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 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก 
สมัยประชุมสมัยสามัญ ( สมัยแรก ) ครั้งที่ 2/2562  

วันพุธ ที่ 23 เดือนมกราคม  พ.ศ.๒๕๖2  
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก 

รายช่ือผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง หมู่ที่ ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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นายสว่าง พรหมจันทร์   
นายบุญเริ่ม ราชวงษา 
นายประยูร จันทร์ขาว 
นายกิตติพงษ์ โป้เคน  
นายกองลาภ สายสะอาด 
นายไกร พลอุ่น 
นายผาย สีข้อน 
นายสมจิตต์ ลังกา 
นางพรรณี ทิศสุวรรณ  
นายอัตพล อันเพ็ง 
นายมะโนตย์ แจ้ห่มเครือ 
นางสาวศิริด ารง อ้วนจี 
นายเขิงทอง ผาคอย  
นายเลิศ ลมบัวลอด 
นายวิเชียร พระพรม 
นางนงรัตน์ ไชยมาตร 
นายกานต์ จันทร์เพ็ญ 
นายอธิวัฒน์ จันเพ็ญ 
นายสมคิด ลังกา 
นางหนูเตรียม ลันไธสง 
นายก่อกษาปณ์ อุปถัมภ์ 

ประธานสภาฯ 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
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สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
รองประธานสภาฯ 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
เลขานุการสภาฯ 
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สว่าง พรหมจันทร์   
บุญเริ่ม ราชวงษา 
ประยูร จันทร์ขาว 
นายกิตติพงษ์ โป้เคน  
กองลาภ สายสะอาด  
ไกร พลอุ่น 
ผาย สีข้อน 
นายสมจิตต์ ลังกา 
พรรณี ทิศสุวรรณ 
อัตพล อันเพ็ง 
มะโนตย์ แจ้ห่มเครือ 
ศิริด ารง อ้วนจี 
เขิงทอง ผาคอย 
เลิศ ลมบัวลอด 
วิเชียร พระพรม 
นงรัตน์ ไชยมาตร 
กานต์ จันทร์เพ็ญ 
อธิวัฒน์ จันเพ็ญ 
สมคิด ลังกา 
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- ขาด - 
- ลากิจ - 

 
ผู้ขาดประชุม 1 คน 
ผู้ลาประชุม 1 คน       
 
 
 
 
 

 
 

/รายช่ือ 



หน้า 2 จาก 10 

 รายช่ือผู้เข้าร่วมและรับฟังการประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

นายวิมาน  พระพรม 
นายรวยฤทธิ์  อันเพ็ง 
นายวิจิตร  โพนชัย 
นายรัฐวัทย์  บุญวงค์วรโชติ 
นางอรนุมา  บุญพุฒ 
นายวรวิทย์  สุรพันธ์พิชิต 
นายประวัติ  บรรเทิงศักดิ์ศิริ 
จ่าเอกสมชาย  จวงกระโทก 
นางสาววิภา  แก้วสิงห์ 
นางสาวพรรนิภา  พะโคนิราช 
นายธนชัย  ประสงค์ดี 
นางสาวปนรรฐพร  สีสอง 
นางสาวดวงกมล  เกษสัญชัย 
นายลักษณ์  หาคม 
นางสาววิลาสินี เจียรสุคนธ ์
นางศิริลักษณ์  วงค์หนายโกด 
นางสาวเบญจพร นาทราย 
นางสาวภัศชนกมล สิงห์ค า 
นางสาวจันทกานต์ อุปถัมภ์ 
นางบุญล้ า พรหมจันทร์ 
นางสาวยุพากร จูมศรี 
นางสาวมินตรา บ ารุงญาติ 
นางณัฐญาดา ศรีวรษา 
นายยศพล วงค าสาย 
นางสาวจันทิมันต์ อุปถัมภ์ 

นายก  
รองนายก (1)  
รองนายก (2)  
เลขานุการนายก  
ผอ.กองคลัง 
ผอ.กองช่าง 
ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
หน.ส านักปลัด 
รองปลัด 
นักวิชาการเงินและบัญชี 
นายช่างโยธาช านาญงาน 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
เจ้าหน้าที่ช่วยงานกิจการสภาฯ 
ก านัน หมู่ที่ 3 
ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ 
ผช.จนท.ศูนย์เยาวชน 
ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ 
ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 
ลูกจ้าง อบต.โพธิ์ตาก 
หมู่ที่ 3 บ้านโคกกุง 
ลูกจ้าง อบต.โพธิ์ตาก 
ลูกจ้าง อบต.โพธิ์ตาก 
ลูกจ้าง อบต.โพธิ์ตาก 

วิมาน  พระพรม 
รวยฤทธิ์  อันเพ็ง 
วิจิตร  โพนชัย 
รัฐวัทย์  บุญวงค์วรโชติ 
อรนุมา  บุญพุฒ 
วรวิทย์  สุรพันธ์พิชิต 
ประวัติ  บรรเทิงศักดิ์ศิริ 
สมชาย  จวงกระโทก 
วิภา  แก้วสิงห์ 
พรรนิภา  พะโคนิราช 
ธนชัย  ประสงค์ดี 
ปนรรฐพร  สีสอง 
ดวงกมล  เกษสัญชัย 
ลักษณ์  หาคม 
วิลาสินี เจียรสุคนธ ์
ศิริลักษณ์  วงค์หนายโกด 
เบญจพร นาทราย 
ภัศชนกมล สิงห์ค า 
จันทกานต์ อุปถัมภ์ 
บุญล้ า พรหมจันทร์ 
ยุพากร จูมศรี 
มินตรา บ ารุงญาติ 
ณัฐญาดา ศรีวรษา 
ยศพล วงค าสาย 
จันทิมันต์ อุปถัมภ์ 

 

 

 

 

 

 

 

/เริ่มประชุม 
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เริ่มประชุมเวลา 09.20 น. 

ประธานสภาฯ  เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมตามระเบียบการประชุมต่อไป  
   เรียนท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภา 
   ท้องถิ่น สมัยประชุมสภาสามัญ (สมัยแรก) ครั้งที่ 2/2562 ประจ าวันที่ 23 มกราคม  
   2562 ซึ่งเป็นการประชุมสภา ตามระเบียบที่ได้มีการก าหนดการประชุมสภาฯ สมัยแรก 
   ระหว่างวันที่ 16 - 30 มกราคม 2562 ก าหนด 15 วัน ผมจะด าเนินการประชุมตาม 
   ระเบียบวาระการประชุม 6 วาระ ถ้าท่านมีปัญหาหรือมีความขัดแย้งอย่างไร มีข้อสงสัย 
   อย่างไรให้เป็นไปตามระเบียบ ซึ่งการประชุมสภาฯ ว่าด้วยการประชุมสภาองค์กรปกครอง
   ส่วนท้องถิ่น ปี พ.ศ.2547 ได้มีข้อก าหนดไว้หลายข้อ หากมีข้อสงสัยอย่างไรสามารถ 
   สอบถามได้ครับ เนื่องจาก เลขานุการสภาฯ ติดภารกิจไม่สามารถเข้าประชุม เรียนเชิญ 
   สมาชิกผู้ทรงเกียรติเสนอชื่อผู้ท าหน้าที่แทนครับ  

นายวิเชียร พระพรม ส.อบต.หมู่ที่ 8 ขอเสนอชื่อคุณดวงกมล เกษสัญชัย ท าหน้าที่เลขานุการสภาฯ 

นางสาวศิริด ารง อ้วนจี ส.อบต.หมู่ที่ 6 ขอรับรองค่ะ 

นายกิตติพงษ์ โป้เคน ส.อบต.หมู่ที่ 2 ขอรับรองครับ 

ประธานสภาฯ  ผู้ที่มาท าหน้าที่เลขานุการสภาฯ คือ คุณดวงกมล เกษสัญชัย จนท.ช่วยงานกิจการสภาฯ ใน
สมัยประชุมสภาฯ วันนี้ ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมต่อไป     

ระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ  
  เรื่องที่ 1 แจ้งข่าวดี สืบเนื่องจาก คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ได้มีค าสั่งนายก
  รัฐมนตรี ที่ 1/2562 เรื่องให้บุคคลกลับไปด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่เดิมตามที่ได้มี
  ค าสั่ง คสช. ที่ 19/2558 ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่รัฐที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 
  เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมมีค าสั่งให้พักงาน โดยมี ดร.สมชอบ นิติพจน์ นายก อบจ.
  นครพนม ที่ให้ถูกพักงาน ล่าสุดมีค าสั่งให้คืนต าแหน่งเดิม หลังมีการยุติการสอบสวน  
  ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการบริหารงาน มีชื่อ ดร.สมชอบ นิติพจน์ นายก อบจ.นครพนม เป็น    
  1 ใน 9 ราย หนังสือลงนาม เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
  นายกรัฐมนตรี ผมก็ขอแจ้งให้พ่ีน้องสมาชิกท้องถิ่น ทุกท่านได้รับทราบ เพ่ือที่ท่านจะได้   
  กลับมาพัฒนาท้องทีจ่ังหวัดนครพนมต่อไป 
  เรื่องท่ี 2 บุญผ้าป่า หนองพอก วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งมีนายสมชอบ นิติพจน์ นายก 
  อบจ.นครพนม เป็นประธาน จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมท าบุญทอดผ้าป่าด้วยกัน  
  เรื่องท่ี 3 สมาชิกผู้ทรงเกียรติได้รับอานิสงส์จากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งพวกเรา 
  สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ได้ปฏิบัติที่ต่อเนื่องไปถึงปี พ.ศ.2563 โดยจะมีการเลือกตั้งประมาณ
  ปี พ.ศ.2563   

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม สมัยประชุมสามัญ (สมัยแรก) ครั้งที่ 1/2562  
 ขอให้สมาชิกทุกท่านตรวจสอบความถูกต้อง  
ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดให้การรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ (สมัยแรก) ครั้งที่ 1/2562 
 โปรดยกมือ 

/เลขานุการ 
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เลขานุการสภาฯ รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ (สมัยแรก) ครั้งที่ 1/2562 มติเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม  

 – ไม่มี – 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาฯ ท้องถิ่นตั้งขึ้นเพ่ือพิจารณาเสร็จแล้ว (ถ้ามี)  

 – ไม่มี – 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ เพ่ือให้สภาฯ พิจารณา  

 เรื่องท่ี 1 เสนอญัตติ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
 เรื่องท่ี 2 แนวเขตพ้ืนที่ท่าอากาศยานจังหวัดนครพนม 

ประธานสภาฯ เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก เสนอญัตติตามระเบียบการประชุม
 สภาท้องถิ่น 

นายวิมาน พระพรม เรียนประธานสภาฯ อบต.โพธิ์ตาก ผมขอเสนอญัตติ ดังนี้ 

ญัตติที่ ๑   ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  
 การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.2๕๖๑    
 ข้อ ๔๓ (ข้อ ๘๙) จ านวน ๑๖ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น  ๒,๖๓๗,๐๐๐ บาท (สองล้าน
 หกแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ ทั้งนี ้โครงการดังกล่าว 
 จ านวน ๑๕ โครงการ เป็นการด าเนินการเพื่อบริการชุมชนและสังคม เป็นการแก้ไขความ
 เดือดร้อนของประชาชนและเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเรียน
 มาเพ่ือให้สภาได้โปรดเห็นควรอนุมัติงบประมาณในการจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้  

ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพ มีท่านใดที่จะอภิปราย เรียนเชิญครับ 

ส.อบต.หมู่ที่ 6  ผมนายมะโนตย์ แจ้ห่มเครือ ตามท่ีท่านนายกได้เสนอญัตติในวันนี้ เป็นโครงการที่ดีและเป็น
 ผลดีต่อพ่ีน้องประชาชนชาวต าบลโพธิ์ตาก แต่ในแบบ ปล.4 และแบบ ปล.5 ผมตรวจสอบ
 แล้วพบว่ามีข้อมูลที่ผิดพลาดอยู่มาก ต้องการให้ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง ชัดเจน ไม่ใช่มา
 แก้ไขในสภาฯ แห่งนี้ ผมจึงขอเสนอเลื่อนการลงมติโครงการที่ท่านนายกเสนอญัตติในวันนี้
 ออกไป ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านมะโนตย์ แจ้ห่มเครือ ส.อบต.หมู่ที่ 6 ที่ได้เสนอให้มีการเลื่อนการลงมติออกไป 
 และเนื่องจากในวันนี้ เจ้าหน้าที่งบประมาณเป็นผู้รับผิดชอบงานในส่วนราชการ และทาง
 กองช่างเป็นผู้ออกแบบ/เขียนแบบ ท่านปลัดก็เป็นผู้ควบคุมกองช่างที่อยู่ภายใต้การควบคุม
 ของท่าน สภาฯ ต้องการให้ท่านน าไปแก้ไขในส่วนที่ต้องแก้ไขและให้สภาฯ พิจารณาใหม่ 
 ตามท่ีท่านมะโนตย์ ได้อภิปรายไปเมื่อสักครู่ ท่านอ่ืนๆ เรียนเชิญครับ 

ส.อบต.หมู่ที่ 9 นายกานต์ จันทร์เพ็ญ เรียนคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ ผอ.ทั้ง 2 ท่าน สมาชิกสภาฯ 
 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม ส.อบต.หมู่ที่ 9 ท่านนายกวิมาน จะเลื่อนการลงมติ ซึ่งไม่
 ถูกต้องตามระเบียบการประชุมสภาฯ  

 

/เพราะในการ 
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 เพราะในการยกมือลงมติขอความเห็นชอบนั้นเป็นหน้าที่ของสภาฯ ไม่ใช่ท่านนายกจะเป็นผู้
 แจ้งให้ยกเลิกการลงมติ แต่ท่านประธานก็ได้แจ้งระเบียบที่ถูกต้องให้ท่านนายกได้ทราบและ
 เข้าใจ ผมว่า ทุกคนก็ท างานอยู่ในต าแหน่งและหน้าที่นี้มานานพอสมควร ในการกล่าวหรือ
 พูดอะไรควรจะพิจารณาให้ดีก่อนที่จะพูด บางท่านในที่นี้ก็ได้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ 
 มาก็หลายครั้ง ควรท าความเข้าใจระเบียบในการประชุมสภาฯ ให้ดีด้วยครับ ผมขออภิปราย
 ต่อจากท่านมะโนตย์ ขออนุญาตเอ่ยนามเรื่องการเลื่อนลงมติรับรองญัตติที่ท่านนายกได้
 เสนอในการประชุมวันนี้ เนื่องจากเอกสารไม่เรียบร้อยและสมบูรณ์ ตัวอย่างเช่น หมู่ที่ 9 ผม
 ต้องการให้กองช่างท าอีกอย่าง กองช่างก็ท าอีกอย่าง ซึ่งไม่ตรงกับความต้องการของพ่ีน้อง
 ประชาชน ทั้งๆ ที่เข้าไปพ้ืนที่หน้างานและพูดคุยกันกับกองช่าง รวมถึงผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย
 ผู้ใหญ่บ้าน ในวันนั้น ซึ่งบอกให้ขุดลอกขึ้นมาเพ่ือจะได้ความสูงเพ่ิมมากขึ้นแต่ช่างบอกว่า
 แล้วแต่ผู้รับจ้างจะน าดินที่ไหนมาก็ได้ ผมบอกว่าไม่จ าเป็นต้องไปเอาดินจากพ้ืนที่ที่ไกล
 ออกไป ให้ขุดลอกบริเวณนี้ ความยาวและความสูงจะได้มากขึ้น แต่ระบุขนาดลูกบาศก์เมตร
 มานั้นประมาณ 354 มิลลิเมตร ถ้าหากว่าเราขุดลอกขึ้นมานั้นขนาดลูกบาศก์เมตรจะมี
 ราคาถูกกว่าหรือแพงกว่า ผมจึงขอน าเรียนผ่านท่านประธานสภาฯ ได้พิจารณา และอยาก
 ให้กองช่างด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องและความชัดเจน และเรื่องท่อที่เคยตกลงกันไว้
 ความกว้างรอบใน 80 เซนติเมตร แต่เอาท่อขนาด 60 เซนติเมตรมาวางแทน หาก
 ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้ช่วยที่มาดูพ้ืนที่หน้างานในวันนั้นเห็นว่าขนาดของท่อไม่ตรงกับที่คุยกัน จะ
 ได้ด าเนินการต่อหรือไม่ก็ไม่ทราบเหมือนกัน ผมจึงอยากให้ท่านน าแบบกลับไปแก้ไขให้
 ถูกต้อง ส าหรับผมขออภิปรายเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านกานต์ครับ เชิญท่านอัตพล อภิปรายต่อครับ 

ส.อบต.หมู่ที่ 5  ผม นายอัตพล อันเพ็ง ผมเห็นด้วยกับท่านมะโนตย์ ขออนุญาตเอ่ยนาม อยากให้เลื่อนการ
 ลงมติออกไปก่อน เนื่องจากข้อผิดพลาดหลายอย่างๆ ที่เกิดขึ้น เช่น เรื่องเอกสารก็เรียบร้อย
 ตามท่ี ส.อบต.กานต์ ได้อภิปราย ขออนุญาต เอ่ยนามท่านครับ กองช่างก็ค่อนข้างเอาแต่
 ความคิดของตัวเองเป็นหลัก ควรรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกและชาวบ้านด้วย และวันนี้
 สมาชิกสภาฯ ก็พร้อมที่จะเข้าร่วมประชุม แต่ทางคณะผู้บริหารก็ไม่รีบเร่งที่จะเข้ามาประชุม 
 ผมก็ไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุอะไร เพราะด้วยเหตุการณ์และเหตุผลหลายๆ อย่างที่เกิดขึ้น 
 ผมจึงขอให้เลื่อนการพิจารณาออกไปก่อนเป็นวันที่ 24 หรือ 25 มกราคม 2562 วันใดวัน 
 หนึ่งก็ได้ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณครับ เชิญท่านกองลาภครับ 

ส.อบต.หมู่ที่ 3 ผม นายกองลาภ สายสะอาด เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม
 ทุกท่าน เมื่อสักครู่ท่านนายกได้มีการเสนอญัตติและมีการถอนญัตติพร้อมกันนั้น อาจเกิด
 ความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องก็ไม่เป็นไรนะครับ เพราะอาจเกิดความผิดพลาดกันได้ ในการประชุม
 นั้นผมอยากให้ความกระชับมากขึ้น เพราะมีผู้เข้าร่วมประชุม ขอยกตัวอย่างเช่น ท่าน
 อาจารย์ประวัติ คุ้งไข่น้ า ผอ.โรงเรียนบ้านสุขเกษม ที่ให้เกียรติเข้าร่วมรับฟังการประชุมวันนี้ 
 ภาระงานของท่านเองก็มากแต่พอมาร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ กลับต้องเป็นการเสียเวลา
 มานั่งคอยและไม่ได้ประโยชน์จากการเข้าร่วมประชุมเท่าที่ควร  

 

/ซึ่งเป็นความ 
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 ซึ่งเป็นความคิดเห็นส่วนตัวผมเอง เพราะเพียงแต่มารับฟังแค่เป็นการเลื่อนลงมติเท่านั้น ผม
 อยากฝากท่านประธานผ่านไปถึงคณะผู้บริหาร อยากให้การประชุมกระชับขึ้น และให้เคารพ
 ระเบียบการประชุมด้วยครับ ขอบคุณครับ  

ประธานสภาฯ  ขอบคุณครับ เชิญท่านรวยฤทธิ์ อันเพ็ง รองนายก อบต.โพธิ์ตาก  

รองนายก อบต. เรียนท่านนายก ท่านประธานสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายรวยฤทธิ์ อันเพ็ง 
 ตามแนวทางแบบ ปล.4 ปล.5 ยกตัวอย่างเช่น กรณที่ท่านมะโนตย์ ขออนุญาตเอ่ยนาม ที่
 ท่านได้เสนอมานั้น แนวความคิดและแนวทางการท างานของกองช่างน่าจะมีความแตกต่าง
 กับทางท่านสมาชิกหรือไม่อย่างไร อยากให้ท่านตรวจสอบความถูกต้องตามแบบ และแจ้ง
 กลับไปยังกองช่างเพ่ือให้แก้ไข เช่นหน่วยลูกบาศก์เมตร หากท่านไม่เข้าใจตั้งแต่ต้น ควร
 สอบถามกองช่างผู้ออกแบบให้เข้าใจถูกต้องตรงกัน ตามระเบียบการท างานของกองช่างนั้น 
 หากเกิดความผิดพลาดถึงด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง ผมจึงขออนุญาตชี้แจงให้ท่านสมาชิกได้
 รับทราบว่า แบบ ปล.4 ปล. 5 ที่มีความผิดพลาด ท่านก็มาแจ้งให้กองช่างทราบและ
 ด าเนินการแก้ไข ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านรองรวยฤทธิ์ อันเพ็ง รองนายก อบต.โพธิ์ตากที่ได้น าเรียนชี้แจงกรณีที่ท่าน
 กานต์ จันทร์เพ็ญ ส.อบต.หมู่ที่ 9 ขออนุญาตเอ่ยนาม ที่ท่านได้อภิปรายครับ แต่ถ้าท่านยัง
 เกิดความสงสัย ท่านสามารถท าบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือขอตรวจสอบความถูกต้อง
 ผ่านไปทางกองช่างได้ครับ ท่านอ่ืนๆ มีเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ เรียนเชิญครับ หากไม่มีผมขอ
 แจ้งระเบียบการประชุมสภาฯ ผมประธานสภาฝ่ายนิติบัญญัติไม่มีอ านาจเลื่อนสภาฯ ได้ ใน
 ระเบียบการเลื่อนการประชุมสภาตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ พ.ศ.2547 ข้อ 41 (6) 
 ต้องให้สมาชิกสภาฯ เสนอญัตติด้วยวาจาและขอผู้รับรอง 2 ท่าน ตามระเบียบครับ เรียน
 เชิญท่านรองนายกครับ   

ส.อบต. หมู่ที่ 6  ผมนายมะโนตย์ แจ้ห่มเครือ ส.อบต.หมู่ที่ 6 ขอเสนอญัตติด้วยวาจา ให้เลื่อนการลงมติ
 รับรองการจ่ายขาดเงินสะสมที่ท่านนายกได้เสนอญัตติในที่ประชุมวันนี้ออกไปครับ  

ส.อบต. หมู่ที่ 2 ผมนายกิตติพงษ์ โป้เคน ส.อบต.หมู่ที่ 2 ขอรับรองครับ 

ส.อบต. หมู่ที่ 9 ผมนายอธิวัฒน์ จันทร์เพ็ญ ส.อบต.หมู่ที่ 9 ขอรับรองครับ 

ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดจะเสนอวันที่เพ่ือเลื่อนการลงมติรับรองการจ่ายขาดเงินสะสม เรียนเชิญครับ 

ส.อบต. หมู่ที่ 5 ผมนายอัตพล อันเพ็ง ส.อบต.หมู่ที่ 5 ขอเสนอญัตติด้วยวาจาให้มีการประชุมสภาฯ สมัย
 ประชุมสามัญ (สมัยแรก) ครั้งที่ 3/2562 ออกไปเป็น วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 
 09.00 น. ครับ 

ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดให้ความเห็นชอบในการเลื่อนการลงมติจ่ายขาดเงินสะสมออกไปเป็น        
 วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 9.00 น. โปรดยกมือครับ 

เลขานุการสภาฯ มติเอกฉันท์ 

ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดไม่ให้ความเห็นชอบในการเลื่อนการลงมติจ่ายขาดเงินสะสมออกไปเป็น        
 วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 9.00 น. โปรดยกมือครับ 

/เลขานุการ 
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เลขานุการสภาฯ ไม่มีผู้ยกมือค่ะ  

ประธานสภาฯ การลงมติรับรองการจ่ายขาดเงินสะสมเลื่อนออกไปในการประชุมสภาสมัยสามัญ (สมัยแรก) 
 ครั้งที่ 3/2562 เป็นวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกิจการ
 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก  

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่  

 เรื่องท่ี 2 แนวเขตพ้ืนที่ท่าอากาศยานจังหวัดนครพนม  

ส.อบต. หมู่ที่ 6 ผมนายมะโนตย์ แจ้ห่มเครือ ขออภิปรายในเรื่องที่ 2 ของระเบียบวาระที่ 5 แนวเขตพ้ืนที่ที่
 มีปัญหากับต าบลนาทราย พอประกาศเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ อบต.นาทรายก็เกิดมีความ
 อยากได้พ้ืนที่ แต่เมื่อก่อนที่ยังไม่มีการประกาศเป็นเขตพิเศษก็ไม่มีการร้องเรียนใดๆ 
 ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณครับ เชิญท่านกานต์และท่านอัตพล อภิปรายต่อครับ 

ส.อบต. หมู่ที่ 9 ผมนายกานต์ จันทร์เพ็ญ ส.อบต.หมู่ที่ 9 ผมขออนุญาตน าเรียนว่า นายกองค์การบริหาร
 ส่วนต าบลนาทรายนั้น ถ้าหากมีการยุบสภาฯ เขาก็ ต้องออกจากการด ารงต าแหน่ง
 เช่นเดียวกับเรา ผมอยากให้รอนายกคนใหม่เข้ามาบริหารก่อน อย่าเพ่ิงไปพูดคุยอะไรกัน
 มากมาย หากเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่เข้ามาอาจมีการพูดคุยที่สามารถตกลงกันได้มากกว่านี้ 
 เพราะปัจจุบันนายก อบต.นาทรายก็มองว่าเขาได้รายได้จากภาษีพ้ืนที่ส่วนนี้ ก็คงไม่ยอมยก
 พ้ืนที่สนามบินให้เราง่ายๆ ขอบคุณครับ 

ส.อบต. หมู่ที่ 5 ผมนายอัตพล อันเพ็ง ส.อบต.หมู่ที่ 5 ขออนุญาตท่านประธานอีกครั้งหนึ่งครับ ผมมี
 ความเห็นตรงกันกับท่าน ส.อบต.กานต์ ขออนุญาตเอ่ยนามครับ เพราะว่าในขณะนี้เราก็ยัง
 ไม่สามารถคาดการณ์ได้เราจะอยู่ในต าแหน่งอีกนานเท่าใด เกรงว่าจะเกิดความขัดแย้งกับ
 ชาวบ้าน เกิดความเข้าใจผิดคิดว่าสภาฯ สมัยนี้ยกสนามบินให้ อบต.นาทรายง่ายๆ ผมคิดว่า
 จะให้สมาชิกสภาฯ เป็นฝ่ายตัดสินก็คงจะไม่สามารถท าได้ เพราะหากทางต าบลนาทราย
 บอกว่าเป็นของเขานั้นก็ใช่เพราะพ้ืนที่ต าบลโพธิ์ตากก็เป็นของเขาหมดทั้งต าบล เพราะเป็น
 การแยกออกมา หากเขาต้องการเรียกพ้ืนที่คืนจะยกให้เขาหมดหรือไม่อย่างไร เมื่อก่อนกลับ
 ไม่ต้องการเขตพ้ืนที่สนามบิน แต่พอมีผลประโยชน์เกิดขึ้นกลับอยากได้พ้ืนที่สนามบิน
 กลับคืนไป ผมขออนุญาตน าเรียนเท่านี้ ขอบคุณครับ    

รองนายก อบต. ผมขออนุญาตน าเรียนปรึกษาหารือ เรื่องที่ 2 แนวเขตพ้ืนที่ท่าอากาศยานนครพนม ระหว่าง 
 ต.นาทราย และ ต.โพธิ์ตาก ผมขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่าเราได้ด าเนินการมานานแล้วแต่
 ไม่ได้ข้อยุติที่ชัดเจนใดๆ อย่างเช่นที่ผ่านมานั้นเราก็ว่าเป็นพ้ืนที่ของเรา ต าบลนาทรายก็บอก
 ว่าเป็นของเขา หากพ้ืนที่ตรงนั้นเป็นของต าบลโพธิ์ตาก ในการรับเสด็จฯ ทุกครั้งก็ต้อง
 เป็นความรับผิดชอบของ อบต. ซึ่งใช้งบประมาณในการรับเสด็จไม่ใช่น้อย หากเราจะมา
 ถกเถียงกันเพ่ือเอาแนวเขตแต่ก็จะต้องใช้งบประมาณในการรับเสด็จฯ นั้น จะได้ไม่คุ้มเสีย 
 ซึ่งการใช้งบประมาณในการรับเสด็จฯ ที่ผ่านมา สามารถน ามาพัฒนาหมู่บ้านได้ค่อนข้างมาก
 พอสมควร หากมีการปรึกษาหารือเรื่องแนวเขตกับต าบลนาทราย ผมอยากให้พ้ืนที่นั้นเป็น
 ของต าบลนาทราย เพ่ือที่เราจะได้น าเงินงบประมาณที่ใช้ในการรับเสด็จฯ  

/มาพัฒนา 
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 มาพัฒนาต าบลของเราให้ดีขึ้นต่อไป และเมื่อมีการรับเสด็จฯ ในแต่ละครั้งก็มีการเบิกจ่ายค่า
 ล่วงเวลาให้พนักงาน อยากให้สภาฯ แห่งนี้ พิจารณายกเลิกการครอบครองพ้ืนที่ท่าอากาศ
 ยานนครพนม ผมขอชี้แจงเป็นแนวทาง ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านมะโนตย์และท่านกานต์ครับ เชิญท่านกองลาภ ครับ 

ส.อบต. หมู่ที่ 3 ผมนายกองลาภ สายสะอาด ส.อบต.หมู่ที่ 3 ขออภิปรายเกี่ยวกับแนวเขตพ้ืนที่สนามบิน ผม
 อยากให้ท าหนังสือเชิญผู้บริหารของ อบต.นาทราย มาปรึกษาหารือร่วมกัน เพ่ือท าความ
 เข้าใจและข้อตกลงร่วมกัน ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านกองลาภครับ หากไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายเพ่ิมเติม เข้าสู่ระเบียบวาระที่ 6  
 เรื่องอ่ืนๆ ครับ เรียนเชิญครับ 

ส.อบต. หมู่ที่ 5 ผมนายอัตพล อันเพ็ง ส.อบต.หมู่ที่ 5 เรียนท่านประธานสภาฯ ผมอยากฝากถึงเรื่องป้ายอยู่
 บริเวณบ้านหนองค้า เป็นของ อบต.หรือไม่ หากเป็นป้ายของ อบต. อยากให้ท่านไปเก็บมา
 ไว้ที่ อบต.ด้วยครับ เพราะกรมทางหลวงก็ได้มาด าเนินการขยายถนนแล้วผมเห็นป้ายล้ม
 ระเนระนาดอยู่บริเวณข้างทาง บริเวณบ้านเหล่าภูมีด้วย ผมเสียดายงบประมาณที่ใช้จ่ายไป
 นะครับ อยากให้ออกไปตรวจสอบและเก็บมาไว้ที่ อบต.ด้วยครับ และผมก็เคยน าเรียนในที่
 ประชุมไปแล้วว่า การด าเนินการท าป้ายบอกทางในเขตทางหลวงชนบทนั้น เป็นความ
 รับผิดชอบของ อบต.เราหรือไม่อย่างไร ปีที่ผ่านมาก็น าเข้าข้อบัญญัติ เงินจ านวนไม่น้อยที่
 เสียไป น าไปติดตั้งไม่ถึง 3 เดือน กรมทางหลวงมาด าเนินการขยายถนนก็ถอนทิ้ง ไม่ได้เก็บ
 ไว้ให้ทาง อบต. และวันนี้ก็มีการเสนอให้มีการจ่ายขาดเงินสะสมเรื่องป้ายและไฟกระพริบ 
 อยากฝากให้สมาชิกทุกท่านพิจารณาว่าได้มากกว่าที่เสียไปหรือไม่ ผมเสียดายงบประมาณ 
 ไฟกระพริบตัวหนึ่ง 20,000 บาท ขอบคุณครับ  

ส.อบต. หมู่ที่ 2 ผมนายกิตติพงษ์ โป้เคน ส.อบต.หมู่ที่ 2 อยากฝากท่านประธานผ่านไปถึงคณะผู้บริหารเรื่อง
 รถน้ าของ อบต.ด าเนินการซ่อมเสร็จเรียบร้อยหรือยังครับ เพราะตอนนี้ไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน
 เกิดช ารุดเสียหายหลายจุด ชาวบ้านเดือดร้อนมากตั้งแต่ปากทางป่าช้าไปจนถึงในหมู่บ้าน 
 ชาวบ้านสัญจรไปมาก็เกิดความล าบาก และเกิดอันตราย ผมสอบถามมาทางช่างไฟก็ได้รับ
 แจ้งว่ารถน้ าน าไปซ่อม ไม่ สามารถออกไปด าเนินการซ่อมไฟได้เพราะไม่มีรถกระเช้ายกสูง 
 ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณครับ เชิญท่านสมจิตต์ครับ 

ส.อบต. หมู่ที่ 4 ผมนายสมจิตต์ ลังกา ส.อบต.หมู่ที่ 4 ขออนุญาตสอบถามเรื่องตลาดบ้านหนองบัว ผมเห็นมี
 การปรับไหล่ทางเพ่ือท าเป็นตลาดชุมชน อยากทราบว่าเป็นความรับผิดชอบของ อบต.
 หรือไม่ เพราะหากเป็นความรับผิดชอบของ อบต. ก็ต้องมีการท าประชาคม ไม่ทราบว่าได้รับ
 อนุญาตให้ด าเนินการเช่นนี้จากใคร ผมกลัวว่าจะเกิดปัญหาจะตามมาครับ การสัญจรไปมาก็
 เกิดความล าบากเพราะอยู่ปากทางเข้าออก อยากฝากถึงท่านผู้บริหารหรือผู้ที่มีส่วน
 เกี่ยวข้องช่วยเข้าไปดูแลในจุดนี้ด้วยครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านสมจิตต์ครับ ท่านอ่ืนๆ เพ่ิมเติมหรือไม่ครับ และหลังจากนั้นก็จะให้ทางท่าน
 นายกผู้มีอ านาจอนุมัติการการจัดตั้งตลาดบ้านหนองบัวได้น าเรียนชี้แจงต่อสภาฯ ครับ 

/ส.อบต. 
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ส.อบต. หมู่ที่ 3 ผมนายกองลาภ สายสะอาด ส.อบต.หมู่ที่ 3 ขออนุญาตสอบถามว่ารถน้ าที่น าไปซ่อม
 ด าเนินการซ่อมเสร็จหรือยังครับ เพราะว่ามีปัญหากับทางช่างไฟครับ เพราะไม่มีที่ใช้ปีนขึ้น
 ไปซ่อมหลอดไฟเสาไฟฟ้าที่ช ารุดครับ ฝากท่านประธานผ่านไปถึงคณะผู้บริหารด้วยครับ 
 ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านมะโนตย์ครับ  

ส.อบต. หมู่ที่ 6 ผมนายมะโนตย์ แจ้ห่มเครือ ส.อบต.หมู่ที่ 6 ในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ ผมขออนุญาต
 น าเรียนผ่านท่านประธานไปถึงผู้บริหาร อยากให้เตรียมความพร้อมในเรื่องของรถน้ า เพราะ
 หน้านี้ก็หน้าหนาวอากาศแห้ง หากมีการเผาหญ้าหรือเผาขยะและเกิดลมพัดลามไปยังพ้ืนที่
 ข้างเคียงท่ีเป็นพ้ืนที่วงกว้าง อาจจะท าให้ด าเนินการดับไฟไม่ทันได้ เกรงว่าจะเกิดไฟลามทุ่ง 
 อยากให้ท่านตระหนักถึงปัญหาที่เกิดตรงนี้ด้วยครับ ขอบคุณครับ  

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านมะโนตย์ครับ เชิญท่านก านันลักษณ์ ครับ 

ก านัน หมู่ที่ 3 ผมนายลักษณ์ หาคม ก านัน บ้านโคกกุง หมู่ที่ 3 ขออนุญาตน าเรียนในเรื่องอ่ืน ๆ เกี่ยวกับ
 เรื่องตลาดบ้านหนองบัวนั้น ก็เพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนและชาวบ้านต าบลโพธิ์ตาก ได้มีพ้ืนที่
 ค้าขายและเป็นการหาทางออกให้กับพ่ีน้องประชาชนที่เดือดร้อนในการค้าขายบริเวณพ้ืนที่
 ตรงนั้น ขอบคุณครับ  

นายก อบต. เรียนประธานสภาฯ และผู้เข้าประชุมทุกท่าน ผมขออนุญาตน าเรียนชี้แจงเกี่ยวกับกรณีการ
 ตั้งตลาดบ้านหนองบัวที่ด าเนินการบนไหล่ทาง บริเวณปากทางเข้าออกต าบลโพธิ์ตาก เรื่อง
 ตลาดและไหล่ทางเป็นเรื่องที่เนิ่นนานมาพอสมควร ส่วนหนึ่งก็ก าลังมีปัญหาหลายๆ อย่าง 
 ประจวบเหมาะกับที่เราได้รับมอบหมายและได้รับการถ่ายโอนจากจังหวัดให้เป็นความ
 รับผิดชอบของ อบต.โพธิ์ตาก และในทางระเบียบข้อกฎหมายผู้ที่มีสิทธิ์ในการอนุญาตให้
 จัดตั้งตลาดได้คือนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นต าบลนั้นๆ พ่ีน้องประชาชนที่ได้รับความ
 เดือดร้อนก็ได้เข้ามายื่นหนังสือต่อคณะผู้บริหาร ผมและทางคณะผู้บริหารได้ด าเนินการ
 สอบถาม ชี้แจงข้อระเบียบต่างๆ ให้กับพ่ีน้องประชาชนได้รับทราบและมีการอนุมัติให้
 ด าเนินการจัดตั้งตลาดได้ โดยให้ด าเนินการปรับเกลี่ยไหล่ทางบริเวณปากทางบ้านหนองบัว 
 เพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนได้ท ามาค้าขายได้เช่นเดิม และให้ถูกต้องตามระเบียบการจัดตั้งตลาด
 และเพ่ือเป็นการตอบสนองนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ต้องการให้มี
 การจัดตั้งตลาดประชารัฐ เพื่อเป็นการสนับสนุนสินค้าที่ชาวบ้านหรือเกษตรกรในพ้ืนที่ได้น า
 ออกมาขายสร้างรายได้เข้าสู่ครัวเรือน และเรื่องการซ่อมรถน้ าก็ใช้เวลาในการซ่อม
 พอสมควร เนื่องจากรถน้ าของ อบต.เป็นรถรุ่นเก่าที่ใช้งานมานาน อะไหล่หรือชิ้นส่วน
 บางอย่างก็อาจจะไม่มีการผลิตหรือไม่สามารถหามาทดแทนได้ ก็ต้องใช้เวลาในการหา
 อะไหล่รุ่นใหม่มาทดแทน คณะผู้บริหารก็ไม่ได้นิ่งดูดายในเรื่องการซ่อมรถน้ าดังกล่าว ได้
 ติดตามผลการซ่อมมาโดยตลอด เพื่อไม่เกิดปัญหาอย่างที่ท่านมะโนตย์และท่านกองลาภ ขอ
 อนุญาตเอ่ยนาม ที่ทั้งสองท่านได้กล่าวมา ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  ขอบคุณคณะผู้บริหารที่ได้ชี้แจงเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ขอขอบคุณท่านสมาชิก และ
   ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่ามาร่วมการประชุมวันนี้ 

   ผมขอปิดการประชุมครับ ขอขอบคุณครับ 

         /ปิดการประชุม 
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ปิดการประชุม เวลา 12.00 น. 
       

            
  ลงชื่อ    ผู้จดบันทึก 
          (นายก่อกษาปณ์  อุปถัมภ์) 
 
 
  ลงชื่อ    ผู้ตรวจสอบ 
          (นายสว่าง  พรหมจันทร์) 

       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก  
 
 
 
  
  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจบันทึกในรายงานการประชุมสภาฯ แล้ว  
เห็นว่าถูกต้องจึงได้ลงมือชื่อไว้ 
 
 
 
    ลงชื่อ                              ประธานกรรมการ 
            (นายวิเชียร  พระพรม) 
          สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที่ 8 
 
 
 ลงชื่อ                               กรรมการ                    ลงชื่อ                                กรรมการ 
               (นายเขิงทอง  ผาคอย)                   (นายกานต์  จันทร์เพ็ญ) 
                สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที่ 7                            สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที่ 9 
 


