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 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก 
สมัยประชุมสมัยสามัญ ( สมัยแรก ) ครั้งที่ 1/2562  

วันพุธ ที่ 16 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. 
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รองประธานสภาฯ 
สมาชิกสภา อบต. 
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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 

- 
- 

เลิศ ลมบัวลอด 
วิเชียร พระพรม 
นงรัตน์ ไชยมาตร 
กานต์ จันทร์เพ็ญ 

- 
สมคิด ลังกา 

- 
ก่อกษาปณ์ อุปถัมภ์ 
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ผู้ขาดประชุม 3 คน 
ผู้ลาประชุม 2 คน       
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 รายช่ือผู้เข้าร่วมและรับฟังการประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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นายวิมาน  พระพรม 
นายรวยฤทธิ์  อันเพ็ง 
นายวิจิตร  โพนชัย 
นายรัฐวัทย์  บุญวงค์วรโชติ 
นางอรนุมา  บุญพุฒ 
นายวรวิทย์  สุรพันธ์พิชิต 
นายเชาวฤทธิ์  จิตติโล 
นายประวัติ  บรรเทิงศักดิ์ศิริ 
จ่าเอกสมชาย  จวงกระโทก 
นางสาววิภา  แก้วสิงห์ 
นางสาวพรรนิภา  พะโคนิราช 
นายธนชัย  ประสงค์ดี 
นายวสันต์  ไชยรัตน์ 
นางเอมอร  สีเทียวไทย 
นางสาวปนรรฐพร  สีสอง 
นางสาวดวงกมล  เกษสัญชัย 
นายชัยพรรณ  หลวงกลาง 
นายลักษณ์  หาคม 
นางสาววิลาสินี เจียรสุคนธ ์
นางศิริลักษณ์  วงค์หนายโกด 
นางสาวเบญจพร นาทราย 
นางสาวภัศชนกมล สิงห์ค า 
นางสาวจันทกานต์ อุปถัมภ์ 

นายก  
รองนายก (1)  
รองนายก (2)  
เลขานุการนายก  
ผอ.กองคลัง 
ผอ.กองช่าง 
ผอ.กองศึกษาฯ 
ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
หน.ส านักปลัด 
รองปลัด 
นักวิชาการเงินและบัญชี 
นายช่างโยธาช านาญงาน 
ผช.นายช่างส ารวจ 
นักวิชาการศึกษา 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
เจ้าหน้าที่ช่วยงานกิจการสภาฯ 
ผอ.รพ.สต.สุชเกษม 
ก านัน หมู่ที่ 3 
ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ 
ผช.จนท.ศูนย์เยาวชน 
ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ 
ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 

วิมาน  พระพรม 
รวยฤทธิ์  อันเพ็ง 
วิจิตร  โพนชัย 
รัฐวัทย์  บุญวงค์วรโชติ 
อรนุมา  บุญพุฒ 
วรวิทย์  สุรพันธ์พิชิต 
เชาวฤทธิ์  จิตติโล 
ประวัติ  บรรเทิงศักดิ์ศิริ 
สมชาย  จวงกระโทก 
วิภา  แก้วสิงห์ 
พรรนิภา  พะโคนิราช 
ธนชัย  ประสงค์ดี 
วสันต์  ไชยรัตน ์
เอมอร  สีเทียวไทย 
ปนรรฐพร  สีสอง 
ดวงกมล  เกษสัญชัย 
ชัยพรรณ  หลวงกลาง
ลักษณ์  หาคม 
วิลาสินี เจียรสุคนธ ์
ศิริลักษณ์  วงค์หนายโกด 
เบญจพร นาทราย 
ภัศชนกมล สิงห์ค า 
จันทกานต์ อุปถัมภ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

/เริ่มประชุม 
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

เลขานุการสภาฯ  ขออนุญาตนับสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมวันนี้ รวม 15 ท่าน ขาดประชุม 3 ท่าน คือ  
   ส.อบต.ศิริด ารง อ้วนจี หมู่ที่ 6, ส.อบต.สมคิด ลังกา หมู่ที่ 10, ส.อบต.หนูเตรียม ลันไธสง 
   หมู่ที่ 10 และลากิจ 2 ท่าน คือ ส.อบต.เขิงทอง ผาคอย หมู่ที่ 7, ส.อบต.อธิวัฒน์ จันเพ็ญ 
   หมู่ที่ 9 เรียนเชิญท่านประธานสภาฯ จุดธูปบูชาพระรัตนตรัย และเปิดการประชุมครับ  

ประธานสภาฯ  เรียนนายวิมาน พระพรม นายก อบต.โพธิ์ตาก ท่านรองนายกทั้งสองท่าน เลขานุการนายก 
   ท่านปลัดก่อกษาปณ์ อุปถัมภ์ เลขานุการสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมการ
   ประชุมทุกท่าน ผมนายสว่าง พรหมจันทร์ สมาชิกสภาท้องถิ่น หมู่ที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่ 
   ประธานสภาฯ วันนี้เป็นการประชุมสภาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก  
   สมัยประชุมสภาสามัญ (สมัยแรก) ครั้งที่ 1/2562 ประจ าวันที่ 16 มกราคม 2562  
   ขอบคุณท่านก านันลักษณ์ หาคม ที่ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมสมัยแรก ประจ าปี 2562      

ระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ  
  เรื่องท่ี 1  ข่าวดีจาก คสช. อาจจะมีการคืนต าแหน่ง นายก อบจ.นครพนมให้  
  ดร.สมชอบ นิติพจน์ หลังจากที่ถูกพักงานไว้ 3 ปี ซึ่งรอหนังสือสั่งการเร็วๆ นี้  
 เรื่องท่ี 2 แจ้งนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ (สมัยแรก) ครั้งที่ 2/2562  
  วันพุธที่ 23 เดือนมกราคม พ.ศ.2562 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
 สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 
เลขานุการสภาฯ รายงานประชุมสภาฯ ทั้งหมด 17 หน้า เริ่มที่หน้าแรก รายชื่อและจ านวนผู้มาประชุม เชิญ
 ทุกท่านตรวจสอบครับ หน้าที่ 2 ผ่าน หน้าที่ 3 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ชี้แจงขั้นตอน
 และระเบียบวาระให้ทุกท่านทราบ หน้าที่ 4 เริ่มการประชุม โดยมี ส.อบต.อัตพล อันเพ็ง 
 รองประธานสภาฯ ท าหน้าที่แทนประธานสภาฯ หน้าที่ 5 ชี้แจงเรื่องของแผนฯ ครั้งที่ 2
 เป็นการติดตามประเมินผลแผนฯ เรื่องของแผนฯ ฉบับล่าสุดแก้ไขฉบับที่ 3 กลับมาเหมือน
 ฉบับที่ 1 คือการติดตามประเมินผลแผนฯ นั้น ทั้งฉบับที่ 1 และฉบับที่ 3 ใน 1 ปีจะมีการ
 ประเมินไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง ภายในธันวาคม ฉบับที่ 2 ใน 1 ปี ประเมินไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง 
 คือเดือนตุลาคมและเดือนเมษายน ปัจจุบันกลับมาใช้ฉบับที่ 1 เหมือนกับปี 2548 หน้าที่ 
 6 เป็นการสรุปกิจกรรม โครงการ การเบิกจ่ายเงินต่างๆ หน้า 7 ยุทธศาสตร์ที่ 6 เรื่อง
 ต่อเนื่อง เป็นการติดตามผลและจ่ายขาด หน้าที่ 8 - 9 รายละเอียด โปรดตรวจสอบอีกครั้ง
 ว่าถูกต้องหรือไม่ หน้าที่ 10 เรื่องต่อเนื่อง และประกาศ สปสช. การแต่งตั้งคณะกรรมการ
 จากตัวแทนสมาชิกสภาฯ จากอาสาสมัครหมู่บ้าน และได้ตัวแทนเรียบร้อย หน้าที่ 11 การ
 เสนอเรื่องการก าหนดสมัยประชุมสภาฯ ประจ าปี 2562 และมติที่ก าหนดที่ได้แก้ไขแล้ว 
 หน้าที่ 13 เป็นเรื่องการสรรหาพนักงานจ้าง ต าแหน่งนายช่างส ารวจ แทนนายพิสิทธิ อินลี 
 ต่อที่เรื่องอ่ืนๆ เป็นการอภิปรายจากท่านสมาชิก เกี่ยวกับปัญหาและความเดือดร้อน
 ของชาวบ้านในพ้ืนที่ต าบลโพธิ์ตาก หน้าที่ 14 – 16 เรื่องต่อเนื่องจากการอภิปราย หน้าที่ 
 17 ปิดการประชุม  
 

/สมาชิก 
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 สมาชิกท่านใดต้องการแก้ไขรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าวันที่ 
 27 ธันวาคม 2561 หรือไม่ครับ ถ้าไม่มีขอรับรองรายงานการประชุมครับ 

ประธานสภาฯ รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม 

เลขานุการสภาฯ 15 ท่าน 

ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดให้ความเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยประชุมสามัญ 
 สมัยที่ 4 วันที่ 27 ธันวาคม 2561 โปรดยกมือครับ 

เลขานุการสภาฯ   เอกฉันท์ 

ประธานสภาฯ      

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ถ้ามี) 
   -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 4         เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ถ้ามี) 
   -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 5        เรื่องท่ีเสนอใหม่ (ถ้ามี) 
 ท่านนายก อบต.โพธิ์ตาก รายงานผลการปฏิบัติงานให้สมาชิกสภาฯ ทราบ 2 โครงการ 
 1. โครงการก่อสร้างประปา หมู่ที่ 7 
 2. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 

เลขานุการสภาฯ ขออนุญาตน าเรียน รายงานผลการปฏิบัติงานให้ทุกท่านทราบ 
 1. โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 7 งบประมาณ 1,053,000 บาท ผู้ผ่านการยื่น
 ซองประกวดราคาเสนอราคาต่ าที่สุดอยู่ท่ี 900,000 กว่าบาท ผู้ที่มายื่นซองรายอ่ืนเสนอ
 ราคาแตกต่างกันอยู่ที่ประมาณ 100,000 บาท รอเงินงบประมาณและจะเรียกผู้รับจ้างเข้า
 มาท าสัญญาต่อไป โครงการนี้จะด าเนินการอยู่ 3 รายการ  
 1) ก่อสร้างโรงสูบน้ าหนองเบ็น  
 2) ลากไฟฟ้าแรงต่ า ซึ่งเป็นหน้าที่ของการไฟฟ้า ต่อจาก รพ.สต.สุขเกษมไปถึงสถานีสูบน้ า 
 3) ขยายท่อเมนจากหนองเบ็นมาเชื่อมกับระบบกรองเดิม  
 ระยะเวลาท าทั้ง 3 รายการ 150 วัน  
   2. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 แก้ไขเป็น โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกส์
 คอนกรีต ไม่มีผู้มาซื้อซองประมูล ใบเอกสารและเงินงบประมาณได้รับเรียบร้อย จ านวน 
 793,000 บาท แต่เนื่องจากโครงการก่อนได้ด าเนินการเลยระยะทางมาพอสมควร และได้
 ขออนุมัติจากผู้ว่าฯ เรียบร้อยแล้ว ระยะจะลดลง งบประมาณจึงลดลงเหลือเพียง 
 600,000 กว่าบาท จึงไม่มีผู้ใดมาซื้อซองประมูล ณ เวลานี้ ก าลังด าเนินการโดยใช้วิธี
 คัดเลือก โดยเชิญบริษัท/ห้างร้าน 3 ราย ที่ประกอบอาชีพด้านนี้เพ่ือมายื่นซอง ใช้เวลา
 ประมาณ 7 วัน แต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจะต้องท าสัญญาภายในเดือน
 มกราคม 2562 นี้ ถ้าไม่มีการท าสัญญาก็จะถูกเรียกเงินคืน หากยังไม่ได้ผู้รับจ้างต่อไปก็จะ
 ใช้วิธีเจาะจงโดยการตกลงราคา แต่หากยังไม่ได้ผู้รับจ้างก็ต้องเปลี่ยนแปลงลักษณะของ
 โครงการเป็นถนนคอนกรีต ซึ่งเป็นอ านาจของอธิบดีกรมส่งเสริมในการอนุมัติ ซึ่งจะใช้เวลา
 ค่อนข้างนาน  

/เพราะฉะนั้น 
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 เพราะฉะนั้นโครงการนี้ยังไม่แน่ใจว่าจะได้ด าเนินการหรือไม่ เพราะเริ่มเดิมทีขอเป็น
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเพ่ือต่อเนื่องกับโครงการเดิม แต่เนื่องจาก นโยบายของ
 รัฐบาลและกรมส่งเสริมท้องถิ่นต้องการให้ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราจึงไม่อนุมัติ
 โครงการถนนคอนกรีตที่เคยยื่นขออนุมัติ และได้เปลี่ยนเป็นถนนแอสฟัลติกส์คอนกรีตแทน 
 แต่สภาวิศวกรไม่รับรองความม่ันคงแข็งแรงแต่มีเจตนาเพียงแค่ต้องการช่วยเหลือเกษตรกรผู้
 ปลูกยางพารา เพราะฉะนั้นทุกท่านจะคาดหวังว่าจะเหมือนลาดยางธรรมดาคงไม่ใช่ และเงิน
 เหลือจ่ายของศูนย์เด็กเล็กบ้านหนองค้า ที่ อบต.อุทธรณ์ไปแล้วนั้น ไม่น่าจะไม่ได้รับการ
 อุทธรณ์ในการขอเงินคืนดังกล่าว เนื่องจากไม่มีการก่อหนี้ผูกพันระหว่างกันเงินในไตรมาสที่ 
 1 คือเดือนธันวาคมแต่ขยายเวลาให้ถึงไตรมาสที่ 2 ถึงเดือนมกราคม เท่านั้น ขออนุญาตน า
 เรียนให้ทุกท่านทราบในรายละเอียดเพียงเท่านี้ครับ และในระเบียบวาระที่ 5 นั้น จะมีทั้ง
 การแจ้งเพ่ือทราบและการลงมติซึ่งดูได้จากวงเล็กข้างท้ายรายการครับ ผมขอน าเรียนชี้แจง
 แทนคณะผู้บริหารเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 
ประธานสภาฯ ขอบคุณเลขานุการสภาฯ ครับ สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยในระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องที่ 1 เรียน
 เชิญซักถามได้ครับ หากไม่มีสมาชิกเกิดข้อสงสัยหรือต้องการซักถามขอด าเนินต่อในระเบียบ
 วาระต่อไปครับ  

ระเบียบวาระท่ี 6      เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) เรียนเชิญเลขานุการสภาฯ ครับ 

เลขานุการสภาฯ  ขอบคุณครับ ผมขออนุญาตน าเรียนให้ทุกท่านทราบเพิ่มเติมครับ ผลการก่อสร้างรั้วของ 
   ศูนย์เด็กไม่สามารถเปิดใช้งานได้ ซึ่งผมได้ก าหนดไว้ 4 เงื่อนไข เช่น 1 ) ท าป้ายศูนย์ให้แล้ว
   เสร็จ 2) ท าทางเข้า-ออกให้แล้วเสร็จ 3) ต่อประปาให้แล้วเสร็จ 4) ท าเสาเชื่อมเหล็กพร้อม
   ตาข่ายตรงบริเวณด้านหลังที่มีปัญหาอยู่ในแนวระดับบ่อเกรอะทางทิศตะวันออกถึงทิศ 
   ตะวันตกเพ่ือป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเด็ก ซึ่งได้ลดเงื่อนไขลงในเรื่องการจัดท าป้าย 
   เนื่องจากรั้วยังไม่มีการส่งมอบจึงไม่สามารถด าเนินการติดตั้งป้ายศูนย์ได้และยังมีข้อพิพาท
   กันอยู่ระหว่างผู้รับจ้างและ อบต.โพธิ์ตาก เดิมทีจะด าเนินการในงบจ่ายขาดเงินสะสมแต่ถ้า
   ท าออกมาก็จะเป็นพ้ืนที่ของแขวงทางหลวงชนบทซึ่งเลยแนวรั้วออกมาต้องด าเนินการขอ
   อนุญาตก่อน และแบบของ ศพด.แห่งนี้จะไม่มีพัดลม เพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นทางฝ่ายบริหาร
   ที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ ซึ่งถ้าจะเปิดศูนย์ในเดือนมีนาคม 2562 ก็ไม่น่าจะร้อนมาก 
   เท่าไหร่ ซึ่งทางคณะผู้บริหารก็ขอเวลาในการเปิดใช้งานอีกซักระยะหนึ่งเพ่ือความเรียบร้อย 
   ส่วนในเรื่องของคดีความรั้วศูนย์เด็กนั้น มีแนวทางในการด าเนินการดังนี้ คือ แนวทางตาม
   สัญญาจ้างนั้น คณะผู้บริหารได้ท าหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างกับทางผู้ รับจ้างในวันนี้ วันที่ 
   16 มกราคม 2562 โดยตรง หลังจากนั้นรายงานไปอ าเภอเมืองนครพนม ไปจังหวัด 
   นครพนม ต่อไปยังกระทรวงการคลังเพ่ือให้ผู้รับจ้างและหุ้นส่วนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบ
   กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ในส่วนของคดีนั้นทางผู้
   รับจ้างได้ร้องต่อศาลเพ่ือคุ้มครอง 3 ข้อ 1) ให้ อบต.โพธิ์ตาก จ่ายเงินงวดที่ 2 พร้อม 
   ดอกเบี้ยร้อยละ 15 2) ไม่ให้ อบต.โพธิ์ตาก ท าหนังสือบอกเลิกสัญญาเนื่องจากหากบอก
   เลิกสัญญาแล้ว ยอดคงเหลือประมาณ 170,000 บาท จะมีค่าปรับอยู่ 36 เปอร์เซ็นต์  
   จากเงินจ านวน 420,000 บาท เพราะฉะนั้นหากมีการบอกเลิกสัญญาเราจะสามารถหาผู้
   รับจ้างรายใหม่มาท าสัญญาจ้างได้  

/แต่ผู้รับ 
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   แต่ผู้รับจ้างรายเดิมต้องรับผิดชอบเงินส่วนต่างที่เกิดขึ้น คาดว่าจะมากกว่า 420,000 บาท 
   หรือถ้าทางผู้บริหารจะรอให้คดีสิ้นสุดก็จะใช้เวลานาน เพราะตอนนี้ศาลรับเรื่องไว้เท่านั้นยัง
   ไม่ประทับรับฟ้องแต่อย่างใด ศาลต้องฟังความทั้ง 2 ฝ่ายให้แจ้งชัด ซึ่งตอนนี้ศาลสั่งให้ผู้ว่า
   จ้างท าหนังสือชี้แจงที่ผู้ร้องได้ร้องเรียนไป ศาลถึงจะชั่งน้ าหนักในหนังสือทั้ง 2 ฝ่าย หาก 
   หนังสือจากผู้ร้องเรียนมีน้ าหนักมากกว่าผู้รับจ้าง ศาลจึงจะด าเนินการประทับรับฟ้องเรื่อง
   ดังกล่าว หลังจากนั้นจึงเป็นการพิจารณาจากศาลชั้นต้นจังหวัดอุดรธานี คาดว่าระยะเวลา
   ในการฟ้องร้อง 5 ปี หากว่าศาลพิพากษาให้ผู้รับจ้างชนะ ทางเราก็จะด าเนินการยื่นอุทธรณ์
   ต่อไปอีก 5 ปี หรือถ้าศาลยกฟ้องก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้รับจ้างจะยื่นอุทธรณ์หรือไม่ ระยะเวลาก็จะ
   ล่วงเลยต่อไปอีก นอกจากนั้นก็อาจจะร้องไปที่ ปปช. สตง. และร้องเรียนไป กปร.นั้น ทาง
   เราได้ตอบหนังสือร้องเรียนกลับไปเรียบร้อยแล้ว และถ้าร้องเรียนไปที่ ปปช. ทาง ปปช.ก็มี
   หน้าที่ลงมาตรวจสอบในพ้ืนที่ที่มีการร้องเรียนเช่นเดียวกับ สตง. ก็ต้องมาตรวจสอบเช่นกัน 
   ทั้งหมดก็เป็นส่วนของการท างานทั้งหมดของ อบต.ครับ นอกจากนั้นงบประมาณของปี  
   พ.ศ.2562 ที่ของบจังหวัดไปจะได้รับการอนุมัติหรือไม่ เช่น บล็อกคอนเวิร์ส หมู่ที่ 5 ถนน
   เรียบห้วยบังกอ หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 5 และถนนจากสะพานห้วยบังกอ หมู่ที่ 9 เกือบถึงท่อ หมู่ที่ 
   10 ที่ท าถนนใหม่ 800 เมตร ส่วนตอนที่เหลือต่อจาก 800 เมตร มาถึงท้ายหมู่บ้านของ
   หมู่ที่ 10 ขอไปที่คณะกรรมการกระจายอ านาจของกรมส่งเสริมฯ จะเป็นงบประมาณปี  
   พ.ศ.2563 ก็ต้องรอลุ้นต่อไป ถนนแอสฟัลติกส์ท้ายบ้าน หมู่ที่ 1 ถึงโค้งหมู่ท่ี 10  
   งบประมาณ 9,900,000 บาท ก็ด าเนินการขอไปแล้ว สะพานห้วยบังคอที่เป็นคอขวด หมู่
   ที่ 7 และหมู่ที่ 9 งบประมาณ 2,800,000 บาท ขอไปในงบประมาณปี 2563 เช่นกัน 
   และลานกีฬาที่ขอไปก็มีหมู่ที่3 หมู่ที่ 7 หมู่ที่  9 รวมถึงถนน คสล. หมู่ที่ 3 เชื่อมหมู่ที่ 5 
   หน้าวัดป่าอรุณรัตน์เชื่อมทางไปหนองพอก ก็อยู่ในงบประมาณ 2563 ผมขอน าเรียนชี้แจง
   ให้ทุกท่านทราบเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  ขอบคุณเลขานุการสภาฯ น าเรียนในวาระอ่ืนๆ ท่านอ่ืนๆ มีเรื่องแจ้งให้ทราบหรือไม่ครั บ 
   เรียนเชิญครับ หากไม่มีท่านใดอภิปรายเพิ่มเติม ผมขอปิดการประชุมครับ  

          
ปิดการประชุม เวลา 12.00 น. 
       

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

       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก  
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  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 
 


