  ลุงไธสง  
3 นายทองเล่ือน  คุณล้าน ส.อบต.โพนทองหมู่ท่ี 1 ทองเล่ือน  คุณล้าน  
4 นายสมาน   หาญอาสา ส.อบต.โพนทองหมู่ท่ี 2 สมาน   หาญอาสา  
5 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 นายจ าเนียร  เทียมครู ส.อบต.โพนทองหมู่ท่ี 7 จ าเนียร  เทียมครู  
11 นายวิชัย   เติมชีพ ส.อบต.โพนทองหมู่ท่ี 8 วิชัย   เติมชีพ  
12 นายวีรพล  พิมพ์ชัยภูมิ ส.อบต.โพนทองหมู่ท่ี 8 วีรพล  พิมพ์ชัยภูมิ  
13 นายทองเคลือบ เกาะม่วงหมู่ ส.อบต.โพนทองหมู่ท่ี 9 ทองเคลือบ เกาะม่วงหมู่  
14 นายสรรเสริญ   กองจันทร์ ส.อบต.โพนทองหมู่ท่ี 9 สรรเสริญ   กองจันทร์  
15 นางสนอง   ใสรังกา ส.อบต.โพนทองหมู่ท่ี 10 สนอง   ใสรังกา  
16 นางกรรณิการ์   ศรีเสนา ส.อบต.โพนทองหมู่ท่ี 10 กรรณิการ์   ศรีเสนา  
17 นายเฉลียว  วังศรี ส.อบต.โพนทองหมู่ท่ี 11 เฉลียว  วังศรี  
18 นางวราวัลย์  ชาติอาษา ส.อบต.โพนทองหมู่ท่ี 12 วราวัลย์  ชาติอาษา  
19 นายบุญเหลือ  ทองชัยภูมิ เลขานุการสภาฯ บุญเหลือ  ทองชัยภูมิ  
 
 
ผูล้าประชุม 
 

ล าดับท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นางเมตตา  ตาปราบ ส.อบต.โพนทองหมู่ท่ี 3 นางเมตตา  ตราปราบ  
2 นางณฐมน  แสงวงค์ ส.อบต.โพนทองหมู่ท่ี 6 ณฐมน  แสงวงค์  
3 นางสาวอรพินท์   อุตมะพันธุ์ ส.อบต.โพนทองหมู่ท่ี 7 อรพินท์   อุตมะพันธุ ์  
4 พ.อ.อ.จรัส  แผ่นเงิน ส.อบต.โพนทองหมู่ท่ี 12 จรัส  แผ่นเงิน  
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1 นายเกียรติพงษ์    วงศ์ษา นายก อบต.โพนทอง เกียรติพงษ์    วงศ์ษา  
2 นายสุพล  ทางชัยภูมิ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 6 สุพล  ทางชัยภูมิ  
3 นายสุทิน     สุวรรณพิมล รองนายก ฯ สุทิน     สุวรรณพิมล  
4 นางสาวประสบพร  ประดิษฐ์วรกุล รองนายกฯ ประสบพร  ประดิษฐ์วรกุล  
5 นายสุพล     พิงชัยภูมิ เลขานายกฯ สุพล     พิงชัยภูมิ  
6 นายอานุภาพ  สุขสานต์ ผู้อ านวยการกองช่าง อานุภาพ  สุขสานต์  
7 นางรุ้งนภา  ธงภักดิ์ ผู้อ านวยการกองคลัง รุ้งนภา  ธงภักดิ ์  
8 นางสาวพัชณี  ค าสะไมค์ หัวหน้าส านักปลัด พัชณี  ค าสะไมค์  
9 นางจรุงจิต   ฝางชัยภูมิ เจ้าพนักงานธุรการ รก.ผอ.

กองการศึกษาฯ 
จรุงจิต  ฝางชัยภูมิ  

10 นางบุญโฮม    ชูสกุล ครูโรงเรียนโพนทองพิทยา บุญโฮม  ชูสกุล  
11 นางปวีณา  สิงห์วงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายฯ ปวีณา  สิงห์วงศ์  
12 นางสาวประภัสสร  ง้าวบ้านผือ จพง.ธุรการ ประภัสสร  ง้าวบ้านผือ  
13 นายเกรียงศักดิ์  ฝางชัยภูมิ จพง.ป้องกันฯ เกรียงศักดิ์  ฝางชัยภูมิ  
14 นางธ ารงค์ลักษณ์   บุญโยธา เจ้าพนักงานธุรการ ธ ารงค์ลักษณ์  บุญโยธา  
15 นางสาวกนกวรรณ  ศรีสุวรรณ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กนกวรรณ  ศรีสุวรรณ์  
16 นางสาวสุจิตรา   งิ้วชัยภูมิ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สุจิตรา  งิ้วชัยภูมิ  
17 นางสาวสรัญญา  เกิดผล ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สรัญญา  เกิดผล  
18 นางสาวอุทัยวรรณ  กล้าแท้ เจ้าพนักงานพัสดุ อุทัยวรรณ  กล้าแท้  
19 นางสาวสายฝน  ลอยไธสงค์ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ สายฝน  ลอยไธสงค์  
20 นางอรวรรณ   ประทุมวงศ์ นักวิชาการเงินและบัญชี อรวรรณ  ประทุมวงศ์  
21 นางสาวเนตรจิรา  สิทธิวงค์ ครูผู้ดูแลเด็ก เนตรจิรา  สิทธิวงค์  
22 นายชานนท์  ขันธสง นักพัฒนาชุมชน ชานนท์  ขันธสง  
23 นายจีระศักดิ์  บ่อทอง นายช่างโยธา จีระศักดิ์  บ่อทอง  
24 นางสาวฐิตารัตน์  เพียงชัยภูมิ นักทรัพยากรบุคคล ฐิตารัตน์  เพียงชัยภูมิ  
25 นางนิตยา    แฝงฤทธิ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ นิตยา   แฝงฤทธิ์  
 
เปิดประชุมเวลา  09. 30 น.    
 เมื่อถึงก าหนดเวลาการประชุม  นายอมรรัตน์  กล้าประจัญ  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง ท า
หน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพรอ้มกล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพน
ทอง สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1  ครั้งท่ี  1  ประจ าปี  2562  และด าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
(นายเสนีย์ ลุงไธสง)  ก็ขอสวัสดีอีกครั้งวันนี้เราก็มาประชุมการจ่ายขาดเงินสะสมก็เป็นเรื่องส าคัญมี 
เลขานุการสภาฯ พิจารณาหลายเรื่องก็เป็นการประชุมสมัยสามัญสมัยท่ี 1 ปี 2562 วันนี้ก็ได้เวลาอัน

สมควรแล้วขอเรียนประธานเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 1       ครั้งท่ี 1 
ประจ าปี 2562 เชิญครับ      
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(นายอมรรัตน์  กล้าประจัญ) เรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทองรองนายกท่านเลขานายก 
ประธานสภาฯ หัวหน้าส่วน ผอ.กอง แขกผู้มีเกียรติและผู้ทรงเกียรติท่ีเคารพรักทุกท่านวันนี้เป็นการ

ประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี 2562 ก็มีประเด็นท่ีจะให้พวกเรา
พิจารณาอยู่ประมาณ สอง สาม เรื่องก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านท่ีได้เข้าร่วมประชุมใน
ครั้งนี้ก็เพื่อไม่ให้เสียเวลาเพราะว่ามันมีประเด็นท่ีจะต้องคุยกันอีกหลายเรื่องเผ่ือมี
ประเด็นท่ีจะต้องคุยกันยาวก็มีตัวแทน ผอ.โรงเรียนโพนทองมีอะไรจะช้ีแจงให้พวกเรา
รับทราบไหมครับ 

(นางบุญโฮม ชูสกุล)  กราบเรียนท่านประธานสภาท่านนายกท่านรองนายกและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
ครูโรงเรียนโพนทองพิทยา  ทุกท่านดิฉันนางบุญโฮม ชูสกุล เป็นครูโรงเรียนโพนทองพิทยาพึ่งจะมารับ 

ต าแหน่งนะคะอาจจะไม่คุ้นหน้าคุ้นตานะคะย้ายมาด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรียนตอนเปิด
เทอมเดือนพฤศจิกายนท่ีผ่านมาวันนี้บังเอิญว่าคณะผู้บริหารทุกท่านไปจัดนิทัศการท่ี
เขตเพราะว่าวันพรุ่งนี้ท่าน ผอ.เขตจะรับการประเมินเป็นผู้อ านวยการเช่ียวชาญก็เลย
อาจจะบางตาผู้อ านวยการก็เลยบอกว่าให้ไปแทนหน่อยวันนี้ก็เลยขออนุญาตทีนี้ ท่ี
โรงเรียนขออนุญาตเรียนช้ีแจงแบบนี้โรงเรียนโพนทองพิทยาตอนนี้ในขณะนี้หลังจากท่ี
คุณลุงโอภาสเกษียณไปต าแหน่งยังไม่ได้คืนมาเพราะฉะนั้นระยะนี้โรงเรียนโพนทองก็
ขาดนักการไม่มีต าแหน่งนี้คณะครูก็ได้ดูแลด้วยความต้ังอกตั้งใจอย่างมุ่งมั่นทีนี้บังเอิญว่า
ปัญหาท่ีเกิดในระยะช่วงนี้บ่อยมากแล้วคุณครูพูดกับเด็กทุกวันบอกเด็กทุกวันก็คือเรื่อง
ของเด็กนักเรียนเข้ามาขี่มอไซต์ท้ังโรงเรียนตัวเองนี้แหละเด็ก ป.6 ท่ีเขาเข้าสู่วัยรุ่นแล้วก็
จะมีกลุ่มรุ่นพี่ท่ีเป็นมัธยมก็มาด้วยมาเป็นหลายคันมอไซต์ก็จะเสียงดังโรงเรียนเราก็เป็น
สถานท่ีให้บริการชุมชนท่ีเขาจะมาเล่นกีฬาท้ังหลายก็มาทีนี้ไม่รู้ใครเป็นใครมันก็เลยประ
ปนกันไปหมดโรงเรียนก็เลยว่ายังไงจะแก้ปัญหานี้ได้ท้ังๆท่ีเราก็บอกเด็กเราแล้วเตือน
เด็กเราแล้วเราก็ไม่ทราบว่าใครชวนใครมาก็เลยขออนุญาตว่าจะปิดโรงเรียนในช่วงนี้ปิด
ประตูแต่การปิดประตูยังไงทางทิศตะวันตกมันก็เล่ือนเข้าเล่ือนออกได้เด็กท่ีเข้าเคยเข้า
เขาก็เล่ือนเข้ามาแล้วก็ยังมีปัญหาอยู่ก็เลยขออนุญาตว่าแจ้งให้ท่ีประชุมรับทราบว่า
ตอนนี้ปัญหาตรงนี้ เกิดขึ้นเมื่อเช้าขับรถมาโรงเรียนก็ ผ่านมาก็ได้ยินท่านก านัน
ประชาสัมพันธ์ทางเสียงตามสายในเรื่องนี้อยู่ว่าปัญหาของเด็กวัยรุ่นตอนนี้คือยังอยู่ทีนี้
เข้ามารวมตัวกันพอหลังจากคุณครูบอกว่าอย่าเข้ามาในโรงเรียนนะลูกเสียงดังเขาก็จะ
ไปรวมตัวกันอยู่หน้าโรงเรียนตรงท่ีเขาท าถนนติดถนนใหญ่ก็น่าเป็นห่วงก็ขอฝากกราบ
เรียนไว้เพียงแค่นี้ก่อนคะขอบพระคุณค่ะ 

นายอมรรัตน์  กล้าประจัญ ครับขอบคุณมากครับก็มีปัญหาอยู่คงจะหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขปัญหา 
ประธานสภาฯ   ท่านนายกมีอะไรอยากจะคุยเรื่องนี้ไหมครับ 
นายเกียรติพงษ์    วงศ์ษา  เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพท่านรองสภาท่านเลขาสภาท่านสมาชิกผู้ทรง 
นายก  อบต.   เกียรติและก็ผู้เข้าร่วมประชุมสภาทุกท่านก็เรื่องปัญหาเด็กและเยาวชนมันมี 

ปัญหามานานพอสมควรตอนนี้ก็ขอแจ้งก็ขอให้ทางคุณครูแจ้งกับทางผู้ใหญ่บ้านเมื่อเช้า
นี้ได้รับแจ้งจากทางผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 1 มีการออกไปประชาคมเรื่องยาเสพติดอยู่ท่ีอ าเภอ
ในวันนี้ช่วงเช้านี้ถ้าทางคุณครูมีข้อมูลอะไรยังไงก็หรือว่าอยากให้ทางอ าเภอได้ส่ังการ
ผู้น าท้องท่ีฝ่ายปกครองมาช่วยดูแลท่านสามารถส่งข้อมูลให้อ าเภอได้เพราะวันนี้อยู่
ในช่วงประชุมประชาคมเรื่องยาเสพติดซึ่งรับทราบข้อมูลเบื้องต้นว่าตอนนี้เด็กประถม
พกมีดไปโรงเรียนก็มีพึ่งรับทราบเมื่อสัปดาห์ก่อนตอนนี้เด็กเยาวชนของเรามีปัญหาของ 
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การต้ังแก๊งต้ังไม่เข้าบ้านเห็นว่าโรงเรียนประถมของในเขตต าบลเราพกมีดไปโรงเรียน
แล้วไปขู่กันก็มีเด๋ียวเรื่องตรงนี้จะหาทางปรึกษาทางท่านนายอ าเภออีกทีหนึ่งในเรื่อง
ของการช่วยเหลือของเด็กและเยาวชนส่วนท้องถิ่นของเราตอนนี้จะได้ดูเรื่องการอบรม
เรื่องยาเสพติดของเด็กและเยาวชนอีกทีหนึ่งหรือพาละลายพฤติกรรมจะได้เรียนเชิญ
ทางโรงเรียนมาพูดคุยกันว่าจะหาแนวทางแก้ไขปัญหายังไงในส่วนของเรื่องนี้ถ้าจุดไหน
ท่ีเป็นจุดเส่ียงโดยรอบของโรงเรียนอยากให้ติดไฟแสงสว่างเพิ่มเป็นจุดสุ่มเส่ียงก็ให้ทาง
โรงเรียนท าหนังสือขอความอนุเคราะห์มาได้ผมจะได้คุยกับทางโยธาถ้าเกิดว่าโรงเรียน
ขอความอนุเคราะห์ขอไฟติดตรงจุดสุ่มเส่ียงอาจจะขอยืมพัสดุของ อบต.ให้ได้ท่ีจะติดไฟ
ส่องสว่างจุดสุ่มเส่ียงภายในโรงเรียนจึงเรียนให้ทางคณะครูและท่ีประชุมรับทราบปัญหา
เรื่องเด็กและเยาวชนขอบคุณครับ 

นายอมรรัตน์  กล้าประจัญ ขอบคุณครับท่านนายกครับก็คงจะหาแนวทางร่วมกันอีกครั้งหนึ่งครับท่าน 
ประธานสภาฯ   อาจารย์ครับว่าเราจะร่วมกันยังไงดีจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ยังไงเพราะว่าคงไม่ใช่ท่ี 
    โรงเรียนโพนทองอย่างเดียวหรอกคงจะทุกโรงนางเม้งก็เห็นเหมือนกันก็คงจะ 

ร่วมกัน อบต.ก็คงจะท าในภาพรวมๆ นะครับท่านอาจารย์ก็คงจะเป็นในโอกาสต่อไปใน
การท่ีจะร่วมกันแก้ไขปัญหาต่อไปเข้าระเบียบวาระเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการ
เสียเวลา 

      
ระเบียบวาระที่  1  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายอมรรัตน์  กล้าประจัญ         สืบเนื่องจาก อบต.โพนทองมีนโยบายท่ีจะตอบสนองนโยบายของจังหวัดของ 
ประธานสภาฯ                      รัฐบาลในการจัดการขยะเพื่อลดปัญหาขยะแก้ไขปัญหาขยะให้กับต าบลโพนทอง 

แบบยั่งยืนเพื่อให้การจัดการขยะเป็นไปอย่างมีระบบระเบียบทางองค์การบริหารส่วน
ต าบลโพนทองก็เลยได้จัดท าระเบียบกองทุนธนาคารขยะในชุมชนต าบลโพนทองเพื่อให้
เกิดการบริหารจัดการขยะในชุมชนอย่างเป็นระบบทาง อบต. โดยท่านนายกก็ให้ทาง
สภาได้แจ้งให้กับสมาชิกสภาได้ทราบว่าทาง อบต. ได้ด าเนินการในการจัดการขยะ
อย่างไรแล้วก็ให้พวกเราได้ประชาสัมพันธ์ให้กับสมาชิกในชุมชนได้รับทราบอีกอีกต่อ
หนึ่งว่า อบต.โพนทอง ก าลังด าเนินการในเรื่องของการท าโครงการในการท่ีจะลด
ปริมาณขยะแล้วก็การรีไซเคิลขยะหรือการน าขยะไปแปรรูปโดยการน าขยะไปขายใน
โอกาสต่อไปเพื่อให้การด าเนินการไปอย่างเรียบร้อยนั้นก็เลยมีการออกระเบียบมาก็
อย่างท่ีสมาชิกทุกท่านไปช้ีแจงเพื่อให้สมาชิกในชุมชนเราได้รับทราบในมือท่านมีระเบียบ
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทองว่าด้วยการจัดต้ังกองทุนธนาคารขยะในชุมชนต าบล
โพนทอง 
        แจ้งให้ทราบอีกเรื่องหนึ่งคือสมาชิกของพวกเราท่านได้ไปลงสมัครเลือกต้ัง สส.
ท่านก็เลยได้ลาออกจากสมาชิกสภาเพื่อไปลงเลือกตั้ง สส.ในเขตไหนผมก็ไม่ทราบผมจ า
เขตไม่ได้ ท่านธนภัทร ยอดเสรณี เขต 6 ก็ขอให้ท่านประสบความส าเร็จในการก้าวขึ้น
ไปอยู่เวทีใหญ่พวกเราก็คงยังจะท างานในเวทีนี้ต่อก็แจ้งให้พวกเราทราบว่าท่านก็ได้ไป
ลงเขต 6 ท่ีแก้งคร้อครับ 

ที่ประชุม   - รับทราบ  

ระเบียบวาระที่  2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง      สมัย
วิสามัญ  สมัยท่ี  3  ประจ าปี  2561  เมื่อวันท่ี  14  ธันวาคม  2562 

ที่ประชุม   -มีมติรับรอง- 
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ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณา (กระทู้ถาม) 

- ไม่มี   -  

ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองที่คณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  
           4.1  การสรรหากรรมการสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง 
นายอมรรัตน์   กล้าประจัญ    ครับเนื่องจากว่าคณะกรรมการสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง
ประธานสภาฯ                     ชุดเดิมได้หมดวาระลง คณะกรรมการสถานศึกษาก็จะได้มีการเลือกสมาชิก 
                                      ใหม่ซึ่ง สัดส่วน คณะกรรมการสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
                                      โพนทอง  จ านวน  4  แห่ง ๆ ละ 1 คนประกอบด้วย 

1. โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง 
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนทอง 
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหญ้ารังกา 
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนางเม้ง 

นายบุญเหลือ  ทองชัยภูมิ       เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ   กระผมนายบุญเหลือ  ทองชัยภูมิ  สมาชิก อบต.     
เลขานุการสภาฯ   หมู่ท่ี  2  ค าถามของผม ผมไปอ่านดูแล้วค าว่าศูนย์กับโรงเรียนแนวทางปฏิบัติท่ีแล้ว 
                                     มาท่ีศูนย์นี่เขาเลือกกรรมการด้วยใช่มั้ยเพราะว่าในท่ีนี้เขาเขียนว่าโรงเรียนและศูนย์ 
                                     ส าหรับโรงเรียนจะต้องมีคณะกรรมการสถานศึกษาและต้องแจ้งให้เขตการศึกษา 
                                     ทราบด้วย ส าหรับศูนย์นั้นไม่เข้าลักษณะการเป็นโรงเรียนแนวทางท่ีผ่านมาเป็น 
                                     อย่างไรก็ผมอ่านดูแล้วขอให้ช้ีแจงให้เข้าใจด้วยครับ ค าว่าโรงเรียนกับศูนย์มัน 
                                     แตกต่างกันยังไง ถา้โรงเรียนต้องถ่ายค าส่ังแจ้งไปทางเขตพื้นท่ีการศึกษา แต่ถ้าศูนย์ 
                                     พัฒนาเด็กเล็กไม่ใช่โรงเรียน และทางคณะกรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่งกี่ปี 
                                     ขอให้ทางเจ้าหน้าท่ีได้ช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบด้วยเชิญครับ 
นางจรุงจิต  ฝางชัยภูมิ เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทองท่ีเคารพ รองประธานสภา 
เจ้าพนักงานธุรการ รวมไปถึง คณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หัวหน้าส่วนราชการ 
(รักษาการ ผอ.         องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลโพนทองทุกท่าน  ดิฉัน นางจรุงจิต  ฝางชัยภูมิ  
กองการศึกษา)                    ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  รักษาราชการแทน  ผู้อ านวยการกอง 

การศึกษา ได้รับข้อส่ังการจากท่านนายยกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทองให้ด าเนินการ
สรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทองจึง
ท าการศึกษาระเบียบและหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง  ขออนุญาตอ้างถึงหนังสือ ท่ี ศธ 
04001/7148 ลงวันท่ี  24 ตุลาคม 2560  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยฝ่ายอ านวยการ  ลงนามโดย นางสาวอุษณีย์ ธโน
สวรรย์ ต าแหน่งรองเลขาธิการรักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่อง การแต่งต้ังคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งหนังสือฉบับนี้ เรียนถึง ผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาทุกเขตพื้นท่ี ในหนังสือได้กล่าวว่า  ด้วยได้มีส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาหลายเขตพื้นท่ีหารือมายังส านักงานส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาข้ัน
พื้นฐานเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการแต่งต้ังคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน 
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พื้นฐานพิจารณาแล้ว  ขอแจ้งให้ทราบกฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ  คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการด ารง
ต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546 ข้อ 
1  ได้ก าหนดนิยามของค าว่า  “ สถานศึกษา หมายความว่าโรงเรียน วิทยาลัย หรือ
หน่วยงานการศึกษาท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นของรัฐ ท่ีมีอ านาจหน้าท่ีหรือมีวัตถุประสงค์ในการจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  ท่ีได้รับงบประมาณจากรัฐแต่ละแห่งยกเว้นสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
และศูนย์การเรียน” 

                                     ข้อ 5 (6) “ให้ผู้อ านวยการเสนอรายช่ือผู้ท่ีได้รับการสรรหาและได้รับเลือกตาม  
(1)ถึง(5)  ต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อพิจารณาแต่งต้ังเป็นประธาน
กรรมการและกรรมการ” 
ดังนั้น จากบทบัญญัติดังกล่าวหากสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เป็น
สถานศึกษาของรัฐท่ีมีอ านาจหน้าท่ีหรือมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี
ได้รับงบประมาณจากรัฐจะต้องด าเนินการตามบทบัญญัติในข้อ 5 (6) จากหนังสือฉบับนี้จะ
เห็นได้ว่าสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและศูนย์การเรียนได้รับการยกเว้นแต่มีระเบียบฉบับใหม่
มานะค่ะ พึ่งออกมาปี 2561 ว่าด้วยการจัดการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมีลักษณะของการ
จัดการแบบร่วมพัฒนาอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีลักษณะเช่นเดียวกัน ให้ด าเนินการสรร
หาคณะกรรมการสถานศึกษาไม่ต่ ากว่า 9 ท่านและไม่เกิน  15 ท่าน เป็นไปตามบทบัญญัติ
ของกฎกระทรวงศึกษาธิการท่ีออกมาค่ะ ว่าระการด ารงต าแหน่งไม่เกิน 4 ปี และไม่
สามารถด าเนินการติดต่อกันเกิน 2 วาระค่ะจึงอาศัยบทบัญญัติแห่งการด าเนินการและข้อ
กฎหมายดังกล่าวด าเนินการสรรหา คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไรก็ตามค่ะ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ในสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่เดิมนั้น การด าเนินการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นมาอย่างไรเราไม่
ทราบ แต่ว่ามีรายช่ือท่ีส่งมาครบถ้วน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแต่ละแห่ง ถ้าหากท่าน
ประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ีเคารพทุกท่าน ผู้บริหาร หัวหน้าส่วน
ราชการ เพื่อให้ด าเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามแนวทางค่ะ จึงขออนุญาตเรียนให้ทราบ 
ตามแนวทางท่ีแจ้งไปแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของการประชุมสภา จึงได้จัดท า
หนังสือบันทึกเสนอผู้บริหารเพื่อเสนอสภาพิจารณาขอบคุณค่ะ 

นายอมรรัตน์   กล้าประจัญ    ขอบคุณครับ ก่อนหน้านี้เราก็มีคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเหมือนกัน                    
ประธานสภาฯ                    ก็ขอให้ทางท่านสมาชิกสภาทุกท่านได้พิจารณาคัดเลือกกรรมสถานศึกษาในสังกัด 
                                     องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง จ านวน  4 แห่ง ๆละ 1 คน  เริ่มจาก  

1. โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง  
นายเสณีย์  ลุงไธสง              ผมขอเสนอ นาย อมรรัตน์  กล้าประจัญ  ประธานสภา องค์การบริหารส่วนต าบล   
รองประธานสภาฯ               เป็นคณะกรรมการสถานศึกษา ของโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบล 
                                     โพนทอง 
นายทองเลือ่น  คุณล้าน        ผมขอเสนอนายบุญเหลือ  ทองชัยภูมิ  เลขานุการสภา อบต.โพนทอง เป็น 
ส.อบต.หมู่ที่  1                 คณะกรรมการสถานศึกษา ของโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง 
นายวีรพล  พิมพ์ชัยภูมิ        ผมขอเสนอ นายเฉลียว  วังศรี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ท่ี 11   
ส.อบต. หมู่ที่  8                 เป็นคณะกรรมการสถานศึกษา ของโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบล 
                                    โพนทอง 
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นายอมรรัตน์  กล้าประจัญ   ครับผมขอสละสิทธิครับเพราะมี 2 ท่านแล้วจะได้คัดง่ายๆ  
ประธานสภาฯ                   ให้สมาชิกสภาทุกท่านได้พิจารณาคัดเลือกครับ  
                                    ท่านท่ี 1  นายบุญเหลือ  ทองชัยภูมิ  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
                                    โพนทอง 
                                    ท่านท่ี 2  นายเฉลียว  วังศรี สมาชิกสภาอบต. หมู่ท่ี 11 ซึ่งท้ัง 2 ท่านนี้ เคยเป็น 
                                    ข้าราชการ ครูมาก่อน ท่านก็จะมี ความรู้และการบริหารจัดการด้านการศึกษาได้ดี 
                                    คนแรก ถ้าใครเห็นว่า  นายบุญเหลือ  ทองชัยภูมิ  เป็นคณะกรรมการ 
                                    สถานศึกษา ของโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทองยกมือครับ 
มติที่ประชุม                         เห็นชอบ  13  เสียง  
                                        งดออกเสียง  6  เสียง                      
นายอมรรัตน์  กล้าประจัญ  ท่านท่ี  2  นายเฉลียว  วังศรี สมาชิกสภาอบต. หมู่ท่ี 11  ใครเห็นชอบให้เป็น 
ประธานสภาฯ                 คณะกรรมการสถานศึกษา ของโรงเรียนอนุบาล องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง 
                                   ยกมือครับ 
มติที่ประชุม                         เห็นชอบ  1  เสียง  
                                       งดออกเสียง  18  เสียง 
มติที่ประชุม                     เห็นชอบให้ นายบุญเหลือ  ทองชัยภูมิ  เป็นคณะกรรมการ 
                                   สถานศึกษา ของโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทองครับ 
นายอมรรัตน์  กล้าประจัญ        ต่อไปเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนทองครับ 
ประธานสภาฯ    
นางทองจันทร์  มาภักดี  ดิฉันขอเสนอ  นางวราวัลย์  ชาติอาษา  สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 12  
ส.อบต.หมู่ที่ 5                      เป็น คณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนทองค่ะ 
นางวราวัลย์  ชาติอาษา          ดิฉันขอสละสิทธิค่ะและขอเสนอนายสมาน หาญอาษา สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 2  
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12        เป็น คณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนทองค่ะ       
นายอมรรัตน์  กล้าประจัญ ขอมติรับรอง   นายสมาน หาญอาษา   สมาชิกสภา  อบต.หมู่ท่ี 2        
ประธานสภาฯ เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนทองครับ 
มติที่ประชุม                          เห็นชอบเป็นเอกฉันท์                                          
นายอมรรัตน์  กล้าประจัญ       ครับต่อไปเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหญ้ารงักา 
ประธานสภาฯ                       ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอได้เลยครับ 
นายทองเคลือบ  เกาะม่วงหมู่       ผมขอเสนอ นายป้อมเพ็ชร  สายสุพรรณ์   สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 4      
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9            เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหญ้ารังกาครับ 
นายอมรรัตน์  กล้าประจัญ          ขอมติรับรองให้นายนายป้อมเพ็ชร  สายสุพรรณ์   สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 4 
ประธานสภาฯ   เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหญ้ารังกาครับ                      
มติที่ประชุม                            เห็นชอบเป็นเอกฉันท์                                                                                                                           
นายอมรรัตน์  กล้าประจัญ          ครับสุดท้ายเป็นการคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน 
ประธานสภาฯ                           นางเม้งครับ ขอให้สมาชิกสภาได้เสนอช่ือครับ 
นางยุวดี  วิสัยดี                      ดิฉัน ขอเสนอ นางสุดารัตน์  สมัตถะ สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 3             
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5            เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนางเม้งค่ะ 
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นายอมรรัตน์  กล้าประจัญ         ขอมติรับรองให้นาง นางสุดารัตน์  สมัตถะ สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 3  
ประธานสภาฯ                         สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 4  เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
     บ้านนางเม้งครับ     
มติที่ประชุม                            เห็นชอบเป็นเอกฉันท์                                                                                                                     

4.2  การก าหนดสมัยประสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง ประจ าปี 2562  
และก าหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ของปี พ.ศ.2563 

นายอมรรัตน์  กล้าประจัญ ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ก าหนดใน 
ประธานสภาฯ มาตรา 53 ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลจะก าหนด แต่ต้องไม่เกินส่ีสมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีให้
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดวรรคส่ี สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีก าหนด 
ไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนญุาตจากนายอ าเภอ 

                    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  
          ข้อ 21 การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม 
          สมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของ 

                                         ปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ 
ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในท่ีประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้
น า ความในข้อ 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภา
ท้องถิ่นท าเป็นประกาศของสภาท้องถิ่นพร้อมท้ังปดิประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ 
ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกรณีท่ีไม่ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี
ไว้ หรือไม่ได้ก าหนดวนัเริ่มประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้ หรือมีความ
จ าเป็นต้องเปล่ียนแปลงสมัยประชุมสามัญประจ าปี หรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีท่ีก าหนดไว้แล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจ าปี
อื่น หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้ 
ข้อ 11 (3) ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด
ว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจ าปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละ
สมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วันกับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัย
แรกของปีถัดไปและมีก าหนดกี่วัน 
ต่อไปผมขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้เสนอว่าจะก าหนดสมัยประชุม กี่สมัย โดยจะ
ก าหนดได้ 2  สมัย แต่ไม่เกิน 4 สมัย 

นายป้อมเพชร  สายสุพรรณ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ผม นายป้อมเพชร  สายสุพรรณ์  สมาชิก       
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4          สภาอบต.หมู่ท่ี 4  ขอเสนอให้ก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 
    2562 เป็น 4 สมัยครับ 
นายอมรรัตน์  กล้าประจัญ         ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาฯ 
ผู้รับรอง             นางยุวดี  วิสัยดี  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5 
            นายสรรเสริญ  กองจันทร์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9 
นายอมรรัตน์  กล้าประจัญ       สมัยประชุม สมัยสามัญประจ าปี พ.ศ. 2562 เป็น 4 สมัย ท่านใดเห็นด้วยขอให้ ประธาน
สภาฯ                         ยกมือขึ้นครับ  
มติที่ประชุม           เห็นชอบเป็นเอกฉันท์   
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นายอมรรัตน์  กล้าประจัญ       ครับตามเอกสารการก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง  
ประธานสภาฯ                      สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2562 และก าหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ 
                    สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.2563 ท่ีทางฝ่ายเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพน 
                        ทองได้จัดท าขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการในการด าเนินการในห้วงนั้น  
                                       ดังนี้  
                     1. ก าหนดการประชุมสภา สมัยสามัญประจ าปี พ.ศ.2562 จ านวน 4 สมัย 
                                        มีการก าหนดระยะเวลา 15 วัน 
                                        สมัยท่ี  2  เริ่มวันท่ี  1  ถึงวันท่ี 15  มิถุนายน 2562 
                                        สมัยท่ี  3  เริ่มวันท่ี  7 ถึงวันท่ี  21  สิงหาคม  2562 
                                        สมัยท่ี  4 เริ่มวันท่ี   1  ถึงวันท่ี  15 ธันวาคม 2562 
                     2.และก าหนดการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยแรก ของปี พ.ศ.2563 มีก าหนด 
                                         15 วัน สมัยท่ี 1  เริ่มวันท่ี 1  ถึงวันท่ี  15  กุมภาพันธ์  2563  
นายอมรรัตน์  กล้าประจัญ       ขอมติท่ีประชุม เพื่อพิจารณาการก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ประธานสภาฯ                       ต าบลโพนทอง สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2562 และก าหนดสมัยประชุมสภา  
   สมัยสามัญ  สมัยแรกประจ าปี พ.ศ.2563 ครับ 
มติที่ประชุม           เห็นชอบ เป็นเอกฉันท์                      
                    4.3  การขอใช้ที่สาธารณประโยชน์  
นายอมรรัตน์  กล้าประจัญ         เชิญผู้ท่ีเกีย่วข้องกับเรื่องขอใช้ท่ีสาธารณะประโยชน์ช้ีแจงหลักการและเหตุผลให้ 
ประธานสภาฯ                        สมาชิกได้รับทราบด้วยครับเชิญครับ 
นายเกียรติพงษ์  วงศ์ษา            เรียนท่านประธานสภา  คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาท่ีทรงเกียรติทุกท่านครับ 
นายก อบต.โพนทอง                ขอเรียนให้ทราบว่าตามข้อ 4.3 การขอใช้ท่ีสาธารณประโยชน์ สืบเนื่องจากทาง 
                                          รัฐบาล มีการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีรายได้ สร้างอาชีพ สร้างความ 
                                          มั่นคงทางด้านอาชีพ ซึ่งทางคณะผู้บริหารได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การปรับปรุง 
                                พื้นท่ีสาธารณประโยชน์เพื่อบริการประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ ท้ังทางด้านการ 
                       ออกก าลังกาย ทางส่งเสริมอาชีพ การปลูกผัก การท าสวนหย่อมสวนสาธารณะ 
                                         เป็นตลาด ค้าขายให้กับพี่น้องประชาชน  อีกอย่างหนึ่งคือการส่งเสริมความมั่นคง 
                                         ทางด้านอาชีพการของบพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง ตอนนี้ได้ 
                       พัฒนาแหล่งน้ าหลายๆ แห่ง ซึ่งขอกล่าวเอ่ยก็คือ แหล่งน้ าหนองใหญ่ ในเขตของต าบล 
                       โพนทอง ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทองได้เสนอโครงการผ่านกรม 
    ชลประทานไปบรรจุใน แผนงบประมาณท่ีเสนอขอจัดสรร 35  ล้านบาททีนี้ทาง 

 กรมชลประทานได้ส ารวจ ออกแบบแล้ว หนองใหญ่ตอนนี้ก าลังขุด ก็เป็นโครงการหนึ่ง
ในการผันน้ าเล่ียงเมือง แก้ไขปัญหาน้ าท่วมของจังหวัดซึ่งมวลน้ าตรงนี้จะแบ่งมาบริเวณ
หนองใหญ่  ตอนนี้ทางกรมชลประทานได้หาผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้วนะครับ ในส่วนหนึ่ง
สามารถแก้ไขปัญหาน้ าในท่ีราบลุ่มต าบลโพนทอง ซึ่งมี หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 7 หมู่ 12 และก็
มีบ้านนางเม้งส่วนหนึง่ท่ีประสบปัญหา หมู่ท่ี 10 ก็มีปัญหา ถ้าเราขุดแก้มลิงเรียบร้อย
แล้ว มีระบบสูบน้ าต่างๆ อย่างเช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งทางระบบน้ าจะเกี่ยวข้อง
ยังไงกับการขอใช้ท่ีสาธารณะประโยชน์มีหลายๆท้องถิ่น หลายๆ หน่วยงานท่ีส่งเสริม
การสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งจะขอเอ่ยก็คือถามหัวหน้าถ้าสูบน้ าด้วยพลังงาน 
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แสงอาทิตย์ไปมอหินขาวจะลดค่าใช้จ่าย ถ้าให้ประชาชนน าเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายก็จะ
ล าบากและช่วงนี้เศรษฐกิจก็จะไม่ค่อยดี ทีนี้ก็จะขอต้ังเครื่องสูบน้ าจากหนองใหญ่ไปนาง
บ้านนางเม้ง อีกทางหนึ่งก็จะขอสูบไปทางสระหนองคูวัดบ้านหนองหญ้ารังกา แต่ทีนี้
เรื่องการสูบน้ าก็ได้คุยกับทางชลประทานในเบ้ืองต้น ว่าจะสูบระยะยาวไปทางโนนสาวเอ้
ก าลังอาจจะ ไปไม่ถึงเพราะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์แต่ถ้าเป็นไฟฟ้ายังได้อยู่แต่เรื่อง
ค่าใช้จ่ายการติดต้ังหม้อแปลงเกือบ 10 ล้านบาท  ทีนี้จะเป็นท่ีมาคือการขอใช้ท่ี
สาธารณะประโยชน์ ตอนแรกคือบริเวณสระวัดหนองคูบ้านหนองหญ้ารงักานะครับ ซึ่ง
ทางชาวบ้านเองได้ขอให้ท้องถิ่นเราถมสระเล็กเพื่อเอามูลดินจากหนองใหญ่มาถม เพื่อ
เป็นพื้นท่ีสาธารณะเป็นตลาดเป็นพื้นท่ีในการออกก าลังกายให้เด็กและเยาวชนนะครับ
เราจะให้เด็กและ เยาวชนออกจากการเล่นโทรศัพท์และดูทีวีอยู่ท่ีบ้านมาใช้พื้นท่ีในการ
ออกก าลังกาย มาพบปะมาคุยกัน และเป็นแหล่งของการขายสินค้าทางการเกษตรจาก
แปลงผัก ในส่วนหนึ่งก็เพื่อจะวางแผงโซล่าเซลเพื่อสูบน้ าจากวัดบ้านหนองหญ้ารังกาไป
ท่ีแท้งน้ าบริเวณโนนสาวเอ้นะครับ และจ่ายลงในคลองดาตบริเวณท่ีคลองชลประทาน 
ด าเนินการสร้างให้ ดาดคอนกรีตนี้ใช้งบประมาณ 4,000,000 บาท  ตอนนี้ได้โอน เป็น
ทรัพย์สินของท้องถิ่นแล้ว ซึ่งเมื่อถ้าเกิดว่าการขอใช้ท่ี สาธารณประโยชน์บริเวณ สระวัด
หนองคูบ้านหนองหญ้ารงักา  บริเวณแปลงผักประชาชนตรงนั้นก็จะให้ ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์เหมือนเดิม แต่ถ้าถมสระเต็มร้อยแล้วก็จะท าการปรับปรุงเป็นสวนหย่อมและ
เป็นตลาดให้กับพี่น้องประชาชนได้มาขายของ แต่ก่อนขายของอยู่ท่ีหน้าบ้านใครบ้านมัน
แล้วก็เอามาขายรวมกันอยู่ท่ีจุดเดียว  และเป็นสถานท่ีในการออกก าลังกายลดปัญหา
สุขภาพตอนนี้ทางเจ้าหน้าท่ี และทางสมาชิกเป็นก็จะโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน จาก
ไขมันไตรกลีเซอไรด์ เป็นการส่งเสริมของงานด้าน  สปสช. ซึ่งไม่ท าเฉพาะบ้านหนอง
หญ้ารังกาบ้านเดียว แต่จะท าทุกบ้านนะครับ ตอนนี้ถ้าขอ พื้นท่ีได้ปรับปรุงเป็นส่วน
หย่อมอีกทีหนึ่ง นโยบายก็จะท าเป็นเหมือนตลาดบ้านเขว้าเป็นที่ขายสินค้าทาง
การเกษตร ซึ่งทางต าบลโพนทองของเราก็น่าจะท าได้เพราะอุดมสมบูรณ์นะครับ ทีนี้ใน
ส่วนของการด าเนินการ การขอใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีสาธารณะจะด าเนินการตามหนังสือ 
ท่ีมท  0310.1/ว0003 ลงวันท่ี 3 มกราคม 2561 ของกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การ
ซักซ้อมแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติ ในอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงานเกี่ยวกับท่ีดิน
สาธารณะประโยชน์ เรียนผู้ว่าราชการ จังหวัด ตามท่ีได้ถ่ายหนังสือให้ท่านประธานสภา
นะครับทีนี้ในส่วนของ หน้า  4 ข้อ 10 นะครับการด าเนินการ ใช้ประโยชน์ ในพื้นท่ี
สาธารณะประโยชน์ในท่ีดินของรัฐตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดินหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลักคือกรมท่ีดิน  (ส านักงานท่ีดิน/สาขาท้องท่ี) นะครับ  ขั้นตอน การ
ด าเนินงาน และผู้ท่ีรับผิดชอบ  

                                       1. ผู้ขอยื่น ยื่นขอต่อนายอ าเภอท้องท่ี ยกเว้นท้องท่ีท่ีได้ยกเลิกอ านาจหน้าท่ีของ 
                                          นายอ าเภอในการปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินการตามประมวลกฎหมายท่ีดินแล้ว ให้ยื่น 
                                          ต่อส านักงานท่ีดินจังหวัด / สาขาท้องท่ีแล้วแต่กรณี ผู้รับผิดชอบ นายอ าเภอหรือ 
                                          ส านักงานท่ีดินจังหวัด/สาขา ท้องท่ี แล้วแต่กรณี ข้อ 2 มอบหมายเจ้าหน้าท่ีไปท าการ 
                                          รังวัดชันสูตรสอบสวนในท่ีดิน ผู้รับผิดชอบ นายอ าเภอหรือส านักงานท่ีดินจังหวัด/ 
                                           สาขา ท้องท่ี แล้วแต่กรณี ข้อ 3 ประชุมรับฟังความคิดเห็นของราษฎรในพื้นท่ี  
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                                          บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ท่ี 4,9,10  นายอ าเภอได้มอบหมายตัวแทนจากทางอ าเภอ 
                                          เมืองชัยภูมิมาเข้าร่วมที่ศาลาการเปรียญวัดบ้านหนองหญ้ารังกา ตามบันทึกข้อความ  
                                          ท่ีถ่ายให้ท่านประธานสภา และสมาชิกสภา ท่ี ชย 77003/337 ลงวันท่ี 13 เดือน 
                                          กุมภาพันธ์  พ.ศ.2562 เรื่อง ขอใช้ท่ีสาธารณประโยชน์ เรียนท่านประธานสภา 
                                          องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง จะเป็นบันทึกข้อความเสนอ รายงานการประชุม 
                                          ขอใช้ท่ีสาธารณะประโยชน์ และท่ีราชพัสดุ ท่ีผ่านการประชาคมของประชาชนเป็นท่ี  
                                          เรียบร้อยแล้วทาง อบต. ก็ได้ท าเป็นบันทึกให้ทางสภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้ 
                                          พิจารณาท่ีดินแปลงแรกก็จะเป็นท่ีดินวัดหนองคูบ้านหนองหญ้ารังกา อีกส่วนหนึ่งก็จะ 
                                          ด าเนินการขอใช้ท่ีสาธารณะอีกครั้งท่ีหนองใหญ่และก็บ้านนางเม้งจะวางระบบ 
                                          โซล่าเซลวางระบบท่อส่งน้ าให้กับบ้านนางเม้งได้ใช้น้ าจากหนองใหญ่และแก้ไขปัญหา 
                                          น้ าท่วมจากท่ีราบลุ่ม ล าดับ 2 ก็คือ การขอใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีสาธารณะบริเวณ 
                                          โนนสาวเอ้ สืบเนื่องจากการพัฒนาแหล่งน้ าและการใช้พื้นท่ีสาธารณประโยชน์จาก 
                                          การท่ีผมเรียนให้ทุกท่านได้รับทราบถึง ขั้นตอนตามหนังสือส่ังการระเบียบของการ 
                                         ใช้ประโยชน์ของพื้นท่ีสาธารณประโยชน์ในการด าเนินการในระบบส่งน้ าจะต้องขอใช้ 
                                         พื้นท่ีบริเวณโนนสาวเอ้เพื่อตั้งแผงโซล่าเซลส่งน้ าระบบท่อส่งน้ ารางระบายน้ าดาด 
                                         คอนกรีตให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ และปรับปรุงพื้นท่ีท้ังหมดเป็นเม็ดป่าชุมชนให้พี่น้อง 
                                         ได้ปลูกพืชทางการเกษตรอย่างท่ีปัจจุบันประชาชนหลายๆพื้นท่ีใช้น้ าใต้ดินบ่อบาดาล 
                                         ก็จะมีปัญหาน้ ากร่อยน้ าไม่ได้เกิดประโยชนน์ะครับ  ตอนนี้ก็เลยว่าถ้าเราสูบน้ าจาก 
                                         พลังงานแสงอาทิตย์จากหนองใหญ่มาสระวัดบ้านหนองคูบ้านหนองหญ้ารังกาแล้ว    
                                         ต้ังแผงซอยสูบน้ าในแท้งน้ าแล้วก็จะสูบน้ าในระบบท่อน้ าท่ีทางผู้น าท้องท่ีดึง 
                                         งบประมาณมาวางท่อระบบน้ ามาก็จะให้พี่น้องประชาชนมาใช้ประโยชน์น้ าได้ครับ  
                                         เพราะตอนนี้กจ็ะมีปัญหาการสูญเสียน้ า เรื่องแผงน้ าตัวนี้ระยาวก็จะวางแผนน้ าเมื่อสูบ 
                                         น้ าแล้วก็จะทอยน้ าไม่ให้ท่วมในท่ีราบลุ่มในต าบลโพนทองไปท่ีอ่างเก็บน้ าหินลับมีด 
                                         และก็จะวางแผงโซล่าเซลไปท่ีบ้านซับพระไวย์ สระห้วยหินแตก และก็ทอยน้ าสระน้ า 
                                         บ้านซับพระไวย์ห้วยหินแตกไปบ้านซับม่วงได้ ในการท่ีจะบริหารจัดการน้ า ในตอนนี้ 
                                         อ่างหินลับมีดเขาวางท่อเรียบร้อยแล้วที่จะท าผันน้ าล าปะทาวฝังงซ้ายตอนนี้ต้อง 
                                         ประสบปัญหาภัยแล้งอยู่  ก็ไม่ทราบได้ว่าจะมีน้ ามาเติมอ่างหินลับมีดได้มากน้อย 
                                         แค่ใหนเป็นการวางแผนท่ีจะเอาน้ าจากหนองใหญ่ทอยไปให้พี่น้องบ้านนางเม้งและบ้าน 
                                         หนองหญ้ารังกาให้ได้ บ้านซับพระไวย์ บ้านซับม่วงอีก จึงเป็นการวางแผนระบบจัดการ 
                                         น้ าระยะยาวซึ่งจะต้องมีการวางแผนและออกแบบ จึงเป็นท่ีมาของการใช้ท่ีสาธารณะ 
                                         ประโยชน์บริเวณสระวัดหนองคูบ้านหนองหญ้ารังกา และโนนสาวเอ้เพื่อท่ีจะปรับปรุง 
                                         เป็นบริเวณท าประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนซึง่จะต้องด าเนินการให้ถูกต้องตาม 
                                         ระเบียบ ส่วนสระโนนสาวเอ้ตรงนี่ได้ผ่านการประชุมประชาคมในระดับหมู่บ้านเป็นท่ี 
                                         เรียบร้อยแล้วพร้อมกับ สระน้ าวัดหนองคู 2 ตัวนี้สอบแนวเขตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ถึง 
                                         ขั้นตอนของท่านประธานสภา และสมาชิกสภาจะพิจารณาใน 2 เรื่องนีน้ะครับจึงเรียน 
                                         ให้ท่านสมาชิกสภาได้รับทราบ ในการท่ีเราจะพัฒนาการหาน้ าให้พี่น้องประชาชนได้ 
                                         อุปโภคบริโภคเรื่องน้ าจึงเป็นเรื่องส าคัญ อีกเรื่องหนึง่ท่ีอยากขับเคล่ือนไปก็คือเรื่องการ 
                                         ท าฝายท าสะพานข้ามในเขตบ้านโพนทองอีกทีหนึ่งในการวางแผนระยะยาวเพื่อ 
                                         วางแผนปัญหาน้ าท่วมขังแล้วก็คูเหมือง คูคลองขาดในหลายจุดจึงเรียนให้ท่าน 
                                         ประธานสภาและสมาชิกสภาได้โปรดพิจารณาครับขอบคุณครับ           
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นายอมรรัตน์  กล้าประจัญ        ครับขอบคุณครับท่านนายก มีสมาชิกท่านใดยังติดใจประเด็นไหนหรือไม่ครับในการขอ 
ประธานสภาฯ                       ใช้ท่ีสาธารณประโยชน์ถ้ามีเชิญเลยนะครับโดยเฉพาะสมาชิกบ้านหนองหญ้ารงักาท่ีเป็น 
                                         พื้นท่ีหลักในการขอใช้พื้นท่ีของ อบต. 
นายบุญเหลอื  ทองชัยภูมิ         เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายบุญเหลือ  ทองชัยภูมิ สมาชิก อบต. โพนทอง 
เลขานุการสภาฯ                    หมู่ท่ี  2 ค าว่าท่ีสาธารณประโยชน์ผมเคยพูดหลายครั้ง ตามหลักกฎหมายมีดังนี้ครับ 
                                         1.ท่ีไม่มีผู้ครอบครองหมายถึงท่ีตรงนั้นไม่เป็นของใครเลย  2.ท่ีชายตล่ิงหนองน้ าหรือท่ี 
                                         สาธาณะทางเดิน  3.ท่ีมีผู้ยกให้ 4.ท่ีท่ีดินไปฟ้องร้องเอาคืนมาเป็นท่ีสาธารณประโยชน์ 
                                         ทีนี้ในวันนี้ท่านนายกได้เสนอเข้ามาจะไปใช้ท่ีสาธารณประโยชน์ท่ีโนนสาวเอ้ ท่านเข้า 
                                         ไปท าประชาคมแล้ว มีแต่ก านันผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ให้ข้อเสนอแนะส าหรับเขตข้างเคียง   
                                         ผมไม่ทราบว่าเขาให้ข้อคิดเห็นอย่างไร เพราะถ้าท าในท่ีสาธารณปะโยชน์นั้นต้องให้ท่ี 
                                        ข้างเคียงรับรองว่าไม่ลุกล้ าท่ีของเขาจึงจะเป็นท่ีสาธารณประโยชน์ ตามหน้าท่ีองค์การ 
                                        บริหารส่วนต าบลข้อท่ี 7  องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าท่ีดูแลทรัพยากรธรรมชาติ 
                                        และส่ิงแวดล้อม  ทีนี้ท่ีนายกพูดมาเนี่ยผมอ่านดูแล้วหรือผมอาจจะอ่านไม่หมดแต่ผมก็ 
                                        เซ็นต์ให้แล้วมันมี แต่ผู้ใหญ่บ้าน กับก านันใช่หรือไม่ครับท่ีไปประชุมชาวบ้านท่ีมีท่ีติดต่อ 
                                        มีหรือไม่วันนั้นท่ีไปติดต่อ คือมันต้องให้ผู้มีเขตติดต่อไปรับรองด้วย เพราะว่าอาจจะลุกล้ า 
                                        ท่ีของเขา ก็ต้องขอโทษท่านนายกด้วยครับถ้าหากว่ามีชาวบ้านไปด้วยวันนั้น ถ้าไปลงมติ 
                                        ร่วมด้วยก็เป็นว่าตกลงขอบคุณครับ            
นายอมรรัตน์  กล้าประจัญ    เชิญครับท่านนายก 
ประธานสภาฯ               
นายเกียรติพงษ์  วงศ์ษา       ครับขอตอบค าถามของท่านประธานสภา คือตอนนี้การสอบแนวเขตท่ีดินนะครับ ทางองค์ 
นายก อบต.โพนทอง            การบริหารส่วนต าบลโพนทองได้อนุมัติงบประมาณไปให้กับกรมท่ีดินแล้วนะครับ  
                                      การสอบแนวเขตนี้กรมท่ีดินก่อนท่ีจะสอบแนวเขตจะต้องมีหนังสือบริเวณแปลงข้างเคียง 
                                      มาร่วมสอบแล้วนะครับ กรมท่ีดินก็ได้ท าเป็นหนังสือแจ้งมาเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วนะครับ 
                                      และตอนนี้ก็ได้ฝังแนวเขตเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว จึงเรียนให้ทุกท่านได้ทราบ ว่าบริเวณ 
                                      ข้างเคียงได้รับทราบเรียบร้อยแล้ว และไม่มีหนังสือคัดค้านมาหรือว่ายังไงนะครับ  
                                      จึงเรียนให้ทุกท่านได้รับทราบครับขอบคุณครับ 
นายอมรรัตน์  กล้าประจัญ     มีท่านไหนติดใจประเด็นใดอีกหรือไม่ครับ เชิญท่านทองจันทร์ มาภักดีครับ 
ประธานสภาฯ     
นางทองจันทร์  มาภักดี        ขอสอบถามเรื่องบันทึกรายงานการประชุมการขอใช้ท่ีสาธารณประโยชน์ ใส่วันท่ี 
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5            มาผิดหรือเปล่าค่ะ เป็นวันท่ี 3 กรกฎาคม 2561 เนื่องจากหัวหน้าส านักปลัดคนใหม่ก็ 
                                     มาแล้วถ้าผิดก็ขอให้แก้ไขให้ถูกต้องด้วยนะค่ะขอบคุณค่ะ 
นายเกียรติพงษ์  วงศ์ษา       ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาครับท่ีช่วยดูรายละเอียดเนื่องจากว่า รายละเอียดเอกสาร 
นายก อบต.โพนทอง            ค่อนข้างเยอะครับ อาจผิดพลาดได้ขอเชิญเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องได้ช้ีแจงครับ 
นางธ ารงค์ลักษณ์  บุญโยธา   เอกสารพิมพ์ผิดค่ะขอแก้ไขเป็นวันท่ี 3 มกราคม 2562 นะค่ะขอบคุณค่ะ 
เจ้าพนักงานธุรการ 
นายอมรรัตน์  กล้าประจัญ    มีท่านไหนติดใจประเด็นใดเพิ่มเดิมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติรับรอง 
ประธานสภาฯ                   4.3   การขอใช้ท่ีสาธารณประโยชน์ ครับเชิญครับ 
มติที่ประชุม          เห็นชอบ เป็นเอกฉันท ์
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   4.4 การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี(พ.ศ.2561-  
                    2564)  เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงฉบบัที่ 5 
นายอมรรัตน์  กล้าประจัญ       ท่านติดใจประเด็นไหนหรือเปล่าครับทุกท่านคง อ่าน มาแล้ว ก็อาจจะมีโครงการท่ีต้อง 
ประธานสภาฯ                    ด าเนินการใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาให้พี่น้องครับเอกสารในมือท่านก็ได้รับ 3-4 วันแล้วถ้า 
                     หากมีก็ขอเชิญครับ 
นางปวีณา  สิงห์วงศ์               เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหารทุกท่านค่ะ ขออนุญาตน าเรียน 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    ข้อมูลเพิ่มเติมนะค่ะ เนื่องจากแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561- 2564)  เพิ่มเติม 
                                        เปล่ียนแปลงฉบับท่ี 5 ได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดท า 
                                        แผนท้ัง 2 คณะแล้วนะค่ะ ในวันประชุมท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2562 ท่ีผ่านมา 
                                          จึงขออ่านสรุปบัญชีโครงการพัฒนา ตามรายละเอียดดังนี้ค่ะ 
                     1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
                                        แผนงานเคหะและชุมชน  ปี  2562 มี 22 โครงการ งบประมาณ  7,102,000 บาท  
                                        รวมงบประมาณ 4 ปีรวม 22 โครงการ เป็นเงิน จ านวน  7,102,000 บาท 
                                         2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
                                         แผนงานการเกษตร  ปี 2562 มี 1 โครงการ  เป็นเงิน 50,000 บาท 
                                                                  ปี 2563 มี 1 โครงการ  เป็นเงิน 50,000 บาท 
                                                                  ปี 2564 มี 1 โครงการ  เป็นเงิน 50,000 บาท 
                                         รวมงบประมาณ 4 ปีรวม 3 โครงการ เป็นเงิน จ านวน  150,000 บาท 
                                         3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 
                                         แผนงานการเกษตร ปี 2562 มี 2 โครงการ  เป็นเงิน 571,000 บาท 
                                                                  ปี 2563 มี 2 โครงการ  เป็นเงิน 500,000 บาท 
                                                                  ปี 2564 มี 2 โครงการ  เป็นเงิน 400,000 บาท 
                                         รวมงบประมาณ 4 ปีรวม 6 โครงการ เป็นเงิน จ านวน  1,471,000 บาท 
                                         4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
                                         แผนงานการศึกษา  ปี 2562 มี 1 โครงการ  เป็นเงิน 50,000 บาท 
                                                                  ปี 2563 มี 1 โครงการ  เป็นเงิน 50,000 บาท 
                                                                  ปี 2564 มี 1 โครงการ  เป็นเงิน 50,000 บาท 
                                         รวมงบประมาณ 4 ปีรวม 3 โครงการ เป็นเงิน จ านวน  150,000 บาท 
                                         5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมและยุทธศาสตร์การท่อง 
                                         เท่ียว 
                                         แผนงานการเกษตร  ปี 2562 มี 1 โครงการ  เป็นเงิน 20,000 บาท 
                                                                  ปี 2563 มี 1 โครงการ  เป็นเงิน 20,000 บาท 
                                                                  ปี 2564 มี 1 โครงการ  เป็นเงิน 20,000 บาท 
                                         รวมงบประมาณ 3 ปีรวม 3 โครงการ เป็นเงิน จ านวน  60,000 บาท 
                                        สรุปยอดรวม ปี 2562 จ านวน  27  โครงการ  เป็นเงิน 7,7,93,000 บาท 
                                                         ปี 2563 จ านวน    5 โครงการ  เป็นเงิน  620,000 บาท 
                                                         ปี 2564 จ านวน     5 โครงการ เป็นเงิน  520,000 บาท 
                                            รวมงบประมาณ 4 ปี จ านวน   37 โครงการเป็นเงิน  8,933,000 บาท 
                                        จึงขอสรุปข้อมูลในเบ้ืองต้นให้ท่านสมาชิกสภาได้ทราบค่ะ ขอบคุณค่ะ 
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นายอมรรัตน์  กล้าประจัญ       มีท่านใดเสนอแนะข้อมูลอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ   
นายบุญเหลอื  ทองชัยภูมิ       ท่านประธานสภาท่ีเคารพครับ ผมนายบุญเหลือ  ทองชัยภูมิ  สมาชิกสภา อบต. 
เลขานุการสภาฯ                    บ้านโพนทองหมู่ท่ี 2 ในฐานะเลขานุการสภาขอให้แก้หรือเพิ่มเติมหมู่ท่ี 2 หน้าท่ี 4  
                                        โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต 
                                        สายหน้าวัดทุ่งสว่าง) บ้านโพนทอง หมู่ท่ี 2 ต าบลโพนทอง อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
                                        ปริมาณงานขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 329.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 
                                        หรือมีพื้นท่ีด าเนินการไมน่้อยกว่า 1,316.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.โพนทอง 
                                        ก าหนด) งบประมาณ 400,000 บาท คือตรงนี้หน้าวัดทุ่งสว่าง บ้านโพนทอง  
                                        ใหเ้พิ่มเติมเป็นถึงถนนสายชัยภูมิ-บัวใหญ่ให้ด้วยครับ 
นายเกียรติพงษ์  วงศ์ษา          ต้องขออภัยท่านสมาชิกสภาการก าหนดจุดระยะทางตรงนัน้ไมไ่ด้ครับ เนื่องจาก 
นายก อบต.โพนทอง              งบประมาณ 400,000 บาทท าไปถึงตรงนั้นไม่ได้ท าเฉพาะช่วงท่ีมีปัญหาก่อนครับครับ 
                                       ท าได้แค่จุดนั้นแค่จุดเดียวครับ 
นายอมรรัตน์  กล้าประจัญ       ใส่ไปก่อนท่านให้อยู่ในแผน เด๋ียวถ้ามีงบประมาณอีกเราจะเพิ่มเติมให้ครับ มีท่านใด 
ประธานสภาฯ                         เสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติรับรอง ข้อ4.4 การพิจารณาร่าง 
                                        แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561- 2564) เพิ่มเติมเปล่ียนแปลงฉบับท่ี 5 ครับ 
มติทีป่ระชุม           เห็นชอบ เป็นเอกฉันท ์
                    ข้อ 4.5 การพิจารณางบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม งวดที่ 1 ประจ าปี 2562  
นายอมรรัตน์  กล้าประจัญ       ขอเรียนเชิญท่านนายกครับ 
ประธานสภาฯ 
นายเกียรติพงษ์  วงศ์ษา         เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาในการเสนอให้สภาได้พิจารณาในการขออนุมัติ 
นายก อบต.โพนทอง              งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งท่ี 1 ประจ าปี 2562 

จากการลงพื้นท่ีภายในต าบลโพนทอง ทุกหมู่บ้าน ก็ได้รับทราบปัญหาความต้องการ
ของประชาชนโดยตรงและผ่านทางสมาชิกสภาของแต่ละหมู่บ้าน และบางหมู่บ้านก็มี
หนังสือร้องเรียนมาว่าได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก คณะผู้บริหารจึงได้น าปัญหา
ต่างๆเหล่านั้น มาร่วมกันพิจารณาเพื่อหาแนวทางแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนของ
ราษฎร อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2558  หมวด 8  ข้อ 89  จึงเสนอ
ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทองพิจารณาจ่ายเงินสะสมประจ าปี 2562 
            ในการนี้กองคลังได้จัดท าแบบแสดงรายละเอียดประกอบการขออนุมัติใช้
จ่ายเงินสะสม องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง  อ าเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ  ยอดเงิน
สะสม ณ 30  กันยายน 2561 ท้ังนี้จะต้องได้กันเงนิไว้ส าหรับรายจ่ายประจ า สามเดือน
แรกของปีงบประมาณต่อไป ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน  ค่า 
สาธารณูปโภค  ค่าเบ้ียยังชีพ  คนชรา  พิการ , ป่วยเอดส์ และสาธารณภัย  ประกอบ
กับกองช่าง ได้จัดท ารายละเอียดโครงการเรียบร้อยแล้ว จึงได้น าโครงการเสนอให้สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  งวดท่ี 1 
ประจ าปี 2562 เป็นเงิน เป็นเงิน   7,102,000  บาท  ( เจ็ดล้านหนึ่งแสนสองพนับาท
ถ้วน ) รายละเอียดดังนี้ 
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ล าดับท่ี ช่ือหมู่บ้าน /หมู่ ช่ือโครงการ งบประมาณ 
1 บ้านใหม่พัฒนา 

หมู่ท่ี  1 
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านใหม่พัฒนา  
(สายหน้าบ้านนายสุลักษณ์  ฐานวิสัย)    หมู่ท่ี 1 
ต าบลโพนทอง  อ าเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ  
ปริมาณงาน  ขนาดผิวจราจร  กว้าง  3.00  เมตร  ยาว  95.00  เมตร 
หนา  0.15  เมตร ไหล่ทางลูกรังลงข้างละ 0.50  เมตร   
หรือมีพื้นท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า  285.00 ตารางเมตร  และมี
ปริมาตรคอนกรีตไม่ต่ ากว่า  42.75   ลูกบาศก์เมตร  
(ตามแบบมาตรฐานงานทาง ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบ
เลขท่ี ทถ.-2-204)  

    174,000  
 

 
ล าดับท่ี ช่ือหมู่บ้าน /หมู่ ช่ือโครงการ งบประมาณ 
2 บ้านใหม่พัฒนา 

หมู่ท่ี  1 
โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  (บริเวณนานายศุภกฤษ  
ตันเบ็ด)   บ้านใหม่พัฒนา  หมู่ท่ี 1  ต าบลโพนทอง 
ปริมาณงาน  โดยท าการวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาด  Ø  
1.00x1.00 เมตร  จ านวน  40  ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาด 1.50x1.50 ม. จ านวน   1  บ่อ  เทคอนกรีตรองพื้นท่อหนา 
0.10  เมตร  พร้อมยาแนวประสานท่อ และป้ายประชาสัมพันธ์  
โครงการจ านวน 1 ป้าย   (ตามแบบ  อบต.โพนทองก าหนด)     

    188,000  
 

3 บ้านโพนทอง 
หมู่ท่ี 2 
 

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผิวจราจรแอสฟัลติ
กคอนกรีต (สายหน้าวัดทุ่งสว่าง)   บ้านโพนทอง   
หมู่ท่ี 2  ต าบลโพนทอง  อ าเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ  
ปริมาณงาน  ขนาดผิวจราจร  กว้าง  4.00  เมตร  ยาว  329.00    
เมตร  หนา  0.05  เมตร หรือมีพื้นท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า  1,316.00  
ตารางเมตร   (ตามแบบ  อบต.โพนทองก าหนด)  

    400,000  
 

4 บ้านนางเม้ง 
หมู่ท่ี  3 

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านนางเม้ง (สาย
แยกหนองบัว ช่วงท่ี 2)   หมู่ท่ี 3    ต าบลโพนทอง  
อ าเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณงาน  ขนาดผิวจราจร  กว้าง  
4.00  เมตร  ยาว  105.00  เมตร หนา  0.15  เมตร ไหล่ทางลูกรัง
ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า  420.00 ตาราง
เมตร  และมีปริมาตรคอนกรีตไม่ต่ ากว่า  63.000   ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย  (ตามแบบ
มาตรฐานงานทาง ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขท่ี ทถ.-
2-204)  
 

    250,000  
 

5 บ้านนางเม้ง หมู่
ท่ี 3 
 

โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรงั  (สายบ้านนางเม้งไปบ้าน 
ซับพระไวย์)   บ้านนางเม้ง หมู่ท่ี 3  ต าบลโพนทอง  อ าเภอเมือง
ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  ปริมาณงาน  โดยท าการลงลูกรัง  ขนาดกว้าง 
4.50  เมตร ยาว 4,600  เมตร  หนาเฉล่ีย  0.10   เมตร หรือมี

    477,000  
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ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 2,070  ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกล่ีย 
และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.โพน
ทองก าหนด)  

6 บ้านหนองหญ้า
รังกา หมู่ท่ี 4 

โครงการปรับปรุงลานคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหญ้ารังกา  (ข้าง
สระน้ าวัดหนองคู)  หมู่ท่ี 4   ต าบลโพนทอง  อ าเภอเมืองชัยภูมิ 
จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณงาน  มีพื้นท่ีด าเนินการไม่นอ้ยกว่า  612.20  
ตารางเมตร หนา  0.12  เมตร และมีปริมาตรคอนกรีตไม่ต่ ากว่า  
73.464   ลูกบาศก์เมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 
1 ป้าย (ตามแบบ อบต.โพนทอง ก าหนด 

    283,000  
 

 
ล าดับท่ี ช่ือหมู่บ้าน /หมู่ ช่ือโครงการ งบประมาณ 
7 บ้านหนองหญ้า

รังกา หมู่ท่ี 4 
 
 

โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรงั สายท่ี 1  (สายท่าตะคู)  สายท่ี 2 (สาย
นานายรุ่งโรจน ์ ดงทอง - นานายทองใบ ลองจ านงค์) 
 บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ท่ี 4  ต าบลโพนทอง  อ าเภอเมืองชัยภูมิ  
จังหวัดชัยภูมิ  ปริมาณงาน  สายท่ี 1  โดยท าการลงลูกรัง  ขนาดกว้าง 
4.50  เมตร ยาว 2,860  เมตร หนาเฉล่ีย 0.10   เมตร หรือมีปริมาณ
ดินลูกรังไม่น้อยกว่า    1,287.00   ลูกบาศก์เมตร  พร้อมปรับเกล่ีย   
สายท่ี 2  โดยท าการลงลูกรัง  ขนาดกว้าง 3.00  เมตร ยาว 1,500  
เมตร หนาเฉล่ีย 0.10   เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไมน่้อยกว่า  
450.00   ลูกบาศก์เมตร  พร้อมปรับเกล่ียและป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.โพนทองก าหนด) 

    400,000  
 

8 บ้านสร้างแว้   
หมู่ท่ี 5 
 

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสร้างแว้ (สาย
ข้างศูนย์การเรียนรู้บ้านสร้างแว้ ช่วงท่ี 2 ) หมู่ท่ี 5   
ต าบลโพนทอง  อ าเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ  
ปริมาณงาน  ขนาดผิวจราจร  กว้าง  5.00  เมตร  ยาว  82.00  เมตร 
หนา  0.15  เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร 
หรือมีพื้นท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า   410.00   ตารางเมตร   และมี
ปริมาตรคอนกรีตไม่ต่ ากว่า  61.50    ลูกบาศก์เมตร   
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย  (ตามแบบ
มาตรฐาน กรมทางหลวงชนบท ถนน ค.ส.ล.แบบมีรอยต่อตามยาว 
แบบเลขท่ี ถน.-204/56)  

    250,000  
 

9 บ้านสร้างแว้   
หมู่ท่ี 5 
 

โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรงั สายท่ี 1  (สายรอบบ้านไปบ้านซับพระ
ไวย์)  สายท่ี 2 (สายบ้านสร้างแว้ไปต าบลห้วยบง)   
สายท่ี 3  (สายข้างเมรุ)  สายท่ี 4  (สายข้างวัดนาคา)   
บ้านสร้างแว้ หมู่ท่ี 5   ต าบลโพนทอง  อ าเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัด
ชัยภูมิ ปริมาณงาน  สายท่ี 1  โดยท าการลงลูกรัง  ขนาดกว้าง 4.00  
เมตร ยาว 1,100  เมตร หนาเฉล่ีย 0.10   เมตร หรือมีปริมาณดิน
ลูกรังไม่น้อยกว่า 440.00 ลูกบาศก์เมตร  พร้อมปรับเกล่ีย สายท่ี 2  
โดยท าการลงลูกรัง ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 1,440 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.10   เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 648.00   

     
400,000  
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ลูกบาศก์เมตร  พร้อมปรับเกล่ีย สายท่ี 3  โดยท าการลงลูกรัง ขนาด
กว้าง 5.00  เมตร ยาว 600 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10   เมตร หรือมี
ปริมาณดินลูกรังไม่ 300.00   ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกล่ีย  
สายท่ี 4  โดยท าการลงลูกรัง  ขนาดกว้าง   5.00  เมตร ยาว 700  
เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่ 350.00   
ลูกบาศก์เมตร  พร้อมปรับเกล่ีย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จ านวน  1  ป้าย (ตามแบบ อบต.โพนทองก าหนด) 

 
ล าดับท่ี ช่ือหมู่บ้าน /หมู่ ช่ือโครงการ งบประมาณ 
10 บ้านซับพระไวย์ 

หมู่ท่ี 6 
 

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 
ซับพระไวย ์(สายข้างซับพระไวย์รีสอร์ท) หมู่ท่ี 6  ต าบล 
โพนทอง อ าเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณงาน  ขนาดผิว
จราจร  กว้าง  4.00  เมตร  ยาว  105.00  เมตร หนา  0.15  
เมตร ไหล่ทางลูกรังลงตามสภาพพื้นท่ี หรือมีพื้นท่ีด าเนินการไม่
น้อยกว่า   420.00   ตารางเมตร   และมีปริมาตรคอนกรีตไม่ต่ า
กว่า  63.00   ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  
จ านวน 1 ป้าย   (ตามแบบมาตรฐานงานทาง ส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขท่ี ทถ.-2-204)  

    250,000  
 

11 บ้านซับพระไวย์ 
หมู่ท่ี 6 
 

โครงการ  ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 
ซับพระไวย ์(สายเข้าท่ีท้ิงขยะ) หมู่ท่ี 6 ต าบลโพนทอง  
อ าเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณงาน  ขนาดผิวจราจร  
กว้าง  4.00  เมตร  ยาว  105.00  เมตร หนา  0.15  เมตร ไหล่
ทางลูกรังลงตามสภาพพื้นท่ีหรือมีพื้นท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า   
420.00   ตารางเมตร   และมีปริมาตรคอนกรีตไม่ต่ ากว่า  63.00   
ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ  จ านวน 1 ป้าย   
(ตามแบบมาตรฐานงานทาง ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบเลขท่ี ทถ.-2-204)  

    250,000  
 

12 บ้านซับพระไวย์ 
หมู่ท่ี 6 
 

โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรงั สายท่ี 1  (สายบ้านซับพระไวยไ์ป
ทางหลวง 201)  สายท่ี 2  (สายบ้านซับพระไวย์ไปบ้านซับม่วง) 
สายท่ี 3  (สายไปท่ีต้ังระบบประปาหมู่บ้าน)   หมู่ท่ี 6  ต าบลโพน
ทอง  ต าบลโพนทอง  อ าเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ  ปริมาณ
งาน   สายท่ี 1  โดยท าการลงลูกรัง  ขนาดกว้าง 4.50  เมตร ยาว 
2,500  เมตร  หนาเฉล่ีย  0.10   เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่
น้อยกว่า  1,125.00    ลูกบาศก์เมตร  พร้อมปรับเกล่ีย  สายท่ี 2  
โดยท าการลงลูกรัง  ขนาดกว้าง 4.50  เมตร ยาว 1,240  เมตร  
หนาเฉล่ีย  0.10   เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไมน่้อยกว่า     
558.00  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมปรับเกล่ีย สายท่ี 3  โดยท าการลง
ลูกรัง  ขนาดกว้าง 3.00  เมตร ยาว  900  เมตร  หนาเฉล่ีย  0.10  
เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 270.00    ลูกบาศก์เมตร  
พร้อมปรับเกล่ีย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย 
(ตามแบบ อบต.โพนทองก าหนด 

    450,000  
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ล าดับท่ี ช่ือหมู่บ้าน /หมู่ ช่ือโครงการ งบประมาณ 
13 บ้านโนนม่วง หมู่

ท่ี 7 
 

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนม่วง 
(สายบ้านโนนม่วง ไปวังหัวโสก) หมู่ท่ี 7 ต าบลโพนทอง   
อ าเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ 
ปริมาณงาน  ขนาดผิวจราจร  กว้าง 4.00 เมตร ยาว 73.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร 
หรือมีพื้นท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 292.00  ตารางเมตร  และมีปริมาตร
คอนกรีตไม่ต่ ากว่า 43.80 ลูกบาศก์เมตร พร้อมหูช้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 
2 ข้าง มีพื้นท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า  163.50  ตารางเมตร และมี
ปริมาตรคอนกรีตไม่ต่ ากว่า 24.53 
ลูกบาศก์เมตร  ขนาดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจ านวน 
1  ป้าย (ตามแบบมาตรฐานงานทาง ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
แบบเลขท่ี ทถ.-2-204) 

    274,000  
 

14 บ้านโนนม่วง หมู่
ท่ี 7 
 

โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง (สายหน้าบ้านนายฉัตรชัย 
สุนนท์ ไปบ้านโนนแดง)   บ้านโนนม่วง  หมู่ท่ี 7 ต าบล 
โพนทอง อ าเภอเมืองชัยภูมิ   จังหวัดชัยภูมิ   
ปริมาณงาน  โดยท าการลงลูกรัง  ขนาดกว้าง 5.00  เมตร ยาว 3,910  
เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10   เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 
1,955.00  ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ย และป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.โพนทองก าหนด)    

450,000 

15 บ้านซับม่วง  หมู่
ท่ี  8 
 

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผิวจราจร 
แอสฟัลติกคอนกรีต (สายหน้าศูนย์การเรียนรู้) บ้านซับม่วง หมู่ท่ี 8 
ต าบลโพนทอง อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  
ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 164.50 เมตร  
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า  987.00 ตารางเมตร 
(ตามแบบ อบต.โพนทองก าหนด)  

300,000 

16 บ้านซับม่วง  หมู่
ท่ี  8 
 

โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายท่ี 1 (สายขางบ้านเทิดไท้ฯ)  สายท่ี 2 
(สายหลังโรงผลิตน้ าประปาหมู่บ้าน) สายท่ี 3 
(จากบ้านซับม่วงไปบ้านม่วงเงาะ ต.ห้วยบง)  สายท่ี 4  (สายบ้านซับม่วง
ไปบ้านไทรงาม ต.นาเสียว)  บ้านซับม่วง หมู่ท่ี 8    
ต าบลโพนทอง  อ าเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ 
ปริมาณงาน  สายท่ี 1  โดยท าการลงลูกรัง  ขนาดกว้าง 4.00  เมตร ยาว 
1,600  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10   เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อย
กว่า 640.00  ลูกบาศก์เมตร   พร้อมปรับเกลี่ย  สายท่ี 2  โดยท าการลง
ลูกรัง  ขนาดกว้าง 3.00  เมตร ยาว 900.00 เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10   
เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 270.00   ลูกบาศก์เมตร  พร้อม
ปรับเกลี่ย สายท่ี 3  โดยท าการ 

450,000 

 
 
 
 
 



19 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

ล าดับท่ี ช่ือหมู่บ้าน /หมู่ ช่ือโครงการ งบประมาณ 
  ลงลูกรัง  ขนาดกว้าง 4.00  เมตร ยาว 1,000   เมตร  หนาเฉล่ีย  

0.10   เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 400.00 
ลูกบาศก์เมตร  สายท่ี 4  โดยท าการลงลูกรัง  ขนาดกว้าง 4.00  
เมตร ยาว 1,410  เมตร  หนาเฉล่ีย 0.10   เมตร หรือมีปริมาณดิน
ลูกรังไม่น้อยกว่า 564.00  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมปรับเกล่ีย และป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย 
(ตามแบบ อบต.โพนทองก าหนด) 

 

17 บ้านหนองหญ้า
รังกา หมู่ท่ี 9 
 
 

โครงการปรับปรุงรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากส่ีแยกศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ถึง หน้าบ้านนางสุดชะดี พรหมราช)   
บ้านหนองหญ้ารังกา  หมู่ท่ี 9    ต าบลโพนทอง  อ าเภอเมืองชัยภูมิ  
จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณงาน  รางระบายน้ า  ขนาดกว้าง  0.50  เมตร  
ลึกเฉล่ีย  0.25 - 0.50  เมตร   ยาว  234.00 เมตร หรือมีปริมาตร 
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 30.00  ลูกบาศก์เมตร และบ่อพักน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด  1.20x1.00  เมตร  จ านวน 1 บ่อ พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการจ านวน 1 ป้าย (ตามแบบ มาตราฐานทาง
หลวงชนบท เลขท่ี ทถ.-5-301)        

340,000 

18 บ้านหนองหญ้า
รังกา หมู่ท่ี 9 
 
 

โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรงั สายท่ี 1 (สายจากวัดปู่ศรีเทพไปล า
ห้วยท่าโปร่ง)  สายท่ี 2 (จากนานางหอมแพง ดวงเงิน ถึงนาพ่อแวว  
ดงทอง)  สายท่ี  3 (จากนานางสุภาพ  ลองจ านงค์ ถึง ถนนลาดยาง
ไป บ้านห้วยบง) บ้านหนองหญ้า 
รังกา หมู่ท่ี 9   ต าบลโพนทอง  อ าเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ 
ปริมาณงาน  สายท่ี 1 โดยท าการลงลูกรัง  ขนาดกว้าง 4.00  เมตร 
ยาว 2,740  เมตร  หนาเฉล่ีย  0.10   เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,096.00  ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกล่ีย  สายท่ี 2 
โดยท าการลงลูกรัง ขนาดกว้าง 3.00  เมตร ยาว 1,200  เมตร  หนา
เฉล่ีย  0.10   เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า  360.00  
ลูกบาศก์เมตร  พร้อมปรับเกล่ีย สายท่ี 3 โดยท าการลงลูกรัง ขนาด
กว้าง 4.00  เมตร ยาว 700  เมตร  หนาเฉล่ีย  0.10   เมตร หรือมี
ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า    280.00  ลูกบาศก์เมตรพร้อมปรับ
เกล่ีย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบ 
อบต.โพนทองก าหนด)  

    400,000  
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ล าดับท่ี ช่ือหมู่บ้าน /หมู่ ช่ือโครงการ งบประมาณ 
19 บ้านหนองหญ้า

รังกา หมู่ท่ี 10 
 
 

โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองหญ้ารัง
กา  (สายจากหน้าบ้านนางปรีดา เพิ่มปัญญา – หน้า 
บ้านนายสมัย วรวงศ์)  หมู่ท่ี 10    ต าบลโพนทอง  อ าเภอเมือง
ชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ   ปริมาณงาน  ขนาดผิวจราจร  กว้าง  2.50  
เมตร  ยาว  254.00  เมตร หนา  0.15  เมตร ไหล่ทางลูกรังข้าง
เดียว 0.50 เมตร หรือมีพื้นท่ีด าเนินการไม่น้อยกวา่ 635.00  ตาราง
เมตร   และมีปริมาตรคอนกรีตไม่ต่ ากว่า  95.25  ลูกบาศก์เมตร
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย    (ตามแบบ  
อบต.โพนทองก าหนด) 

400,000 

20 บ้านหนองหญ้า
รังกา หมู่ท่ี 10 
 
 

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองหญ้า
รังกา (สายหน้าบ้านนายบุญโฮม  กองจันทร์) หมู่ท่ี 10 
ต าบลโพนทอง อ าเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ  
ปริมาณงาน  ขนาดผิวจราจร  กว้าง  4.00  เมตร  ยาว  65.00  
เมตร หนา  0.15  เมตร ไหล่ทางลูกรังลงตามสภาพพื้นท่ี  
หรือมีพื้นท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 260.00 ตารางเมตร และมี
ปริมาตรคอนกรีตไม่ต่ ากว่า  39.00   ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้าย 
 

150,000 

21 บ้านนางเม้ง  
หมู่ท่ี 11 
 

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผิวจราจรแอสฟัล
ติกคอนกรีต สายท่ี 1 (หน้าบ้านนายไพทูรย์  นามเมือง)   
สายท่ี 2 (หน้าบ้านนางนงคราญ ธงชัยภูมิ)   บ้านนางเม้ง  หมู่ท่ี 11  
ต าบลโพนทอง   อ าเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ   
ปริมาณงาน   สายท่ี 1 ขนาดผิวจราจร  กว้าง  4.00 เมตร  ยาว  
163.00 เมตร  หนา  0.05  เมตร หรือมีพื้นท่ีด าเนินการ 
ไม่น้อยกว่า 652.00 ตารางเมตร  สายท่ี 2  ขนาดผิวจราจร  กว้าง  
5.00  เมตร  ยาว  100.00    เมตร  หนา  0.05  เมตร  
หรือมีพื้นท่ีด าเนินการ 500.00  ตารางเมตร  (ตามแบบ  อบต.โพน
ทองก าหนด)  

350,000 

22 บ้านโพนทอง 
หมู่ท่ี 12 
 

โครงการปรับปรุงรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากหน้าวัดทุ่ง
สว่าง ถึงหน้าบ้านช่างต้อย)  บ้านโพนทอง  หมู่ท่ี 12 
ต าบลโพนทอง  อ าเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ  
ปริมาณงาน  รางระบายน้ า  ขนาดกว้าง  0.50  เมตร  ลึกเฉล่ีย  
0.25 - 0.50  เมตร   ยาว  126.00  เมตร หรือมีปริมาตร คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 21.42  ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการจ านวน 1 ป้าย (ตามแบบ มาตรฐานทางหลวงชนบท เลขท่ี 
ทถ.-5-301) 
 

    216,000  
 

                                  รวมงบประมาณทั้งสิ้น              7,102,000 
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นายเกียรติพงษ์  วงศ์ษา          จึงขอเสนอเข้าประชุมสภาเพื่อพิจารณาอนุมัติในการ ประชุมสมัยสามัญสมัยท่ี 1  
นายก อบต.โพนทอง               ประจ าปี  2562 ผมขออนุญาตให้ท่านรองสุทิน  สุวรรณพิมลได้อธิบายรายละเอียดท่ี 
                                      เกีย่วข้องต่อจากผมนะครับเนื่องจากติดภารกิจต้องขออนุญาตออกไปรับโทรศัพท์ก่อน 
                                      จึงขออนุญาตท่านประธานสภาครับ 
นายสุทิน  สุวรรณพิมล            ครับเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกท่ีทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมสุทิน สุวรรณพิมล 
รองนายก อบต.                    รองนายก อบต.โพนทองนะครับก็ขอเรียนเรื่องการตั้งพิจารณาการต้ังงบประมาณจ่าย 
                                      ขาดงวดท่ี 1 ประจ าปี 2562 นะครับ จากรายละเอียดแต่ละหมู่บ้านท่ีเราได้สอบถาม 
                                      รายละเอียดจากท่านสมาชิกว่าจะให้น ามาพิจารณาในข้อไหนบ้างก็เห็นได้ว่ามี 
                                      รายละเอียดต่างๆมาและให้ทางกองช่างได้จัดท ารายละเอียดมาให้ท่ีประชุมได้พิจารณา  
                                      ท่านสมาชิกท่านใดสงสัยมีข้อสอบถามทางเราก็จะได้ช้ีแจงให้ท่านได้ทราบก็ขอให้ทุก 
                                      ท่านได้ดูนะครับว่าในหมู่บ้านของท่านเป็นอย่างไรบกพร่องตรงไหนบ้างนะครับ เราก็ได้ 
                                      ช้ีแจงให้คณะกรรมการจัดท าแผนองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทองทราบไปแล้วนะ 
                                      ครับก็ ขอให้ท่านสมาชิกได้ดูในรายละเอียดถ้ามีข้อสงสัยเราจะได้ตอบในรายละเอียด 
                                      ต่อไปครับ 
นายอมรรัตน์  กล้าประจัญ        ครับขอบคุณครับท่านรองนายกต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกสภาครับถ้ายังติดใจประเด็น 
ประธานสภาฯ                       ไหนอยู่เชิญครับไม่เรียงตามหมู่ก็ได้ครับหมู่ไหนพร้อมเชิญเลยครับ 
นายวีรพล  พิมพ์ชัยภูมิ             เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธาน ท่านเลขา ฝ่ายบริหาร และก็ท่านสมาชิก     
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 8                ท่ีทรงเกียรติทุกท่าน เจ้าหน้าท่ี ท่านหัวหน้าฝ่ายแต่ละฝ่าย ผมนายวีรพล พิมพ์ชัยภูมิ 
                                        สมาชิก อบต.หมู่ท่ี 8 เท่าท่ีผมอ่านเอกสาร นั่งอ่าน นอนอ่านมาหลายวันแล้วนะครับ 
                                        ผมมาคิดดูแล้วว่า บางหมู่บ้านก็ได้เยอะบางหมู่บ้านก็ได้น้อยตามอัตภาพ ถามว่าผม 
                                        นายวีรพล พิมพ์ชัยภูมิ ดีใจมั้ยกับโครงการนี้ผมไม่ได้ขัดข้องอะไรแต่ว่าความสุขผม 
                                        น้อยลง เพราะว่ามาดูแล้วเนี่ยโครงการเหมือนเราจีบสาว คนท่ีรักไม่ได้แต่งงาน คนท่ี 
                                        ไม่ได้รักกับได้แต่งงาน ผมก็พอจะรับได้อยู่ แต่ว่าดูแล้วไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดีโครงการท่ีรัก 
                                        ไม่ได้แต่ได้โครงการท่ีมันความสุขน้อยลงคิดดูลึกๆบางทีตามท่ีประเพณีปฏิบัติกันมาก็ 
                                        ขอให้สอบถามสมาชิกนิดนึงว่าโครงการท่ีเขาประชาคมท ามั้ยจะท ายังไงอนันี้เราก็ไมไ่ด้ 
                                        ว่าอะไร เอาท่ีท่านสบายใจก็แล้วกันครับ มาดูแล้วดูอีกเปิดแล้วเปิดอีกก็ดีใจกับบ้าน 
                                        ข้างๆนะครับก็ได้ค่อนข้างเยอะนะครับก็บ้านน้อยๆก็อย่าไปคิดอะไรมากครับ ก็ไม่ได้ว่า 
                                        อะไรครับท่านประธานมาตามนี้ก็เอาตามนี้ครับไม่รู้ว่าจะพูดอะไรครับความสุขมัน 
                                        น้อยลงจริงๆขอบคุณครับท่านประธานครับ 
นายอมรรัตน์  กล้าประจัญ         ครับขอบคุณครับท่านวีรพล พิมพ์ชัยภูมิ สมาชิก อบต.หมู่ท่ี 8 ท่ีแสดงความคิดเห็น 
ประธานสภาฯ                       มีท่านไหนอีกมั้ยครับเชิญครับ 
นายจ าเนียร  เทียมครู              เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร ท่านปลัด ท่านหัวหน้าส านักปลัด ผู้อ านวยการ 
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 7               กองคลัง สมาชิกท่ีทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายจ าเนียร เทียมครู สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 7 
                                         ผมก็ขอขอบคุณท่านคณะผู้บริหารท่ีจัดสรรงบประมาณมาให้อย่างมหาศาลครับ 
                                         บางหมู่บ้านก็ได้เยอะบางหมู่บ้านก็ได้น้อยครับในใจผมพัฒนาตรงไหนกไ็ด้ใน 
                                       ต าบลโพนทองผมก็ขอบคุณคณะผู้บริหารแต่ผมก็น้อยใจนิดนึงนะครับการท างานไม่ได้ 
                                       ประสานกันเลย นายช่าง ผอ.กองช่างออกส ารวจความเดือดร้อนของชาวบ้าน 
                                       อยู่ตรงไหน เคยถามสมาชิกมั้ยครับว่าตรงนี้เหมาะสมจะท าหรือไม่ท าไม่ใช่ว่าหลับหู 
                                       หลับตาออกแบบอย่างเดียว ครับพื้นท่ีมี1,000 เมตร แต่ไปออกแบบ 4,000 เมตร 
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                                       ต้องถามสมาชิกเพราะสมาชิกเป็นตัวแทนของชาวบ้านไม่ใช่ว่าคุณจะท าตรงใหนก็ท า 
                                       อยากให้ตรงใหนก็ให้แต่ท าตรงใหนก็ดีหมดในต าบลโพนทองแต่ก็อยากให้คิดๆหน่อย 
                                       ขอบคุณครับ 
นายอมรรัตน์  กล้าประจัญ       ครับขอบคุณครับท่าน จ าเนียร เทียมครู เชิญครับท่านวราวัลย์  ชาติอาษาครับ  
ประธานสภาฯ 
นางวราวัลย์  ชาติอาษา         เรียนท่านายก ท่านรองนายก หัวหน้าส่วนราชการ ดิฉันนางวราวัลย์ ชาติอาษา 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 12           สมาชิก อบต.หมู่ท่ี 12 ดิฉันดีใจท่ีได้น้อยเพราะครั้งต่อไปคงได้มากกว่าเขา 
                                     แต่ท าไมนายช่างอบต.ไม่เคยถามเลยว่าตรงใหนมันเดือดร้อนกว่าเพราะในแผนเราก็มี  
                                     สมาชิกหมู่ไหนได้ดิฉันก็ดีใจหมดหล่ะค่ะ เป็นสมาชิกมาดิฉันเป็นคนพูดน้อยเลยได้ไม่ 
                                     เยอะต่อไปถ้าไม่ได้ก็จะเป็นเรื่องเหมือนกันหล่ะค่ะขอบคุณค่ะ 
นายอมรรัตน์  กล้าประจัญ       ขอบคุณครบั และขอเชิญครับท่านผู้อ านวยกองช่างครับ 
ประธานสภาฯ 
นายอานุภาพ  สุขสานต์       เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารสมาชิกสภาท่ีทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมนายอานุภาพ  
ผู้อ านวยการกองช่าง           สุขสานต์ ผู้อ านวยการกองช่างครับ ขออนุญาตตอบท่านสมาชิก หมู่ท่ี 7 และหมู่ท่ี 12 
                                   นะครับ อ านาจหน้าท่ีการปฏิบัติงานของพวกผมคือท าตามหน้าท่ี และค าส่ังครับผมไม่มี 
                                   อ านาจและหน้าท่ีว่าท าจะไปท าเส้นไหน รางระบายน้ าจุดไหนนะครับขอให้ทราบนะท่ีนี้ 
                                   ด้วยขอบคุณครับ ไม่ใช่อ านาจผมครับ ผมท าตามหน้าท่ีครับคุณแม่ 
นายอมรรัตน์  กล้าประจัญ    ครับขอบคุณครับเป็นอันเข้าใจกันนะครับ ทุกคนก็ต้องท าตามหน้าท่ี พวกเราก็ต้องท าตาม 
ประธานสภาฯ                   หน้าท่ีครับ  ต่างคนต่างท าตามหน้าท่ีนะครับ ครับมีท่านไหนอีกมั้ยครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติ 
                                   นะครับ เมื่อพร้อมแล้วผมขอมติรับรอง ข้อ 4.5 การพิจารณางบประมาณจ่ายขาดเงิน 
                                   สะสม งวดท่ี 1 ประจ าปี 2562 
มติที่ประชุม        เห็นชอบ เป็นเอกฉันท ์
                                                               
ระเบียบวาระที่  5  วาระอื่นๆ  (ถ้ามี) 
นายวีรพล พิมพ์ชัยภูมิ  เรียนท่านประธานท่านรองประธานท่านเลขาท่านนายกฝ่ายบริหารสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภา  อบต. หมู่ท่ี 8 ทุกท่านและเจ้าหน้าท่ีประเด็นอื่นๆก็มีหลายเรื่องประเด็นแรกคือบ่อขยะสืบเนื่องมาจาก 

บ้านซับม่วงมันมีบ่อขยะอยู่สองท่ีนาเสียวกับท่ีใกล้ๆฟร์ามหมูท่ีเป็นท่ีท้ิงขยะของโพน
ทองเราสองท่ีเหมือนกันเวลาจุดแล้วก็ไม่ค่อยได้อยู่ท่ีนาเสียวมันปลิวลมพัดไฟไหม้ยูคา
แถวนั้นไปหมดเลยนี้คือปัญหาท่ีมันเกิดจากบ่อขยะบ้านซับม่วงใกล้เคียงนาใครบ้านใคร
ไม่สนครับไฟมันแรงจริงๆแล้วที่ของโพนทองเราเกอืบไหม้โรงปุ๋ยมันปลิวมาจากบ่อขยะ
ปัญหานี้เกิดข้ึนทุกปีมันลามเข้ามาผมอยากมีแนวทางเสนอฝ่ายป้องกันของโพนทอง
เพราะว่ารถมันก็มีอยู่สองคันเมื่อเดือนท่ีแล้วบ้านซับม่วงเกือบเป็นข่าวไฟมันแรงๆขึน้ทุก
ปีทุกปีแต่ปนีี้น่ากลัวรถมันมีอยู่สองคันคันหนึ่งใส่น้ าเตรียมไว้รอเลยครับอีกคันหนึ่งไว้
บริการผมว่าจริงๆแล้วมันต้องมีการวางแผนให้ดีกว่านี้จากโพนทองไปซับม่วง 17 กิโล 
กว่าจะไปถึงมันก็เรียบร้อยไปเยอะแล้วบางทีก็อาศัยต าบลนาเสียวมาช่วยสามวันท่ีแล้ว
ไหม้ของนาเสียวดีท่ีคนอยู่ใกล้นั้นเขาโทรแจ้งให้ทันถ้าอย่างนั้นบ้านแถวนั้นไปหมดเรา
ต้องหามาตรการวางแผนให้มันชัดเจนขึ้นอีกนิดหนึ่งส าหรับฝ่ายป้องกันผมขอฝากน่า
กลัวจริงๆครับอย่างโซนโคกสามพลังพอถึงหน้าแล้งมาส่ิงท่ีเราระแวงก็คือไฟป่าอีกอย่าง 
 
พอถึงหน้าแล้งน้ าขอฝากฝังฝ่ายบริหารนิดหนึ่งฝังงประธานสภาน้ ากินน้ าใช้บางทีขอมา
บางทีก็เกือบอาทิตย์ยังไม่ไปถึงชาวบ้านเลยเขาก็บ่นมาสมาชิกไม่ท างานเหรอไม่เข้า 



23 

 

อบต. ผมก็บอกว่าคิวมันยาวรอนิดหนึ่งรอไปรอมาจะเข้าสองอาทิตย์แล้วน้ าบาดาลมัน
กินไม่ได้เอามาแช่ข้าวยังแข็งพอน้ าไม่ไหลวันหนึ่งเป็นคราบหินปูนก็ฝากฝังนิดหนึ่งเรื่อง
น้ าของทางสามพลังเราก็ขอให้แก้ไขในส่วนท่ีมันล่าช้าขอบคุณครับท่านประธานครับ 

นายเกรียงศักดิ์ ฝางชัยภูมิ เรียนท่านนายกท่านรองนายกท่านปลัดท่านประธานสภาท่านรองประธานสภาขอ 
เจ้าพนักงานป้องกันฯ อนุญาตตอบค าถามครับท่ีท่านสมาชิกเสนอแนะเรื่องไฟไหม้ป่าวันนั้นขออนุญาต

เท้าความจะพูดให้ฟังคือรถของ อบต.โพนทองท้ังสองคันเติมน้ าท้ังหมดครับและ
น้ าประปาด้วยตอนนี้เราเตรียมพร้อมตลอดวันนั้นท่ีไหม้ท่ีซับม่วงคือไม่เคยมีใครไปพูด
เรื่องท่ีต้นเหตุว่าไฟมันเกิดจากอะไรแล้วมีคนจัญไรไปจุดไฟวันนัน้ลมแรงจริงๆผมต่ืน
ขึ้นมาผมยังห่วงเลยว่าวันนี้ขออย่าไฟไหม้มนัก็ไหมจ้ริงๆคือไหม้แล้วไปจุดทิศตะวันออก
ของหมู่บ้านท่ีลมส่งเข้าหมู่บ้านนาเสียวห่างจากบ้านซับม่วงคือนาเสียวก็ประสานกับเรา
ตลอดท่านผู้บริหารได้ท า MOU ไว้นาเสียวเข้าถึงเราก็เข้าถึงพร้อมกันแต่ปัญหาคือ
ชาวบ้านท่ีขี่รถมอเตอร์ไซต์น าทางเราบอกว่าเข้าได้ท่านทราบหรือไม่ว่าถ้ารถราคาสาม
ล้านเข้าไปตามทางท่ีมอเตอร์ไซต์พาเข้าไปแล้วมันติดใครรับผิดชอบประกาศตลอดครับ
ท าแนวกันไฟอย่าจุดไฟเป็นวาระแห่งชาติก็เป็นเผาทุกวันผมก็ไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร
คือไล่จากพื้นท่ีตรงนี้พรุ่งนี้จุดอีกฝ่ายปกครองท่านก็ไม่รู้ว่าท่านท าอะไรนายอ าเภอก็ส่ัง
การมาให้ฝ่ายท้องท่ีตรวจสอบผมก็ไม่เห็นว่าก านันผู้ใหญ่บ้านจะไปดูยังไงมีแต่ อบต. ทุก
ท่ีมีปัญหาเหมือนกันหมดวิ่งดับไฟดับแล้วก็จุดอยู่อย่างนั้นนะครับมันเลยเป็นภาระหน้าท่ี
เพราะผมแสตนบายในพื้นท่ีตลอด 24 ช่ัวโมง นาเสียวก็เข้าช่วยเราเราก็ช่วยนาเสียวกุด
ตุ้มหว้ยบงจะเป็นอย่างนี้ครับน้ าในรถไม่มีขาดเติมตลอดถ้าอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องบริการ
น้ าตอนนี้ค าขอรับบริการออกมาเราก็ส่งครับแต่ถ้าท่านเข้าตลาดท่านจะรู้ว่าตรงประปา
ท่านจะเห็นว่าคิวรถมันขนาดไหนบางทีรอส่ีช่ัวโมงน้ ายังไมไ่ด้ขึ้นรถแล้วชาวบ้านก็ด่าอีก
ว่าท าไมรถต้องไปเติมน้ าไม่มีน้ ารึขอท าความเข้าใจครับรถสองคันถ้าบริการน้ าผมจะให้
ออกไปบริการหนึ่งคันอีกคันหนึ่งแสตนบายไว้ดับไฟขอบคุณครับ 

นายสุทิน สุวรรณพิมล ท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติผมสุทิน สุวรรณพิมล รองนายกองค์การ 
รองนายก  อบต. บริหารส่วนต าบลโพนทองเกี่ยวกับเรื่องการบริการน้ าผมขอเสริมนิดหนึ่งเพราะผมเป็นผู้

เซ็นต์อนุมัติการออกบริการพี่น้องทุกท่านท่านสมาชิกได้ท าเรื่องขอเพื่อเป็นการบริการ
ประชาชนวันหนึ่งแต่ละวันตอนนี้ต้องเรียนให้ทุกท่านทราบว่าถ้าสมมุติว่าเราไปเจอรถ
ของแพ้นคอนกรีตท่ีใส่น้ า 18000 ลิตร ท่านคงจะเห็นว่าท่อใส่น้ าการประปาท่ีใส่ให้เรา
เป็นท่อแค่สองนิ้วเองทุกพื้นท่ีผมเคยเข้าไปประชุมอยู่ท่ีทางอ าเภอบอกว่าทางโซนหน้า
เจ้าพ่อเคยบ่นว่าไม่สามารถจะน าน้ าบริการให้แก่ประชาชนได้เพราะว่าทางประปาหนอง
สังข์ไม่เปิดให้บริการประชาชนให้มาเอาแต่หน้าเลิศนิมิตรทาง อบต.ห้วยต้อน อบต.นา
ฝาย เคยขอกุญแจเปิดหัวแดงเลยเพื่อท่ีจะขอน้ าไปบริการประชาชนให้ได้เพราะเข้ามา
รอไม่ไหวแต่ทางประปาไม่สามารถท่ีจะให้ได้เราก็เคยเจอปัญหารถท่ีไปเอาน้ าแต่ละคัน
ถ้าน้ าแปดพันลิตรจะต้องเติมน้ า 1 ช่ัวโมงแล้วถ้าจอดอยู่ 5 คัน พอดีเลยครับหมดวัน
เพราะน้ าของเราเจ้าหน้าท่ีของเราจะออกแต่เช้าแต่ออกไปคันหนึ่งอีกคันหนึง่จะต้อง  
แสตนบายไว้ถ้าอีกคันหนึ่งเติมน้ าอยู่ก็จะต้องให้เจ้าหน้าท่ีถามกันว่าคันท่ีไปเติมน้ าอยู่ได้
น้ าขนาดไหนแล้วถ้ามันเกิดเหตุฉุกเฉินมาสามารถออกมาใช้การได้ทันทีบางครั้งพี่น้อง 

 
อาจจะไม่เข้าใจว่ารถมีสองคันแต่ท าไมใช้ได้คันเดียวรถน้ าท าไมวิ่งได้คันเดียวระหว่างน้ า
ใช้กับไฟไหม้ถ้าเป็นไฟไหม้หญ้าก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเป็นบ้านเราวิ่งเอารถดับเพลิง
เปล่าไปตอนนี้คิดว่าไม่มีแผ่นดินจะอยู่เหมือนกันก็เลยอยากจะเรียนให้กับทุกท่านทราบ
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นะครับว่าเราอยากจะท าให้ทันใจพี่น้องแต่ตอนนี้ด้วยเหตุภาวะและความจ าเป็นในการ
ให้บริการจากการประปาเราไม่สามารถท่ีจะท าให้ทันใจหลายๆท่านได้เราก็ต้องขออภัย
เพราะว่าทุก อบต. ทุกท้องถิ่นเหมือนกันหมดท่ีจะเจอปัญหาลักษณะนี้อย่างท่ีเราบอกว่า
เราไม่สามารถท่ีจะขอกุญแจถอดหัวแดงเขาได้เลยถ้าถอดหัวแดงเขาได้เราก็จะสามารถท่ี
จะสูบน้ าจากหัวแดงได้แต่ตอนนี้ทางประปาเขาไม่ให้ครับก็ขอเรียนช้ีแจงให้ทราบตามนี้
ครับ 

นายเสนีย์ ลุงไธสง เรียนท่านประธานสภากระผมนายเสนีย์ ลุงไธสง สมาชิกหมู่ 4 ผมมีเรื่องอยากจะถาม 
รองประธานสภา  อบต. คณะผู้บริหารหรือกองช่างคือโครงการของผมหมู่ท่ี 4 ซ่อมแซมถนนหน้าสนามฟุตซอล

เห็นมันตกไปก็อยากจะถามในสภาแห่งนี้ เรื่องท่ีสองคือวันนี้ผมมองดูแล้วท่านสมาชิก
ท่านอาจจะไม่ครบนะครับผมอยากจะถามว่าท่านสมาชิกท่านได้เขียนใบลาหรือเปล่า
ครับหรือท่านลาทางโทรศัพท์ขอบคุณครับผม 

นายอมรรัตน์ กล้าประจัญ สมาชิกก็โทรมาลาเนื่องจากว่าอยู่ต่างจังหวัดไปต้ังแต่วันนั้นก็โทรมาลาผมก็อนุมัติให้ลา 
ประธานสภาฯ ท้ัง  4  ท่าน 
นายจีระศักดิ์ บ่อทอง ครับเรียนท่านประธานสภาท่านรองประธานสภาท่านเลขาคณะท่านผู้บริหารท่านปลัด  
นายช่างโยธาผอ. กองทุกกองสมาชิกผู้มีเกียรติทุกท่านโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตแถวต้นฉ าฉาข้างๆ

สนามฟุตซอลทางกองช่างได้ออกส ารวจและประมาณราคาตัวนี้เงินมันไม่เยอะประมาณ
สองหมื่นกว่าบาทท่านนายกก็เลยบอกว่าให้ใช้งบกลางเพราะว่าถ้าเอามาต้ังสองหมื่นนี้ก็
ให้วิศวกรเซ็นต์แล้วก็เสียค่าวิศวกรอีกดูแล้วไม่คุ้มค่าก็เรามีงบฉุกเฉินชาวบ้านเดือดร้อน
สามารถใช้จ่ายได้ครับขอบคุณครับ 

นายบุญเหลือ ทองชัยภูมิ ท่านประธานสภาท่ีเคารพกระผมนายบุญเหลือ ทองชัยภูมิ สมาชิกหมู่ท่ี 2  ในฐานะ 
เลขานุการสภาฯ เลขานุการสภาขอใช้หน้าท่ีข้อ 19 (2) ช้ีแจงข้อกฎหมายระเบียบข้อบังคับและค าส่ัง

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเหตุการณ์ของท้องถิ่นการพูดในท่ีประชุมเขาให้สมาชิกพูดกับ
ประธานสภาเท่านั้นตามระเบียบไม่ต้องคุณนั้นคุณนี้หรอกสภามีประธานเป็นท่ีต้ัง
เพียงแต่ท่านประธานสภาท่ีเคารพและประธานสภานั้นต้องถามคุณจะอภิปลายหรือคุณ
จะอะไรถ้ามีผู้อภิปลายแล้วประธานสภาดูแล้วไม่สมเหตุสมผลประธานสภาอาจจะไม่ให้
อภิปลายต่ออันนี้ข้อท่ี 1 ท่ีผมใช้หน้าท่ีในฐานะเลขานุการสภาขอให้พูดเพียงว่าข้าพเจ้า
นายนั้นนายนี้ขอเรียนท่านประธานสภาเกี่ยวกับเรื่องประธานสภาอาจจะถามว่าคุณจะ
อภิปลายหรือเสนอเรื่องอะไรถ้ามีผู้อภิปลายเสร็จเรียบร้อยประธานสภาเห็นว่ามันครบ
บริบูรณ์ประธานสภาไม่อนุญาตให้อภิปลายก็ได้หรือบางอย่างมันอาจจะไม่เข้าท่าเข้า
ทางประธานสภาอาจจะไม่ให้พูดในท่ีประชุมอันนี้ข้อท่ี 1 ข้อท่ี 2 การแจ้งท่ีประชุมให้กับ
สมาชิกต้องก่อนวันประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยสามวันท่ีผมถามงงๆท่ีท่านนายกไป
ประชาคมหมู่บ้านเรื่องใช้ท่ีสาธารณประโยชน์อันนี้มันน่าจะให้ผมได้อ่านก่อนแต่พอ
มาถึงตรงนี้ผมก็หาไม่เห็นผมก็เลยถามว่าได้ท าประชาคมกับชาวบ้านหรือไม่พึ่งเอามาให้
ตอนเข้าประชุมขอเรียนให้ท่ีประชุมได้รับทราบว่าผมท าตามหน้าท่ีข้อ 19 (2) ช้ีแจงข้อ
กฎหมายระเบียบข้อบังคับค าส่ังหรือหนังสือส่ังการเกี่ยวกับการแก้ไขข้อบังคับของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นขอบคุณครับ 

 
 
นายอมรรัตน์ กล้าประจัญ ขอบคุณครับท่านเลขาท่ีให้ความรู้กับสมาชิกประเด็นบางเรื่องบางหัวข้อก็สามารถพูดได้ 
ประธานสภาฯ เลยผมพิจารณาอยู่ในอ านาจหน้าท่ีท่านสมาชิกก็สามารถยกมือแล้วก็พูดได้เลยถ้า

ประเด็นไหนท่ีมันเป็นประเด็นไรผมจะทักท้วงเองท่ีผ่านมาก็มีบ้างแต่ก็ไม่มากให้คุยได้
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เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในส่วนเรื่องประเด็นใช้ท่ีสาธารณะท่ีท่านเลขาบ่นท่านก็ติด
ใจว่าท่านอาจไม่ได้อ่านก็คือก็เหมือนกับท่าน ผอ.ท่านบอกว่าท่านท าตามหน้าท่ีสภาก็
เหมือนกันเมื่อมีหนังสือยื่นเพื่อขอรับรองเราก็ต้องท าเพื่อขอรับรองการใช้ท่ีสาธารณะซึ่ง
การใช้ท่ีสาธารณะมันมีปัญหาหลายครั้งแล้วสองสามครั้งท่านก็มีประสบการณ์อยากจะ
เรียนให้ท่านทราบอย่างนี้นะครับว่าสมาชิกท าตามหน้าท่ีให้ความเห็นชอบไปมันไม่ได้จบ
ท่ีสมาชิกแล้วเราจะใช้พื้นท่ีได้เลยประชาคมชาวบ้านมาเสร็จเราเห็นชอบต้องส่งเข้าไป
ขอจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดอันนั้นถึงจะใช้ได้ส่วนใครจะยกไม่ยกก็อีกเรื่องหนึ่งตอนท่ี
ขอใช้อันนี้เป็นบทบาทหน้าท่ีของท่านคือจบก็คือท่านเห็นชอบก็เห็นชอบไปไม่ต้องกังวล
เพราะว่าเรื่องนี้มนัมีข้ันตอนอีกเยอะและก็ฝากท่านผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการท าก็ขอให้ท า
เอกสารให้เรียบร้อยเอกสารท่ียังไม่เห็นก็กรุณาส่งให้เห็นด้วยก็ได้ 1 ก็คือภาพถ่าย 2 ก็
คือรายช่ือผู้ท่ีเข้าร่วมประชาคมถ้ามีถ้าประชาคมมันต้องมีรายช่ือภาพถ่ายต้องมีและท่ี
ส าคัญก็คือวัตถุประสงค์ในการใช้ก็คือโครงการนั้นแหละส่ิงนั้นจะเป็นส่ิงท่ีประกอบ
ฉะนั้นถ้าเราไม่ท าเมื่อมีส่งมาและก็มีการประชาคมมาแล้วเราก็จะผิดเหมือนกันแต่ไม่
ต้องกังวลเรื่องนี้มนัยังมีข้ันตอนอีกเยอะนะครับ 

นายบุญเหลือ ทองชัยภูมิ ผมลืมเรื่องหนึ่งครับเรื่องนี้เป็นเรื่องหนกัเป็นเรื่องท่ีทางการเขาส่ังมาเรื่องขยะแต่ทีนี้พวก 
เลขานุการสภาฯ เราไปดูการก าจัดขยะหลายครั้งหลายหนพอดีทางองค์การบริหารส่วนต าบลโดยท่าน

นายกแล้วก็ท่านหัวหน้าส านักปลัดได้ท าระเบียบว่าด้วยการจัดการกองทุนธนาคารขยะ
ซึ่งในวันวานนี้ใครรับรองผมไมร่ับรองคนเดียวผมบอกเลยแล้วก็บอกเมื่อวานนี้วันนี้เรา
ต้องมาต้ังคณะกรรมการจัดท าร่างระเบียบให้มันถูกต้องตามหลักการเพราะฉะนั้นท่าน
รับรองแต่ผมไม่รับรองท่ีเอามาให้ท่านอ่านเพราะว่ายังไม่ชัดเจนในวันนี้ผมจึงเสนอเข้าท่ี
ประชุมถ้าไม่เอาก็แล้วไปแต่ผมไม่รับรองนะถ้าจะเอาระเบียบอันนี้ถ้าจะเอาตามเม่ือวาน
ท่ีตกลงกันว่าเราจะต้ังคณะกรรมการมาร่างระเบียบใหม่แล้วเข้าสู่ท่ีประชุมให้ท่ีประชุม
รับทราบโดยใช้เป็นระเบียบธนาคารขยะไม่ใช่งานน้อยไม่ใช่งานเบาเป็นการเพิ่มภาระ
ให้กับสมาชิกและเพิ่มภาระให้กับเจ้าหน้าท่ีเพิ่มภาระให้กับนายกเพราะฉะนัน้ถ้าไม่มี
ระเบียบรัดกุมรัดเกณฑ์ปัญหาต่างๆจะเกิดขึ้นเพราะวาระของเราวาระของนายกไม่ใช่อยู่
ตลอดการเมื่อท าระเบียบเสร็จแล้วคนอื่นก็ไม่เอาเงินท่ีชาวบ้านลงทุนมามันจะมีปัญหา
ต่อไปเมื่อวานนี้ตกลงกันอย่างนี้ครับว่าให้เลือกตั้งกรรมการขึ้นมาพิจารณาระเบียบและ
เข้าสู่ท่ีประชุมอีกครั้งหนึ่งขอบคุณครับ 

นายอมรรัตน์ กล้าประจัญ ครับในส่วนของขยะระเบียบนั้นเป็นการแจ้งให้ประธานทราบเฉยๆส่วนการด าเนินการ 
ประธานสภาฯ นั้นเป็นอ านาจของนายกส่วนนายกจะรับฟงัความคิดเห็นของท่านบุญเหลือหรือไม่ก็อีก

เรื่องหนึ่งมนัไม่เกี่ยวกับเราแล้วก็ท่านมีคณะกรรมการท่านมีอะไรของท่านอยู่มันไม่ได้
เอามาเพื่อขออนุมัติให้ความเห็นชอบแค่แจ้งให้เราทราบว่าท่านนายกท่านท าโครงการนี้
นะเพื่อให้เราได้กระจายให้พี่น้องได้รับรู้เท่านั้นส่วนเรื่องระเบียบจะดีไม่ดียังไงจะแกไ้ข
กันยังไงก็ให้เป็นส่วนของอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการหรือทีมงานท่ีท าสภาคงไม่ไป
ก้าวล่วงเรื่องนัน้นะครับเพราะว่ามันเป็นอ านาจในส่วนท่ีนายกจะท าแล้วสภาก็ไม่ได้เกี่ยว
ท่ีจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบแจ้งให้เราทราบเฉยๆว่ามีโครงการอย่างนี้ส่วนจะแกไ้ข 

 
ยังไงก็ขอให้ท่านไปเสนอคณะกรรมการชุดของท่านก็แล้วกันเพราะว่ามันไม่เป็นระเบียบ
ของสภาเราหรอกเข้าใจร่วมกันนะครับ 

นายบุญเหลือ ทองชัยภูมิ ท่ีพูดนี้มันเป็นค าส่ังตรงนี้ให้กรรมการ อบต.ทุกคนเป็นกรรมการเมื่อเป็นแล้วกรรมการก็ 
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เลขานุการสภาฯ ต้องมีสิทธิ์พูดไม่ใช่พูดไม่ได้ผมเป็นกรรมการผมดูระเบียบมันยังใช้ไม่ได้ผมต้องพูดอย่างนี้
เพราะว่าในหนังสือกรรมการมีหลายคนมีผู้ใหญ่บ้านมีก านัน อบต.ทุกคนเป็นกรรมการ
เพราะฉะนั้นถ้าท่านประธานบอกว่าหน้าท่ีของเราต้องท าไปดูหน้าท่ีขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล 9 ข้อ ทีนี้เมื่อต้ังเป็นกรรมการผมก็ต้องพูดสิครับวันนี้ไม่พูดยังไงระเบียบไม่
ถูกต้องมันไม่ดีระเบียบไม่ดีไม่แกไ้ขก็ไม่ว่าแต่ผมไมร่ับรองระเบียบนี้ขอบคุณครับ 

นายอมรรัตน์ กล้าประจัญ ท่านก็คงจะเข้าใจไม่ตรงกันคือค าส่ังนายกให้เราเป็นกรรมการมันไม่ใช่มีแต่ อบต.มันมี 
ประธานสภาฯ ผู้ใหญ่บ้าน มีก านัน มีอะไรอีกมากมายนั้นเป็นกรรมการท่ีจะเข้าประชุมและท่านก็เข้าไป

ประชุมตรงนั้นและกไ็ปขอแก้ตรงนั้นไม่ใช่จะมาขอแก้ตรงนี้กรรมการมันไม่ครบเพราะ
ตอนนี้ผู้ใหญ่บ้านก็เป็นกรรมการ อบต.ก็เป็นถ้าเรามาคุยฉะเพราะเราแล้วผู้ใหญ่บ้านเขา
ไม่รับรู้แล้วเขาจะยอมไหมฉะนั้นกรรมการทุกคนท่ีมีรายช่ือไม่ว่าจะเป็น อบต. เป็น
ก านัน ก็ไปเสนอตรงนัน้แหละเขาประชุมเม่ือไหร่ท่านก็ไปผมบอกว่าระเบียบนี้ผมไม่
ชอบนะท่านก็ไปเสนอกับเขาแล้วผู้ใหญ่บ้าน ก านัน หรือกรรมการคนอื่นเขาว่าเห็นชอบ
กับท่านบุญเหลือให้แก้ท่านก็ค่อยไปแก้เข้าใจตรงกันนะครับ 

นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา เรื่องนี้นะครับเด๋ียวผมจะให้ท าหนังสือเชิญมาให้คณะกรรมการเชิญมาร่างอีกทีแล้วกัน 
นายก  อบต. เพื่อได้ข้อสรุปเป็นแนวทางร่วมกันในการด าเนินการเพื่อเราจะได้ด าเนินการร่วมกันใน

เรื่องนี้ต่อไปจึงเรียนให้ท่านสมาชิกสภาทราบผ่านท่านประธานสภาขอบคุณครับ 
นายอมรรัตน์ กล้าประจัญ ครับก็เป็นอันว่าเข้าใจตรงกันนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เป็นกรรมการส่วนเดียวในเรื่อง 
ประธานสภาฯ ของขยะยังมีผู้ใหญ่บ้านอีก 12 หมู่บ้านยังมีผู้ทรงคุณวุฒิอีกตั้งเยอะแยะมากมายมี รพ.

สต. หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจอันนั้นคือกรรมการท่ีถูกนายกแต่งต้ังไว้แล้วฉะนั้นในการท่ีจะ
แก้ไขระเบียบต่อจากนี้ไปให้เป็นการประชุมคณะกรรมการทุกท่านไม่ใช่ฉะเพราะสภา
ต้องเข้าใจนะครับมีอะไรอีกไหมครับท่านถ้าไม่มีก็ขอขอบคุณสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่ี
เคารพรักทุกท่านและหัวหน้าส่วนท่านนายกท่ารองก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับว่าการ
ประชุมครั้งนี้ผ่านไปด้วยดีขอให้พวกเราท าหน้าท่ีของตัวเองให้ดีต่อไปท าให้ดีท่ีสุดอาจจะ
มีอะไรในใจบ้างก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าเราเป็นคนสาธารณะก็ต้องรับรู้รับฟังท้ังสอง
ด้านอย่าเจ็บอย่าจนครับรวยๆทุกท่านครับขอบคุณครับ 

มติที่ประชุม     -รับทราบ 
 

  ส าหรับวันนี้ ถ้าไม่มีผมก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านท่ีเข้าร่วมประชุมใน
วันนี้และก็ขอให้ทุกท่านประสบกับความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าจนโชคดีทุกท่านจึง
ขอปิดประชุมครับ 

 

ปิดประชุม  เวลา  15.30  น. 
 

 

                    ลงช่ือ       บุญเหลือ  ทองชัยภูมิ        ผู้จดรายงานการประชุม 
                                                           (นายบุญเหลือ  ทองชัยภูมิ) 
                                              เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง  
 

/บันทึกรายงานการประชุม... 
 
 

บันทึกรายงานการประชุมนี้ ได้ผ่านการตรวจจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ แล้ว เห็นควรส าเนาแจ้ง
สมาชิกสภาฯ ทราบ เพื่อรับรองรายงานการประชุมครั้งต่อไป 
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(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  1 คร้ังที่  1  ประจ าปี 2562  นี้ ได้ผ่านการรับรองจากสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลโพนทอง  จึงปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
 
 

                       ลงช่ือ            บุญเหลือ  ทองชัยภูมิ       เลขานุการสภาฯ 
                                                      (นายบุญเหลือ  ทองชัยภูมิ) 
                                            เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง  

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

     ลงช่ือ       อมรรัตน์   กล้าประจัญ       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง 
                                                (นายอมรรัตน์  กล้าประจัญ) 

 


