รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
วันจันทร์ที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
ผู้มาประชุม
มาประชุม 19 คน
ลาประชุม คน
ขาดประชุม คน
ลำดับที่
ชื่อ – สกุล
1
นายสรรเสริญ กองจันทร์
2
นายเสนีย์ ลุงไธสง
3
นายทองเลื่อน คุณล้าน
4
นายบุญเหลือ ทองชัยภูมิ
5
นายสมาน หาญอาสา
6
นางสุดารัตน์ สมัตถะ
7
นางทองจันทร์ มาภักดี
8
นางยุวดี
วิสัยดี
9
นายสุข วงษ์ศาสาย
10
นางณัฐมน แสงวงค์
11
นายจำเนียร เทียมครู
12
นายวิชัย เติมชีพ
13
นายวีรพล พิมพ์ชัยภูมิ
14
นายทองเคลือบ เกาะม่วงหมู่
15
นางกรรณิการ์ ศรีเสนา
16
นางสนอง ใสรังกา
17
นางวราวัลย์ ชาติอาษา
18
พ.อ.อ.จรัส แผ่นเงิน
19
นายป้อมเพ็ชร สายสุพรรณ์

ตำแหน่ง
ประธานสภาฯ
รองประธานสภาฯ
ส.อบต.โพนทองหมู่ที่ 1
ส.อบต.โพนทองหมู่ที่ 2
ส.อบต.โพนทองหมู่ที่ 2
ส.อบต.โพนทองหมู่ที่ 3
ส.อบต.โพนทองหมู่ที่ 5
ส.อบต.โพนทองหมู่ที่ 5
ส.อบต.โพนทองหมู่ที่ 6
ส.อบต.โพนทองหมู่ที่ 6
ส.อบต.โพนทองหมู่ที่ 7
ส.อบต.โพนทองหมู่ที่ 8
ส.อบต.โพนทองหมู่ที่ 8
ส.อบต.โพนทองหมู่ที่ 9
ส.อบต.โพนทองหมู่ที่ 10
ส.อบต.โพนทองหมู่ที่ 10
ส.อบต.โพนทองหมู่ที่ 12
ส.อบต.โพนทองหมู่ที่ 12
เลขานุการสภาฯ

ผู้ไม่มาประชุม
ลำดับที่
ชื่อ – สกุล
1
นายเฉลียว วังศรี

ตำแหน่ง
ส.อบต.โพนทองหมู่ที่ 11

ลายมือชื่อ
หมายเหตุ
สรรเสริญ กองจันทร์
เสนีย์ ลุงไธสง
ทองเลื่อน คุณล้าน
บุญเหลือ ทองชัยภูมิ
สมาน หาญอาสา
สุดารัตน์ สมัตถะ
ทองจันทร์ มาภักดี
ยุวดี วิสัยดี
สุข วงษ์ศาสาย
ณัฐมน แสงวงค์
จำเนียร เทียมครู
วิชัย เติมชีพ
วีรพล พิมพ์ชัยภูมิ
ทองเคลือบ เกาะม่วงหมู่
กรรณิการ์ ศรีเสนา
สนอง ใสรังกา
วราวัลย์ ชาติอาษา
จรัส แผ่นเงิน
ป้อมเพ็ชร สายสุพรรณ์

หมายเหตุ
ลาป่วย

-2ผู้เข้าร่วมประชุม
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ชื่อ – สกุล
นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา
นายสุทิน สุวรรณพิมล
นางทิพวรรณ ดวงมณี
นายอานุภาพ สุขสานต์
นางรุ้งนภา ธงภักดิ์
นางสาวพัชณี คำสะไมล์
นางศิวาพร อุณาพรหม
นายจีระศักดิ์ บ่อทอง
นางปวีณา สิงห์วงศ์
นางสาวประภัสสร ง้าวบ้านผือ
นางภาวิณี สุจริตภักดี
นางอรวรรณ ประทุมวงศ์
นางสาวสายฝน ลอยไธสง
นางสาวอุทัยวรรณ กล้าแท้
นางสาวฐิตารัตน์ เพียงชัยภูมิ
นางสาวนัฏฐาภรณ์ เพ็งล้อม
นางสาวยลดา ทวีชาติ
นางสรัญญา เกิดผล
นางนิตยา แฝงฤทธิ์
นางสาวนิภาพร ใจบิดา
นางสาวกนกวรรณ ศรีสุวรรณ์
นายเกรียงศักดิ์ ฝางชัยภูมิ

ตำแหน่ง
นายก อบต.โพนทอง
รองนายก อบต.โพนทอง
รองนายก อบต.โพนทอง
ผู้อำนวยการกองช่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง
หัวหน้าสำนักปลัด
ประชาชน
นายช่างโยธา
นักวิเคราะห์นโยบายฯ
เจ้าพนักงานธุรการ
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการการเงินและบัญชี

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เจ้าพนักงานพัสดุ
นักทรัพยากรบุคคล
นักพัฒนาชุมชน
นักทรัพยากรบุคคล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นักวิชาการเกษตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานป้องกันฯ

ลายมือชื่อ
หมายเหตุ
เกียรติพงษ์ วงศ์ษา
สุทิน สุวรรณพิมล
ทิพวรรณ ดวงมณี
อานุภาพ สุขสานต์
รุ้งนภา ธงภักดิ์
พัชณี คำสะไมล์
ศิวาพร อุณาพรหม
จีระศักดิ์ บ่อทอง
ปวีณา สิงห์วงศ์
ประภัสสร ง้าวบ้านผือ
ภาวิณี สุจริตภักดี
อรวรรณ ประทุมวงศ์
สายฝน ลอยไธสง
อุทัยวรรณ กล้าแท้
ฐิตารัตน์ เพียงชัยภูมิ
นัฏฐาภรณ์ เพ็งล้อม
ยลดา ทวีชาติ
สรัญญา เกิดผล
นิตยา แฝงฤทธิ์
นิภาพร ใจบิดา
กนกวรรณ ศรีสุวรรณ์
เกรียงศักดิ์ ฝางชัยภูมิ

เปิดประชุมเวลา 09. 00 น.
เมื่อถึงกำหนดเวลาการประชุม นายสรรเสริญ กองจันทร์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โพนทอง ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลโพนทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 และดำเนินการประชุม ตาม
ระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายสรรเสริญ กองจันทร์ -ไม่ม-ี
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
- รับทราบ –

-3ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งที่ผ่านมา
-รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564

มติที่ประชุม

-รับรอง
-รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564

มติที่ประชุม

-รับรอง
-รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3

-รับรอง -

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณา (กระทู้ถาม)
-ไม่มี ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
นายสรรเสริญ กองจันทร์ ตามระเบียบวาระข้อ 4.1 เรื่องการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566
ประธานสภา อบต.
-2570) ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองได้เรียนชี้แจงในราย
ละเอียดและระเบียบของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วม
ประชุมได้รับทราบครับ
นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านเลขานุการสภา และสมาชิกสภา
นายก อบต.โพนทอง
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองที่เคารพทุกท่านครับ ผมนายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ขอนำเรียนข้อมูลในส่วนของการจัดทำร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา
16 ที่กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง โดยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
ที่กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์
โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนด
รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความ
ต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และตามระเบียบการจัดทำระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการ จัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เพื่อ
แก้ไขเพิ่มเติมปรับปรุงระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 )
พ.ศ. 2559 ให้เป็นปัจจุบันนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองได้ดำเนินการตาม

-4ระเบียบและขั้นตอนของการจัดทำแผน โดยการจัดทำโครงการประชาคม เพื่อจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน
ทั้ง 12 หมู่บ้าน ตั้งแต่วันที่ 2-5 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา และผ่านการพิจารณาให้
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดทำแผน ซึ่งมีคณะกรรมการสนับสนุนที่มีหน้าที่
รวบรวมและจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลโพนทองได้ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2566-2570) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอมอบให้ทางหัวหน้าสำนักปลัดได้ชี้แจงในส่วน
ของรายละเอียดในรูปเล่มร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ให้ท่านสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองได้ทราบต่อไปครับ
นางสาวพัชณี คำสะไมล์ เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านเลขานุการสภา ท่านสมาชิกสภา
หัวหน้าสำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
และผู้อำนวยการกององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองทุกท่านค่ะ ข้าพเจ้า
นางสาวพัชณี คำสะไมล์ หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การ
บริหารส่วนตำบลโพนทอง ขอนำเรียนข้อมูลเรื่องการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมดังนี้ค่ะ
ตามเค้าโครงแผนพัฒนาท้องถิ่น รายละเอียดตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0810.3/ว7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย 5
ส่วน ดังนี้ค่ะ
ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ
ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล
รายละเอียดตัวแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประกอบด้วย
แบบ ผ.01 : บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01/1 : บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและ
แผนชุมชน
แบบ ผ.02 : บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แบบ ผ.02/1 : รายละเอียดโครงการพัฒนาที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและ
แผนพัฒนาชุมชน
แบบ ผ.02/2 : รายละเอียดโครงการพัฒนา สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
แบบ ผ.03 : บัญชีครุภัณฑ์
ลักษณะสำคัญของแผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย
1. โครงการ
2. วัตถุประสงค์
3. เป้าหมาย
4. งบประมาณและปีที่ผ่านมา

-55. ตัวชี้วัด (KPI)
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7. หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
นางสาวพัชณี คำสะไมล์
ในส่วนของรายละเอียดร่างแผนพัฒ นาท้องถิ่นได้ส่งให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่านได้
หัวหน้าสำนักปลัด
อ่านมาแล้วล่วงหน้า 3-5 วัน ขอให้ทุกท่านได้อ่านดูในรายละเอียดว่ามีโครงการ
ไหนมีแก้ไขหรือว่าตกไปบ้างให้นำเสนอได้นะค่ะ ดิฉันจะขออ่านตามบัญชีสรุป
โครงการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์ให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่านได้ทราบตาม
รายละเอียดดังนี้ค่ะ

ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาด้ านโครงสร้ าง
พื้นฐาน
-แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา
รวม
2. การพัฒนาเศรษฐกิจ
ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง
- แผนงานการเกษตร
รวม
3. การพัฒนาด้ าน
การเมืองและการ
บริหารจัดการ
- แผนงานบริ หารงาน
ทัว่ ไป
รวม

ปี 2566
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

-6บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
องค์การบริหารส่ วนตาบลโพนทอง อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
ปี 2567
ปี 2568
ปี 2569
จานวน
งบประมาณ
จานวน
งบประมาณ
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

แบบ ผ. 01
ปี 2570
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 5 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

135

194,802,000

135

194,802,000

135

194,802,000

135

194,802,000

135

194,802,000

675

974,010,000

135

194,802,000

135

194,802,000

135

194,802,000

135

194,802,000

135

194,802,000

675

974,010,000

59

13,672,000

59

13,672,000

59

13,672,000

59

13,672,000

59

13,672,000

59

13,672,000

59

13,672,000

59

13,672,000

59

13,672,000

59

13,672,000

295
295

68,360,000
68,360,000

105

21,074,000

105

21,074,000

105

21,074,000

105

21,074,000

105

21,074,000

525

105,370,000

105

21,074,000

105

21,074,000

105

21,074,000

105

21,074,000

105

21,074,000

525

105,370,000

-7ยุทธศาสตร์
4.การพัฒนาด้ าน
การศึกษา ศาสนา
ประเพณี และ
วัฒนธรรม
- แผนงานการศึกษา
- แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
รวม
5.การพัฒนาด้ าน
คุณภาพชีวิตและ
สังคม
-แผนงานสังคม
สงเคราะห์
-แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
-แผนงานสาธารณสุ ข
รวม
6.การพัฒนาทรัยพา
กรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
-แผนงานการเกษตร

ปี 2566
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2567
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2568
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2569
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2570
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 5ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

26
5

4,590,917
460,000

26
5

4,590,917
460,000

26
5

4,590,917
460,000

26
5

4,590,917
460,000

26
5

4,590,917
460,000

130
25

22,954,585
2,300,000

31

5,050,917

31

5,050,917

31

5,050,917

31

5,050,917

31

5,050,917

155

25,254,585

9

510,000

9

510,000

9

510,000

9

510,000

9

510,000

45

2,550,000

5

126,000

5

126,000

5

126,000

5

126,000

5

126,000

25

630,000

20

1,276,000

20

1,276,000

20

1,276,000

20

1,276,000

20

1,276,000

100

6,380,000

34

1,912,000

34

1,912,000

34

1,912,000

34

1,912,000

34

1,912,000

195

9,560,000

7

240,000

7

240,000

7

240,000

7

240,000

7

240,000

35

1,200,000

-8ปี 2566
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ยุทธศาสตร์

6.การพัฒนาทรัยพา
กรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
-แผนงานเคหะและ
ชุมชน
- แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
-แผนงานการเกษตร
รวม
7.บัญชีครุภัณฑ์
รวม

ปี 2567
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2568
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2569
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2570
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 5ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

5

430,000

5

430,000

5

430,000

5

430,000

5

430,000

25

2,150,000

4

15,700,000

4

15,700,000

4

15,700,000

4

15,700,000

4

15,700,000

24

78,500,000

18

780,000

18

780,000

18

780,000

18

780,000

18

780,000

90

3,900,000

27
42
42

16,910,000
7,357,700
7,357,700

27
42
42

16,910,000
11,183,650
11,183,650

27
42
42

16,910,000
10,520,100
10,520,100

27
42
42

16,910,000
7,095,100
7,095,100

27
42
42

16,910,000
7,095,100
7,095,100

135
210
210

84,550,000
43,251,650
43,251,650

นายสรรเสริญ กองจันทร์
ประธานสภา อบต.

มติที่ประชุม

นายสรรเสริญ กองจันทร์
ประธานสภา อบต.
นางสาวพัชณี คำสะไมล์
หัวหน้าสำนักปลัด

นายสรรเสริญ กองจันทร์
ประธานสภา อบต.

-9ครับขอบคุณครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง และท่านหัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง สำหรับรายละเอียดของข้อ
4.1 การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) มีสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลโพนทองท่านไหนจะเสนอโครงการเพิ่มเติมหรือชื่อและรายละเอียดโครงการผิดก็
แจ้งเจ้าหน้าที่จัดทำแผนได้นะครับ หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดแก้ไขเพิ่มเติมผมก็จะขอมติใน
การพิจารณา ข้อ 4.1 การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ครับ
เห็นชอบ
16 คน
ไม่เห็นชอบ
- คน
ลาประชุม
1 คน
งดออกเสียง 3 คน (ประธานสภา อบต.,รองประธานสภา,เลขานุการสภา)
ต่อไปจะเป็นข้อ 4.2 การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564
ขอเชิญท่านนายกหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ชี้แจงรายละเอียดครับ
เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านเลขานุการสภา ท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองและ
ผู้อำนวยการกององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองทุกท่านค่ะ ในรายละเอียดการโอน
งบประมาณ ในครั้งนี้อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 การโอนและแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2และ 3)
พ.ศ.2543 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณต่าง ๆ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น มี
รายละเอียดตามเอกสารการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ดังนี้ค่ะ
โอนลดตามแผนงาน
แผนงานงบกลาง งบกลาง งบกลาง รายการ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณตั้งไว้
15,505,200.00 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 1,566,195.00 บาท
โอนลด 402,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือ 1,164,195.00 บาท
โอนเพิ่มแผนงาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก งบประมาณตั้งไว้ - บาท
โอนเพิ่มในครั้งนี้ 402,000.00 บาท งบประมาณหลังโอน 402,000.00 บาท
เหตุผลในการโอนเนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ / เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้าง
ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก (จากหน้าบ้านนางนิยมวรรณ ประดับวงศ์
ถึง บ้านนายสังคม ธงทอง) ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 11 ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัด
ชัยภูมิ รายละเอียดตามแบบ อบต.โพนทอง กำหนดเนื่องจากมีความจำเป็นต้องโอน
งบประมาณ ในการแก้ไขปัญหาในการระบายน้ำที่สะดวกในช่วงฤดูฝนและแก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมขังให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ได้รับการสัญจรไป-มาทีส่ ะดวกขึ้นเห็นควรเสนอให้
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองได้พิจารณาค่ะ
ขอบคุณสำหรับข้อมูลในการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 โครงการก่อสร้าง
ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก (จากหน้าบ้านนางนิยมวรรณ ประดับวงศ์
ถึงบ้านนายสังคม ธงทอง) ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 11 ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัด
ชัยภูมิ เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบที่มีความเดือดร้อน ได้รับการสัญจรไป-มาที่
สะดวกขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 การโอนและแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2และ 3) พ.ศ.
2543 ข้อ 27 เห็นควรเสนอให้ภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ได้พิจารณาตามข้อ

-104.2 การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ในครั้งนี้ครับ
มติที่ประชุม
เห็นชอบ 16 คน
ไม่เห็นชอบ - คน
ลาประชุม
1 คน
งดออกเสียง 3 คน (ประธานสภา อบต.,รองประธานสภา,เลขานุการสภา)
นายสรรเสริญ กองจันทร์ ต่อไป ข้อ 4.3 การขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น ขอเรียนเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องชี้แจงครับ
ประธานสภา อบต.
นางรุ้งนภา ธงภักดิ์
เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านเลขานุการสภา ท่านสมาชิกสภา
ผู้อำนวยการกองคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองและ
ผู้อำนวยการกององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองทุกท่านค่ะ ดิฉัน นางรุ้งนภา ธงภักดิ์
ผู้อำนวยการกองคลังขอนำเรียนชี้แจงข้อมูลการกันเงิน ต่อสภาท้องถิ่นดังนี้ค่ะ
เรือ่ งที่ 1 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากหน้าบ้าน
นางนิยมวรรณ ประดับวงศ์ ถึง บ้านนายสังคม ธงทอง) ช่วงที่ 1 บ้านนางเม้ง หมู่ที่ 11 ตำบล
โพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
1. เรื่องเดิม
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองสมัย
สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ในวันที่ 27 กันยายน 2564
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โอน
งบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
1. แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน
หมวดรายจ่าย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย โครงการก่อสร้างท่อระบาย
น้ำพร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากหน้าบ้านนางนิยมวรรณ ประดับวงศ์ ถึง บ้าน
นายสังคม ธงทอง) ช่วงที่ 1 บ้านนางเม้ง หมู่ที่ 11 ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัด
ชัยภูมิ จำนวนเงิน 402,000.- บาท (สี่แสนสองพันบาทถ้วน)
2. ข้อเท็จจริง
เนื่องจากใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองคลัง ซึ่งเป็นหน่วยในการจัดหาพัสดุ
ไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ทันภายในปีงบประมาณ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ จึงเห็น
ควร พิจารณาให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ดังนี้
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากหน้าบ้าน
นางนิยมวรรณ ประดับวงศ์ ถึง บ้านนายสังคม ธงทอง) ช่วงที่ 1 บ้านนางเม้ง หมู่ที่ 11
ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
จำนวนเงิน 402,000.- บาท (สี่แสนสองพันบาทถ้วน)
3. ข้อกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2457,แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ,แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2558, ถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59 การกันเงิน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้
จ่ายเงินนั้นต่อไป อีกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้ไม่เกิน 1 ปี

-11ข้อพิจารณา
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง จึงขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น โครงการก่อสร้าง
ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากหน้าบ้านนางนิยมวรรณ ประดับวงศ์
ถึง บ้านนายสังคม ธงทอง) ช่วงที่ 1 บ้านนางเม้ง หมู่ที่ 11ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง
จังหวัดชัยภูมิ จำนวนเงิน 402,000.- บาท (สี่แสนสองพันบาทถ้วน)
เรื่องที่ 2
2.การขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินต่อสภาท้องถิ่น ค่าก่อสร้างบ่อกำจัดขยะอินทรีย์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1. เรื่องเดิม
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ได้ตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
พ.ศ. 2563 แผนงาน เคหะและชุมชน งาน กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นค่าก่อสร้างบ่อกำจัดขยะอินทรีย์ จำนวนเงิน 50,000.บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
2. ข้อเท็จจริง
เนื่องจากใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แล้ว กองคลัง ซึ่งเป็นหน่วยในการจัดหา
พัสดุไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างบ่อกำจัดขยะอินทรีย์ ได้ทันภายใน
ปีงบประมาณ 2564 เพื่อประโยชน์ของทางราชการ จึงเห็นควรพิจารณาให้กันเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ดังนี้
2.1 ก่อสร้างบ่อกำจัดขยะอินทรีย์ จำนวนเงิน 50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาท
ถ้วน)
3. ข้อกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2457,แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ,แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หมวด 5 การกัน
เงิน ข้อ 59 การกันเงินหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอกันเงิน
ต่อสภาท้องถิ่นได้ไม่เกิน 1 ปี หากยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน 1 ปี หรือจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ
ดังกล่าวที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง
ภายใต้โครงการตามวัตถุประสงค์เดิมที่กันไว้ ให้ขอเปลี่ยนแปลงและขอขยายต่อสภา
ท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน 1 ปี กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนผูกพัน
แล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพัน
ข้อพิจารณา
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง จึงขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ก่อสร้างบ่อกำจัด
ขยะอินทรีย์ จำนวนเงิน 50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
1 ปี

-12เรื่องที่ 3 การขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น การจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ
1. เรื่องเดิม
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ได้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ ปรากฏในแผนงาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์การเกษตร โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ
จำนวน 2 เครื่อง งบประมาณ 20,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
2. ข้อเท็จจริง
เนื่องจากใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แล้ว กองคลัง ซึ่งเป็นหน่วยในการจัดหาพัสดุ
ไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ทันภายในปีงบประมาณ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ จึงเห็นควร
พิจารณา ให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ดังนี้
2.1 ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ ปรากฏในแผนงาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
ภายใน หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์การเกษตร โครงการจัดซื้อ
เครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 เครื่อง งบประมาณ 20,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
3. ข้อกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2457,แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ,แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2558 ถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59
การกันเงินหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็น
จะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้
ไม่เกิน 1 ปี หากยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติ
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน 1 ปี หรือจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายการดังกล่าวที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง
ภายใต้โครงการตามวัตถุประสงค์เดิมที่กันไว้ ให้ขอเปลี่ยนแปลงและขอขยายต่อสภาท้องถิ่นได้
อีกไม่เกิน 1 ปี
ข้อพิจารณา
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง จึงขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น ดังนี้
3.1 ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ ปรากฏในแผนงาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
ภายใน หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์การเกษตร โครงการจัดซื้อ
เครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 เครื่อง งบประมาณ 20,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
จึงเรียนให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองได้โปรดพิจารณาค่ะ
นายสรรเสริญ กองจันทร์ ขอบคุณครับท่านผู้อำนวยการกองคลัง สำหรับการชี้แจงรายละเอียดในหัวข้อที่ 4.3
ประธานสภาฯ
การขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น เพื่อให้โครงการดังกล่าวดำเนินการตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในตำบลโพนทอง มีสมาชิกสภาท่านใดอยากสอบถาม
รายละเอียด เพิ่มเติมหรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม เพื่อรับรองข้อ 4.3 การขออนุมัติ
กันเงินต่อสภาท้องถิ่น ทัง้ 3 เรื่องครับ

-13มติที่ประชุม

เห็นชอบ 16 คน
ไม่เห็นชอบ - คน
ลาประชุม
1 คน
งดออกเสียง 3 คน (ประธานสภา อบต.,รองประธานสภา,เลขานุการสภา)
ระเบียบวาระที่ 5
วาระอื่นๆ
นางสาวพัชณี คำสะไมล์ ขออนุญาตท่านประธานสภานะคะระเบียบวาระที่ 5 ขออนุญาตแจ้งสำหรับสมาชิกที่มีอายุ
หัวหน้าสำนักปลัด
59 ปีขึ้นไปเพื่อไม่ให้เป็นการเสียสิทธิ์ที่จะรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุท่านที่อายุ 59 ปีขึ้นไป
สามารถลงทะเบียน ผู้สูงอายุไว้ก่อนได้ที่เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนนะคะลงไว้ก่อนเลยนะคะ
ขอบคุณค่ะ
นายวีรพล พิมพ์ชัยภูมิ เรียนท่านประธานสภาครับผมนายวีระพล พิมพ์ชัยภูมิ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 หมู่ 8 ก็มีทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งที่หัวหน้าณีพูดไปเมื่อกี่นี้ถ้าท่านไม่อยากต่อเป็นสมาชิก
ท่านก็ไปลงเอาสำหรับคนที่ได้ผู้สูงวัยเมื่อคืนนี้ผมก็นอนคิดครับว่างานเลี้ยงต้องมีวันเลิกรามัน
เป็นสัจธรรมครับวันที่ 1 นี้เราก็จะครบ 8 ปี วาระแรก 4 ปีเราก็ทำตามหน้าที่ตามกฎหมาย
มาตลอดแต่ว่า 4 ปีหลังเราถูกหวยมา 48 งวดๆ ละ 100 เราก็เป็นกำไรของเราก็น่าภูมิใจแต่
สิ่งที่ผมอยากพูดในวันสุดท้ายของวาระนี้คือดีใจมากที่ผ่านมาก็ดีตลอดมา 8 ปีบางทีมีปัญหาก็
คุยกันตลอดสิ่งที่เราตกลงกันไม่ได้เราก็มาคุยกันท่านสมาชิกฯที่อยู่ในที่นี้นะครับท่านภูมิใจได้
เลยว่าท่านผ่าน อบต.โพนทองไปได้ถือว่าสุดยอดจริงๆนะครับขอบคุณครับ
นายบุญเหลือ ทองชัยภูมิ ผมขอเพิ่มเติมตรงนี้หน่อยนะครับวาระอื่นๆ เรื่องต่อเติมอาคารสถานที่ในนี้เขียนว่าอย่างนี้จะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 สร้างอะไรข้างหน้า อบต. ผมไม่เห็นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการเพิ่มเติมอาคารองค์การ
บริหารส่วนตำบลโพนทองขอเถอะครับขออย่าไปสร้างอะไรข้างหน้าอีกเลยเพราะตรงนี้เขาทำ
ดีแล้วเราทำได้ดีกว่าแต่ก่อนเยอะขอเถอะครับอย่าไปสร้างอะไรเลยข้างหน้าข้างหลังท่านนายก
ก็ทำดีแล้วทีนี้เป็นวาระอื่นๆ ใช่ไหมครับท่านวีระพลก็พูดไปแล้วเป็นการสรรเสริญของเราว่ามีผู้
อายุ 80 ปี ถือว่าเป็นไม้ทองคำผมขอเรียนอย่างนี้นะครับบ้านเมืองต่อไปนี้มีแต่จะทรุดลงทรุดลง
เราจะเป็นประเทศด้อยพัฒนาเพราะนักการเมืองสมัยก่อน อบต.ชาวบ้านก็ไม่รู้หรอกว่า อบต.
เอามาทำอะไรเขาก็เลือกกันไปพอตอนหลังเขารู้แล้วเพราะฉะนั้นยิ่งตอนนี้ยิ่งเลือกได้บ้านละ
หนึ่งคนเพราะฉะนั้นคุณต้องมี 1 พ่อใหญ่ดี 2 พ่อใหญ่มี ถ้าไม่มี 2 ตัวนี้ตกเลยเพราะฉะนั้น 1
คนท่านต้องเป็นผู้ใหญ่ดีดีไหมกับชาวบ้านพูดกับชาวบ้านเป็นไหมหรือดูถูกเหยียดหยามชาวบ้าน
ต้องพูดกับเขาและที่สำคัญองค์ประกอบองค์หนึ่งคือ ผู้นำชาวบ้านพูดกับเขาได้ดีเพราะ
ผู้ใหญ่บ้านบางคนแต่ก่อนก็ดีแต่ตอนหลังนี้ไม่ใช่แล้วเป็นผู้ใหญ่บ้านต้องเป็นผู้ใหญ่มีที่ท่านวีระ
พลพูดว่า อบต.ของเรานั้นเป็นที่ยกย่องจาก อบต.อื่น เรามีทุกสิ่งทุกอย่างเป็นองค์ประกอบพอ
ผมมาอยู่บางคนอาจจะเบื่อผมเงินที่จ่ายให้สภาวัฒนธรรมใครเป็นคนทำใครเอาไปทำอะไรเอาไป
อย่างไรจึงเกิดสภาวัฒนธรรมของเราขึ้นนั่นเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมแต่สิ่งนี้ไปเสนอผลงาน
ที่โดดเด่นเราไปฟ้อนไปรำที่ไหนๆจนผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นนายกจนสนิทสนมกันดีทีนี้ก่อให้เกิด
เป็นสภาวัฒนธรรมทำให้ตำบลอื่นสู้เราไม่ได้ผมรับรองเลยครับเพราะ 1 นางรำของเราแต่งกาย
เขาสละเงินตัวเองและรถเขาก็ออกเองน้ำมันออกเองค่าใช้จ่ายต่างๆ ออกเองทั้งหมด ส่วนที่ 2 ก็
อย่างคุณวีรพลว่าครั้งแรกการเป็นสภาผู้แทนการเป็นสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
ชาวบ้านไม่รู้หรอกว่ามาเป็นอะไรก็เลือกกันไปเฉยๆ ทีนี้ที่เราทำสภาวัฒนธรรมแต่ก่อนบุญผะ
เหวดมีเฉพาะบ้านหนองกาบุญบั้งไฟมีเฉพาะบ้านโพนทองแต่สมัยต่อมาผมเสนอให้มีทุกหมู่บ้าน
บ้านนางเม้งซึ่งมีสุดท้ายเราก็จะหมดวาระพอดีข้าวประดับดินฮีต 12 คลอง 14 เรารักษา
ประเพณีไว้ผมเชื่อว่าตำบลอื่นคงจะไม่ได้ทำ ขอบคุณครับ

-14นายเกีรติพงษ์ วงศ์ษา เรียนท่านประธานสภาท่านรองประธานสภาท่านเลขาสภาท่านสมาชิกสภาท่านรองนายกท่าน
นายก อบต.โพนทอง เลขานายกผมมีความรู้สึกยินดียิ่งครับที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนให้มาปฏิบัติหน้าที่
แทนพี่น้องประชาชนเป็นผู้บริหารท้องถิ่นของตำบลโพนทองซึ่งก็ได้รับคำแนะนำติชมต่างๆ จากพี่
น้องประชาชนและสมาชิกสภาผมก็ดีใจที่ได้ร่วมงานด้วยกันนะครับซึ่งในครั้งแรกในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการท้องถิ่นก็ติดขัดปัญหามาพอสมควรเนื่องจากยังไม่รู้ในเรื่องการบริหารท้องถิ่นก็ได้
ความรู้ได้ประสบการณ์ได้ความร่วมมือจากท่านสมาชิกสภาท้องถิ่นตำบลโพนทองทุกท่านนะครับ
ที่บ่มเพาะสะสมประสบการณ์ช่วยเหลือทุกๆ ด้านในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหารท้องถิ่นกับ
สมาชิกสภาที่เป็นฝ่ายบริหารในการกำกับดูแลตัวแทนของพี่น้องประชาชนในการบำบัดทุกข์บำรุง
สุขของการปกครองส่วนท้องถิ่นท่านได้เป็นครูสอนผมในเรื่องต่างๆ ผมก็ขอขอบคุณทุกๆ คนด้วย
นะครับขอบคุณครับ
นายสรรเสริญ กองจันทร์ มีใครจะเสนออะไรหรือไม่ครับ สำหรับวันนี้ ถ้าไม่มีอะไรแล้วผมก็ขอขอบคุณท่านสมาชิก
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ผู้ทรงเกียรติทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้และก็ขอให้ทุกท่านประสบกับความสุขความเจริญ
อย่าเจ็บอย่าจนโชคดีทุกท่านจึงขอปิดประชุมครับ
ปิดประชุม เวลา 15.20 น.
ลงชื่อ
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