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เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 
ประธานสภาฯ วันนี้เป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๒๔ เดือน

สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ สมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดประชุมครับ  
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งในที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบวันนี้ไม่มีนะครับ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์สมัยสามัญ 

สมัยที่ ๓/2563 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ ๑๔ สิหาคม 2563 
ประธานสภาฯ ต่อไประเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลแสลงพันธ์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/2563 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ ๑๔ 
สิงหาคม 2563 สมาชิกท่านใดมีตรงไหนที่จะท้วงติงหรือแก้ไข ก็เชิญครับ มีไหม
ครับ ถ้าไม่มีจะขอมติเลยนะครับ ตามระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการ
ประชุม สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๓ ครั้ง
ที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ สมาชิกท่านใดรับรองขอให้ท่านยกมือ
ครับ 

มติที่ประชุม มีมติรับรองงานการประชุมฯ 1๗ เสียง 
 ไม่รองรับ ไม่มี 
 งดออกเสียง ไม่มี 
ประธานสภาฯ ยกมือครบ 1๗ เสียง นะครับ 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือพิจารณา 

3.1 เรื่องพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ วาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติ 

ประธานสภาฯ ต่อไปก็จะเป็นระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพ่ือพิจารณาฯ 
 ข้อที่ 3.1 พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ ก่อนอ่ืนก็จะให้ทางท่าน
เลขาขี้แจงกฎระเบียบก่อน เชิญครับ 

เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และคณะผู้บริหาร
ทุกท่าน ตามระเบียบวาระกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  

ข้อที่ 49  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้อง
ส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไป
ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้อง
ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 

  ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง 
ผู้บริหารหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอ 
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ค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิก
สภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 

  การเสนอค าแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้ 
  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีสอง กรณีการพิจารณาสามวาระรวด

เดียวผู้แปรญัตติอาจเสนอค าแปรบัญญัติด้วยวาจาได้ 
  ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่าง

ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึก
ความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่
มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการ
แปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติตลอดจน
สงวนค าแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภา
ท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณา
เป็นการด่วน 

ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลง
ประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 

  ข้อ 51  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับ
ข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน  

  ถ้าท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการ
แก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 

  ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระส าคัญที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา
ใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ข้ึนอีก ใน
กรณีท่ีมีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การ
พิจารณาเฉพาะข้อนั้น ๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณา
ข้ออื่นๆ ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้ 

  ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียว
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ด าเนินการตามความในวรรคสามก็ได้ 

  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นั้น
ตามวรรคสามแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่
น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 

  ในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้
ระงับไว้เท่านั้น  
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  ข้อ 59 การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะกระท าได้เฉพาะการขอ

ลดรายจ่ายหรือการขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย และต้องมีจ านวนสมาชิกสภา
ท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 

  ค าแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติภายในระยะเวลาที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามข้อ 45 วรรคสาม และข้อ 49 
วรรคหนึ่ง 

  ข้อ 60 ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย หรือ
เปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับค ารับรอง
จากผู้บริหารท้องถิ่น หรือค าแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ 

  ข้อ 61 ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจ านวนเงินซึ่งมีข้อผูกพันอย่างใด
อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(1) ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ 
(2) รายจ่ายซึ่งเป็นจ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย   

ถ้ามีปัญหาว่า รายจ่ายรายการใดมีข้อผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม่ ให้
ประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

ประธานสภาฯ ตามระเบียบวาระการประชุมที่ 3 เรื่องพิจารณา ข้อที่ 3.1 พิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ วาระ 
2 ขั้นแปรญัตติ ท่านเลขาก็ได้ชี้แจ้งกฎระเบียบไปแล้วต่อไปก็เชิญท่านประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ เชิญครับ 

ประธานคณะกรรมการ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผม นายถนอม ก้อนทอง  
แปรญัตติ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.

2564  
  ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ ให้คณะกรรมการแปรญัตติ

พิจารณา แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 ให้แล้ว
เสร็จ นับแต่สภามีมติรับหลักการวันที่ 14 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. ถึง 
เวลา 16.30 น. วันที่ 15 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 ถึง เวลา 16.30 น. วันที่ 
16 สิงหาคม  2563 เวลา 08.30 น. ถึง เวลา 16.30 น. วันที่ 17  สิงหาคม 
2563 เวลา  08.30  ถึง เวลา 16.30 น. ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์เสนอค าขอแปรญัตติแต่อย่างใด และคณะกรรมการแปร
ญัตติมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ยืนตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.
2564 เดิมของคณะผู้บริหาร โดยปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการแปร
ญัตติที่ได้ยื่นต่อท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์และท่าน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ได้ส่งให้แก่ท่านสมาชิกทุกท่านแล้ว 
ขอขอบคุณครับ 
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ประธานสภาฯ ทางท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติก็ได้รายงานแล้วนะครับ เมื่อไม่มีผู้แปร

ญัตติระเบียบวาระที่ 3 ข้อที่ 3.1 การแปรญัตติ เมื่อไม่มีผู้แปรญัตติเป็นอันว่าวาระท่ี 
2 ขั้นแปรญัตติก็เป็นอันว่าผ่านนะครับ 

ที่ประชุม รับทราบ 
 3.2 พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ วาระที่ 3 ขั้นลงมติให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ประธานสภาฯ ต่อไปก็เป็นข้อที่ 3.2 พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.
2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ วาระท่ี 3 ขั้นลงมติเห็นชอบให้ตรา
เป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อันนี้ว่าจะขอ
มติเลยเพราะว่าไม่มีการแปร ก่อนอ่ืนก็จะให้ทางเลขาขี้แจงกฎระเบียบก่อน เชิญครับ 

เลขานุการสภาฯ กราบเรียน ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติและท่านคณะผู้บริหารที่
เคารพรักทุกท่านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 

  ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร 

  ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติหรือไม่ ครับ 

ประธานสภาฯ ทางท่านเลขาก็ได้ชี้แจงกฎระเบียบไปแล้วนะครับในข้อที่ 3.2 พิจาณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลแสงพันธ์นะครับ 
วาระท่ี 3 ขั้นลงมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2564 ผมจะขอมติเลยนะครับ เชิญท่านประวัติ กงทอง เชิญครับ 

นายประวัติ กงทอง กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายประวัติ กงทอง สมาชิกหมู่ 1 ก่อนที่จะ
ลงมตินั้นผมอยากหารือท่านประธานซักนิดนึง ว่าผิดระเบียบตรงไหนไหมถ้าเราขาน
ชื่อการยกมือได้หมดเลย ผมอยากให้เป็นชื่อเห็นชอบ ไม่เห็นชอบดีกว่าไหมครับหารือ
ท่านประธานนะครับ ท่านประธานในข้อนี้แหละจะได้รับหลักการเห็นชอบข้อบัญญัติ
ถ้ายกมือพร้อมที่เดียวก็จบ ถ้ามีการขานชื่อมันก็จะเร็วจะดีขึ้นในข้อบัญญัติปี 64 นะ
ครับ ไม่ว่าขัดระเบียบตรงไหนก็ขออภัยนะครับท่านประธานหารือนิดนึงครับ 

ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดมีอะไรอีกไหมครับตามที่ท่านประวัติได้หารือก็จะให้ทางท่านเลขา
ชี้แจงกฎระเบียบก่อน เชิญครับ  

เลขานุการสภา อบต.  พอดีทางท่านสมาชิกได้หารือมานะครับ เกี่ยวกับการลงมติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไข
เพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 หมวด 6 ได้ระบุเรื่องการลงมติข้อ 73 การออกเสียง
ลงคะแนนเพ่ือลงมติ มี 2 วิธี 
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(1) การออกเสียงลงคะแนนโดยเปิดเผย 
(2) การออกเสียงลงคะแนนโดยลับ 

และข้อ 74 การออกเสียงลงคะแนนโดยเปิดเผยมีวิธีปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ 

(1) ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ 
(2) ยืนขึ้น 
(3) เรียกชื่อสมาชิกตามล าดับอักษรให้ออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล 

การออกเสียงลงคะแนนโดยเปิดเผยให้ใช้วิธียกมือขึ้นพ้นศีรษะแต่ถ้าผู้บริหารท้องถิ่น
ร้องขอหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสามคนร่วมกันเสนอญัตติต่อที่ประชุมให้
ออกเสียงลงคะแนนเปิดเผยตาม (2) หรือ (3) เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นมีมติเห็นชอบ
ให้ใช้วิธีลงคะแนนออกเสียงตามนั้น เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าการลงคะแนนหลักก็คือ
ให้ใช้วิธียกมือแต่ถ้าเป็นอย่างอ่ืนตาม (2) หรือ (3) ก็คือการยืนขึ้นหรือว่าเรียกชื่อ
สมาชิกตามล าดับอักษร ให้ออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคลก็ต้องเสนอเป็นบัญญัติ
และต้องมีการลงมติกัน ในสภาว่าจะเห็นชอบด้วยตามนี้หรือไม่นี่คือระเบียบเดียวจะ
อ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับ 
ข้อ 74  ออกเสียงลงคะแนนเปิดเผยมีวิธีปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
(1) ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ 
(2) ยืนขึ้น 
(3) เรียกชื่อสมาชิกตามล าดับอักษรให้ออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล 

การออกเสียงลงคะแนนเปิดเผย ให้ใช้วิธียกมือขึ้นพ้นศีรษะ แต่ถ้าผู้บริหาร
ท้องถิ่นร้องขอหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสามคนร่วมกันเสนออญัตติต่อ
ที่ประชุมสภาท้องถิ่น ให้ออกเสียงลงคะแนนเปิดเผยตาม (2) หรือ (3) เมื่อที่
ประชุมสภาท้องถิ่นมีมติเห็นชอบแล้ว ก็ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนตามนั้น 

ข้อ 75  ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิก 
ที่อยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่นมีสิทธิเสนอญัตติขอให้ออกเสียงลงคะแนนลับ

ได้ การเสนอญัตติค ากล่าวสามารถเสนอด้วยวาจา ถ้าที่ประชุมสภาท้องมีมติเห็นชอบ
ก็ให้ด าเนินการตามนั้น 
 การลงมติเห็นชอบญัตติตามความในวรรคหนึ่ง ให้ใช้วิธียกมือขึ้นพ้นศีรษะ 

การออกเสียงลงคะแนนลับ ให้ใช้วิธีเขียนเครื่องหมายบนแผ่นกระดาษใส่
ซองที่เจ้าหน้าที่จัดให้ โดยผู้เห็นด้วยให้เขียนเครื่องหมายถูก (√) ผู้ไม่เห็น 
ด้วยให้เขียนเครื่องหมายกากบาท (X) ส่วนผู้ไม่ออกเสียงให้เขียน
เครื่องหมายวงกลม (0) ให้ประธานที่ประชุมเรียกชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่น
ตามล าดับอักษร มาน าซองใส่ด้วยตนเองลงในหีบที่จัดไว้ต่อหน้าประธานที่
ประชุม 
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ข้อ 76  ก่อนการลงมติทุกครั้งให้ประธานสภาท้องถิ่นตรวจสอบดูว่า มี 

สมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมครบจ านวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่ ถ้ามี
สมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมไม่ครบจ านวนเป็นองค์ประชุม จะท าการ
ลงมติในเรื่องใด ๆ ไม่ได้ 

ข้อ 77 สมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งย่อมมีเสียงหนึ่งในการออกเสียงลงคะแนน 
ประธานสภาท้องถิ่นหรือรองประธานสภาท้องถิ่นซึ่งท าหน้าที่ประธานที่
ประชุมหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ได้รับเลือกให้ท าหน้าที่ประธานที่ประชุม
ตามข้อ 26 และข้อ 29 วรรคสาม มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในฐานะ
สมาชิกท้องถิ่นได้โดยไม่ต้องลงมาจากที่นั่งประธานสภาท้องถิ่นก็ได้ 

ข้อ 78 ล าดับการลงมตินั้น ให้ลงมติในญัตติสุดท้ายก่อน แล้วย้อนเป็นล าดับไปตาม 
ญัตติต้น แต่ความผิดพลาดของการเรียงล าดับดังกล่าวมาน้ีไม่เป็นเหตุให้มติ
ที่ได้ลงคะแนนและนับคะแนนเสร็จแล้วนั้นเสียไป 

ข้อ 79   ถ้ามีปัญหาซับซ้อนเป็นที่เข้าใจยาก ประธานสภาท้องถิ่นหรือท่ีประชุมสภา 
ท้องถิ่นอาจแยกประเด็นออกให้ลงมติเป็นตอน ๆ ไปก็ได้ 

ข้อ 80 เมื่อประธานสภาท้องถิ่นถามที่ประชุมสภาท้องถิ่นว่า ในเรื่องที่มีผู้เสนอนั้น 
จะมีผู้ใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
ด้วย 

ข้อ 81 เมื่อได้นับคะแนนเสียงเสร็จแล้ว ประธานสภาท้องถิ่นต้องประกาศคะแนน 
เสียงให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นทราบทันที ถ้าเรื่องใดกฎหมายบัญญัติว่าต้องมี
คะแนนเสียงถึงจ านวนเท่าใดเป็นพิเศษแล้ว ก็ให้ประกาศด้วยว่าได้มีคะแนน
เสียงข้างมากครบตามจ านวนที่กฎหมายก าหนดไว้หรือไม่ด้วย 

ข้อ 82  ถ้ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ามาในที่ประชุมสภาท้องถิ่นท้องถิ่น ขณะที่ 
ประชุมสภาท้องถิ่นเริ่มลงคะแนนเสียงแล้ว 
(1) ในกรณีลงคะแนนเปิดเผย สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้เข้ามานั้นมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนนร่วมกับฝ่ายที่ยังนับคะแนนไม่เสร็จได้ แต่จะออกเสียง
ลงคะแนนร่วมกันฝ่ายนับคะแนนเสร็จแล้วไม่ได้ 

(2) ในกรณีลงคะแนนลับ สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้เข้ามานั้นมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนได้ก่อนที่ประธานสภาท้องถิ่นสั่งให้นับคะแนนเสียง 

ข้อ 83  การลงมติในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นถูกกล่าวหาว่า มีความประพฤติ
ในทางท่ีจะน ามาซึ่งความเสี่ยมเสีย หรือกระท าการอันเสื่อมเสียประโยชน์ของสภา
ท้องถิ่นหรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนเป็นสมาชิก
อยู่ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติแต่เพียงว่าควรให้ผู้ถูกกล่าวหานั้นขาดจากสมาชิก
ภาพหรือไม่ การลงมติดังกล่าวนี้ให้ออกเสียลงคะแนนลับและต้องมีคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ เมื่อสภาท้องถิ่นลง 
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มติให้สมาชิกสภาท้องถิ่นที่ถูกกล่าวหาผู้ใดขาดจากสมาชิกภาพให้ประธานสภา
ท้องถิ่นแจ้งให้สมาชิกผู้นั้นทราบโดยเร็ว แต่ไม่ให้เกินสามวันนับแต่วันที่สภาท้องถิ่น
ได้ลงมติต่อไปก็จะไม่อ่านนะครับจะข้ามไป นี้คือระเบียบคร่าวๆ ถ้าจะไม่ใช้วิธียกมือ 
เหนือศีรษะก็ต้องเสนอสมาชิกสภาท้องถิ่นรวมกันเสนอญัตติไม่น้อยกว่า 3 คน พอ
เสนอเสร็จก็ต้องมีการลงมติ ต้องขอความเห็นชอบในที่ประชุมเพ่ือที่จะให้เป็นอย่าง
อ่ืนอย่างเช่น ยืนขึ้น หรือขานชื่อ 

ประธานสภาฯ  ทางท่านเลขาก็ได้ชี้แจงกฎระเบียบไปแล้วนะครับว่าการลงมติออกเสียงลงคะแนน
 เพ่ือลงมติก็มี 2 วิธี ออกเสียงลงคะแนนแบบเปิดเผยและก็ออกเสียงลงคะแนนแบบ
ลับ มี 2 วิธี ส่วนวธิีออกเสียงลงคะแนนเปิดเผยก็จะมี 1. ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ 2. ยืน
ขึ้น 3. เรียกชื่อสมาชิกตามล าดับตัวอักษร การลงมติแบบเปิดเผยก็มีอยู่ 3 ยกมือขึ้น
พ้นศีรษะหนึ่ง ยืนขึ้นหนึ่ง เรียกชื่อสมาชิกตามล าดับตัวอักษรหนึ่ง ให้ทางสมาชิกจะ
เลือกเอาที่หนึ่งที่สองที่สามเชิญท่านประวัติครับ 

นายประวัติ กงทอง กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายประวัติ กงทอง สมาชิกหมู่ 1 ที่หารือ
ท่านประธานข้อ 74 การลงมติ การเห็นชอบไม่ได้ยื่น แต่ก็อยากจะถามเพ่ือให้ชัดเจน
ขึ้น ยื่นญัตติถ้าไม่ยื่นญัตติคงใช้ (1) การยกมือนะครับอันนี้ เป็นสิ่งที่ดีที่จะรับทราบ
กัน การที่ผมปรึกษาก็เป็นเรื่องที่อยากจะรู้ว่าการที่จะขานชื่อ การที่จะลงมติมันต้อง
ยื่นญัตติ 3 คนที่ท่านเลขาได้ตามข้อ ข้อที่ 74 (1) ผมว่าให้ลงมติเหมือนเดิม 
เนื่องจากสภาเราคงไม่ต้องขานชื่อนะครับขอบคุณครับท่านประธาน 

ประธานสภาฯ ทุกท่านคงเข้าใจแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นการลงมติเลยนะครับ ข้อที่ 3.2 พิจารณา
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบล
แสลงพันธ์ วาระท่ี 3 ขั้นลงมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2564 สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2564 ขอให้ท่านยกมือครับ 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 โดยมี
มติเป็นเอกฉันท์ (17เสียง) 

 ไม่เห็นชอบ ไม่มี 
 งดออกเสียง ไม่มี 
ประธานสภาฯ ยกมือครบนะครับ 17 เสียง ก็เป็นอันว่าเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี 2564 นะครับ 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ ต่อไประเบียบวาระที่ 4 เรื่องอ่ืนๆ ท่านใดมีอะไรจะมาท้วงติง มาชี้แนะ มาพูดคุยก็

เชิญครับ เชิญท่านถนอม ก้อนทอง เชิญครับ 
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นายถนอม ก้อนทอง ท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติกระผมนายถนอม ก้อนทอง  

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์หมู่ที่ 9 บ้านแสนสุข วาระอ่ืนๆ จะ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการลงมติเม่ือซักครู่นี้ที่ท่านสมาชิกหมู่ 1 ก็จะมี 3 ส่วนที่
เราขอลงมติได้ แต่ประเด็นหลักๆ คือผมความเข้าใจนะครับท่านสมาชิกหมู่ 1 ท่าน
ต้องการให้เราลงมติในรูปแบบใหม่ คือให้ท่านประธานขานชื่อสมาชิก สมาชิกท่านใด
เห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็ให้ลุกตอบลักษณะนี้ถูกต้องไหมครับลักษณะแบบนี้ ประเด็นนี้
ผมน าเสนอในที่ประชุมโอกาสหน้าถ้าเราจะมีลงมติเรื่องใดเรื่องหนึ่งเราก็มาคุยกันใน
วาระอ่ืนๆ นี้ว่าเราจะเอาแบบไหนเราสามารถเปลี่ยนเหมือนเดิมคือยกมือเหนือศีรษะ
หรือว่าจะให้ประธานกรรมการเสนอรายชื่อนะครับขานรายชื่อเพ่ือให้ท่านนั้นลงมติว่า
เห็นด้วยหรือไม่ เห็นด้วยประเด็นนี้ผมคิดว่าเราจะปรับเปลี่ยนใหม่หรือเอาแบบเก่าก็มี
เรื่องท่ีจะน าเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับท่านประธาน 

ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดมีอะไรอีกเชิญครับ เชิญท่านประวัติ กงทอง เชิญครับ 
นายประวัติ กงทอง กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายประวัติ กงทอง สมาชิกท่ี 1 เป็นสิ่งที่

ความเข้าใจท่านสมาชิกได้ท้วงติงมาว่าใช่ไหมเพราะว่ารอให้ยื่นญัตติแต่ท่านเข้าใจถูก
แล้วแต่ต้องยื่นก่อน แต่บังเอิญเราไม่ได้ยื่นผมขอปรึกษาหารือท่านประธานเพื่อได้
ชี้แจงสมาชิกให้ทราบว่าข้อบัญญัติที่เราให้ลงมติ เราไม่ให้ยื่นมติถูกต้องไหมครับ เป็น
สิ่งที่เราต้องท าความเข้าใจ เป็นเรื่องท่ีเราอยากให้ขานชื่อเห็นด้วย เห็นชอบก็มีอยู่ 3 
ข้อ (1) (2) (3) ก็เป็นสิ่งที่ดีอันนี้ไม่ติดใจนะครับ ท าความเข้าใจให้ดีขึ้นเราจะได้รู้ขึ้น 
บังเอิญผมปรึกษาหารือท่านเลขาได้ชี้แจงในเรื่องระเบียบข้อ 74 เรียบร้อยแล้ว ผมมี
เรื่องท่ีจะต้องคุยวาระอ่ืนๆ วาระท่ี 4 วันนี้เนื่องจากสภาข้อบัญญัติงบประมาณ
ประจ าปีรายจ่าย 2564 สี่สิบล้านสี่แสนบาท ผ่านไปเรียบร้อยไม่มียื่นแปรญัตติไม่มี
โครงการแผนที่จะหลุดรอดไปได้ แต่เป็นโครงการที่สี่สิบล้านสี่แสนที่ผู้บริหารจะต้อง
บริหารปี 64 หลังตุลานี้ แต่ที่ผมต้องข้อสังเกตปีงบประมาณของปี 2563 ก็ยัง
ติดขัดอยู่ ยังไม่ครบการบริหารสมบูรณ์แบบอยู่ที่อาคารจ าเป็นที่สุด แต่อย่าลืมนะ
ครบัอย่าบอกว่าให้สภามากันรายได้อีกนะครับ เนื่องจากข้อบัญญัติปีที่แล้วอันคุยได้
นะครับท่านประธานสภา ผมอยู่ในวาระอ่ืนๆ อยู่ที่หน้า 44 ข้อบัญญัติงบประมาณ 
2563 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา อ่านก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานงบลงทุนที่
ระบุสร้างอาคารต่างๆ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สนามกีฬา อบต.แสลงพันธ์ ที่ผม
น ามาอ่านงบห้าแสนตรงนี้มันไปช้าอยู่จุดไหนผมถามไปช้าอยู่จุดไหน ต้องการทราบ
แค่นั้นแหละทุกโครงการเขียนแบบเขียนแผนไม่ถึงสามเดือน อันนี้สิ้นปีแล้วนะครับ ที่
ย้อนไปข้อบัญญัติ 64 ล้อมรั้วล้อมลวดหนามอีก อันนี้ขอร้องเถอะอย่าเอาลวดหนาม
มาก่อนอาคารนะครับเนื่องจากปี 64 ผมเป็นห่วงเนื่องจากอาคารเขียนแบบแปด
เดือนหรือแล้วอีกโครงการหนึ่งโครงการต่อเติมอาคารศูนย์อปพร.อบต.แสลงพันธ์ 
งบประมาณสองแสนบาท ตอนนี้ก็ยังไม่เกิดขึ้นอยู่หน้า 44 ครับ ถ้าท่านไม่ถือมาก็ไม่ 
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เป็นไร ผมอธิบายให้ฟังได้ที่ผมมาเป็นสิ่งที่ข้อบัญญัติปี 63 ยังอยู่คาราคาซังอยู่อีก 3 
โครงการครับ ยังไม่ขยับเลยแล้วไปที่หน้า 85 ของปีงบประมาณของเราที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างของอาคารต่างๆ ของโครงการอาคารห้องน้ าและห้องครัวศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ท่านคิดดูซิงบประมาณเจ็ดแสนที่ผมตั้งข้อสังเกตเขียนแบบสามโครงการนี้หรือ 
สองแสนเขียนสามเดือนสี่เดือนไม่จบหรือ ตั้งข้อสังเกตนะครับ ท่านให้ตอบอย่าคิดว่า
ให้สภากันเงินอีกนะครับ ท่านต้องไปดูตรงนั้นก่อนว่ามันช้าตรงไหนคนเขียนแบบ
โครงการสองแสนเขียนสี่ห้าหกเจ็ดเดือนหรือ ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ที่ผม
ท้วงติงตรงนี้ผมเป็นห่วงเพราะว่าข้อบัญญัติเรายกมือไปเสร็จต้องไปยกมือกันเงินอีก
มันใช่หรือไม่ ท่านมีข้อบัญญัติ 63 เปิดได้เลยอย่าง 3 โครงการไม่ได้ขยับเลยแต่ถนน
หนทางโอเคครับจบ แต่โครงการนี้มันติดตรงไหน ช่างขออนุญาตที่เอ่ยถึงช่างมันผิด
ตรงช่างหรือผิดตรงบริหารครับท่านประธาน หรือไม่กล้าท าหรือขยับตรงไหนหรือ
แบบมันผิดหรือไม่มีคนเขียนแบบอันนี้ผมต้องขออนุญาตนะครับ คนเขียนแบบงบสอง
แสนไม่เกินสามอาทิตย์แต่นี้ปาเข้าไปเท่าไหร่ครับ ถ้าศูนย์เด็กเล็กมันติดถังน้ าแต่ถาม
ว่าอาคารต่อเติมอปพร.งบซ่อมแซมเขียนแบบขยายเต็มแต่ผมให้แปดเดือนกว่า อันนี้
จะสิ้นสิบสองเดือนเพราะอะไรแปดเดือนครับตรงไหน ใช่ไหมครับท่าน จริงผมพูด
ไม่ได้เพราะอะไรนั่งดูข้อบัญญัติอย่างตอบคณะกรรมการตอบผิดเลยสี่สิบล้านหกแสน
จ าได้ไหมท่านลืมไปสี่สิบล้านสี่แสนผมจ าแมน่เปิดทุกหน้า และท่ีผมเป็นห่วงไม่ได้ห่วง
ที่ไม่ได้แปรญัตติเพราะชมสมาชิกไม่ได้ดูตรงนี้แต่ที่ผมท้วงติงมันมีลวดหนามเข้าไป
แล้ว แต่ขอฝากท่านนายกไว้ลวดหนามอย่าเพ่ิงท าขออาคารมาก่อนเถอะ เพราะว่ามัน
นานเหลือเกินงบห้าแสนผมไม่ติดใจงบสองแสนยังไม่เห็นมี อันนี้จะสิ้นปีให้สภากันเงิน
อีกแล้ว อันนี้ขออนุญาตอันนี้ฝากด้วยนะครับและชี้แจงให้ทราบด้วยนะครับ ชี้แจ้ง
ลายลักษณ์อักษรว่าหนึ่งระเบียบเขียนแบบยังไงท าไมมันนานแท้บ้านเขาเขียนแบบไม่
ถึงสองอาทิตย์ช่างเต็มเมืองหมดเลยครับ ไม่ต้องห่วงมันไปติดขัดตรงไหนครับ แค่นั้น
แหละครับอันนี้ผมตั้งข้อสังเกตเอาไว้ครับท่านประธาน ข้อบัญญัติปี 63 ใกล้จะ
หมดแล้วเหลือเวลาไม่กี่เดือนครับ อย่าให้กันเงินอีกนะครับ ถ้าไม่กันก็ให้มันตกไปซะ 
ถ้าเป็นไปได้สมมุตินะครับ ผมก็ตั้งข้อสังเกตเอาไว้เฉยๆ ครับอีกเรื่องหนึ่งก็ฝากท่าน
นายกอีกท่ีหนึ่ง วันนั้นเข้าไปผ่านหมู่ 2 ไปขุดถนนผมก็ไม่ทราบว่าไปขุดท่อตรงสาม
แยกได้แจ้ง อบต.หรือเปล่าเพราะว่าถนนลาดยางเป็นของ อบต. เป็นผู้จัดการอย่าง
คราวก่อนแสลงพันธ์ขุดก็มีหนังสือขออนุญาตขุดตรงสามแยกตรงบ้านตาเกือย ตรง
บ้านพ่อประเดิมมาจากวัดไปชนสามแยก แล้วก็ฝากอีกจุดหนึ่งครับท่านประธานสภา
ผ่านไปยังท่านนากยกเป็นบ่อเหมือนเดิมครับแล้วอาคารศาลาวัดบ่อใหญ่เหมือนเดิม
ครับตรงนั้น ท่านซ่อมทุกปีมันก็ยังเป็นบ่ออยู่ บ่อใหญ่มากเลยไม่รู้เป็นอะไรตรงนั้น 
น้ าซึมหรือน้ าออกก็ไม่รู้ถนนตรงนั้นจะยุบตลอดเป็นบ่ออันตรายรถนักเรียนหลีกชน
จักรยานมันอันตรายผมขอฝากท่านอีกนิดนึงครับมันเป็นเรื่องส าคัญตรงนั้นก็ฝากถึง 
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ยุงลายมันมาแรงเหลือเกินครับติดอันดับของแสลงพันธ์เลย หลายหมู่ครับก็ด้วยครับ
ฝากด้วย ช่วงนี้ต้องใช้งบประมาณยังไงก็ต้องดูหน่อย อีกเรื่องหนึ่งที่ผมจะฝากท่านนะ
ครับ เพราะว่าหมู่หนึ่งของเรานั้นโดยงบประชารัฐของฝ่ายปกครองเขานั้นแต่มันตัน
ท าเสร็จก็ไม่เคยล้างไม่เคยฉีดแต่ช่วงนี้มันเป็นเรื่องที่ดีร้องเรียนกับผมมาว่ามันเป็น
เรื่องของฝ่ายปกครองเดี๋ยวผมจะหารือทางผู้ใหญ่ แต่ขออนุญาตท่านนายกเรื่องรถน้ า
แค่นั้นแหละ ถ้ามีโอกาสได้ล้างก็จะขออนุญาตใช้น้ าจากรถของอบต.เพ่ือจะไปช่วยให้
เบาทุนแต่จะใช้จากของฝ่ายปกครองดีกว่า ว่าจะหารือถ้ามีงบของประชารัฐบางที่
อาจจะใช้งบตรงนี่หรือถ้าไม่มีอาจจะขอแรงลงแขกกันเพราะเนื่องจากช่วงนี้มันก็เกิด
จากพวกบ่อนี้แหละพวกยุงลายพอเราท าท่อระบายน้ าเสร็จไว้ท่อปิดก็มีรูข้างบนเอา
ดินมาวางดินมันก็ลงไปหมดมันก็ตันในที่สุด มันก็เป็นที่เพาะยุงลาย อันนี้ก็คือที่
เป็นมานะครับ ผมก็มีไม่กี่เรื่องที่จะฝากท่านนะครับ ก็สรุปไปแล้วก็งบประมาณ
ข้อบัญญัติรายจ่ายประจ าปี 2564 สี่สิบล้านสี่แสนจ าแม่นนะครับเรื่องนี้ ก็ฝาก
ผู้บริหารด้วยอยู่ในโครงการนี้ก็ถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้จบในปี 63 ให้ได้ ก่อนลวด
หนามที่ไม่ตกก็ไม่เป็นไรแต่อยากให้ท าสร้างอาคารให้ก่อน อย่าให้ต้องสภามากันเงิน
อีกมันอาย อนุมัติจากสภาเสร็จให้สภามากันเงินอีกผมถามว่ามันไปอยู่ในส่วนไหนแค่
นั้นแหละ ขอบคุณท่านประธานสภาที่ให้โอกาสได้พูดนะครับ 

ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดมีอะไรอีก เชิญครับ เชิญท่านถนอม ก้อนทอง เชิญครับ 
นายถนอม ก้อนทอง ท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผมนายถนอม ก้อนทอง 

สมาชิกหมู่ 9 บ้านแสนสุข ครับท่านประธานที่เคารพครับ เป็นประเด็นเกี่ยวกับ
อาคารอเนกประสงค์นี้แหละครับที่ผมมีข้อที่จะท้วงติงท่านนายก ประเด็นนี้นะครับ
ท่านประธานผมมีเอกสารที่เก็บไว้เมื่อสมัยประชุมเม่ือปีที่แล้ว วันที่ 20 กันยายน 
2563 ท่านประธานครับเอกสารที่ท่านประธานแนบมาตามระเบียบวาระให้มีการกัน
เงินนะครับที่ผมจะอ้างอิงนะครับท่านประธาน  
3.1 พิจารณาอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ สนามกีฬา อันนี้เราได้มีการกันเงินมาแล้ว
ท่านผู้บริหารครับท่านประธานสภาครับ สภาเราก็ไม่มีเหตุผลใดในเม่ือคณะบริหาร
เสนอโครงการมาให้สภาพิจารณา สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ เราก็
พิจารณาให้พร้อมเพรียงกัน ไม่มีข้อยกเว้นพิจารณาโครงการให้ท่านผู้บริหารได้น าไป
ปฏิบัติและเป็นรูปเป็นร่างแต่ประเด็นที่ผมท้วงติงประเด็นที่ท่านสมาชิกได้กล่าว
มาแล้ว ถ้าท่านประธานไม่มีผมก็จะให้ดูเพราะเป็นเอกสารราชการที่เรามีวาระการ
ประชุมสภาที่แล้ว ท่านประธานครับเกือบหนึ่งปีแล้วนะครับ แล้วก็หนังสือสั่งการการ
กันเงิน การเก็บรักษาเงิน ท่านก็ได้แนบมาให้อ่านว่าผมเข้าใจแต่ว่าประเด็นที่ผมจะ
ท้วงติงก็คือจะหมดเวลาที่เราจะกันเงินไว้ให้ท่านแล้วคณะผู้บริหาร อีกไม่กี่วันวันที่ 
20 กันยายน 2563 ก็จะหมดแล้วตามท่ีท่านเลขาสภาได้แนบมาให้ประกอบกัน สิ่ง 
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นี้ผมก็เป็นห่วงแล้วก็ท้วงติงท่านผู้บริหารผ่านท่านประธานสภา เราจะด าเนินการ
อย่างใดครับในเมื่อเรามีการอนุมัติไปแล้ว กันเงินให้ท่านก็กันแล้วเหลือระยะเวลาอีก
ไม่ถึงเดือนนะครับระเบียบกันเงินตัวนี้ก็จะหมดนะครับ แต่อยากให้ท่านนายกได้ช่วย
ชี้แจงเพ่ือความชัดเจนเราด าเนินการได้หรือไม่ อย่างไรนะครับ ก็อยากให้ท่านได้ 
ชี้แจงก่อนที่สภาเรามีประเด็นที่จะท้วงติงอีกครับท่านประธานครับ ผมเป็นห่วงเรื่อง
ประเด็นนี้ผมเป็นห่วงระยะเวลาอีกก็ไม่กี่วันระเบียบมันก็จะครบก าหนดอยู่แล้ว จะ
ถามนะครับท่านประธาน ว่าท่านนายกท่านจะเปิดวิสามัญหรือเปล่าตามอ านาจ
หน้าที่เพื่อยื้อโครงการหรือไม่อย่างไรนะครับท่านประธานแต่สิ่งประเด็นที่ผมจะ
น าเสนอ น าเสนอผ่านผู้บริหารอยากจะให้ท่านผู้บริหารได้ทบทวน กลับมาถอยหลัง
ซักก้าว แล้วก็ทบทวนโครงการนี้ โครงการเอนกประสงค์ทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าความ
จ าเป็น ความจ าเป็นในการก่อสร้างมันมีความจ าเป็นมากน้อยแค่ไหนอย่างไร ผมว่า
ก่อสร้างเสร็จด าเนินการเสร็จอาคารเหล่านี้ อาคารเอนกประสงค์นี้มันจะเป็น
อนุสาวรีย์ครับ ข้างสนามกีฬาให้กับพ่ีน้องประชาชนเขาได้ติฉินนินทา ผมเกรง
ความคิดส่วนตัวนะครับ ก็เอามาเรียนท่านในสภา เกรงว่าจะเกิดครหาแบบนี้เพราะว่า
สถานการณ์ปัจจุบันนะครับท่านประธานที่เคารพ ท่านก็ว่าโควิท 19 อะไรมันเกิดข้ึน
ได้ตอนนี้มันเงียบไป อนาคตมันน่าจะเกิดขึ้นมาอีก ระบาดเข้ามาอีกรอบอาคารที่เรา
ก่อสร้างเข้าไปวัตถุประสงค์ก็เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับพ่ีน้องประชาชนแต่มันก็มี
ลมนะครับ มันมีลบมันอาจจะเป็นแค่อนุสาวรีย์ที่มันใช้การอะไรไม่ได้ ตอนนี้ก็มีความ
ตั้งใจเสนอท่านนายกผ่านท่านประธานสภานะครับทบทวนนะครับ อยากให้คณะ
ผู้บริหารได้ทบทวนโครงการนี้อีก นี่คือประเด็นที่ผมต้องตั้งข้อสังเกตไม่ใช่ว่าผมไม่ให้
สร้างแต่ว่าให้ท่านได้ทบทวน ทบทวนประเด็นความส าคัญการลงทุนให้มันคุ้มค่ากับ
การที่เราลงทุน และไม่มีข้อครหาจากพ่ีน้องประชาชนชาวแสลงพันธ์ อันนี้เป็นสิ่งที่ผม
ต้องอภิปรายไปถามเพ่ือเพราะความเป็นห่วงเป็นใยสภาของเราแห่งนี้ ครับขอบคุณ
ครับท่านประธาน 

ประธานสภาฯ  สมาชิกท่านใดมีอะไรอีกเชิญครับ มีไหมครับ ตามที่ท่านสมาชิก ถ้าไม่มีอะไร ก่อนอ่ืน
 ผมก็จะขอชี้แจงตามท่ีท่านประวัติได้สอบถามว่าเรื่องการขุดลาดยางนะครับ ตรงแยก
พ่อประเดิมว่าได้ขออนุญาต อบต.ไหม ตรงนี้ผมก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าวันนั้นผม
กลับมาจากเมืองก็เห็นแล้ว เห็นเขาขุดเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเขาก็ไม่ได้แจ้งอบต. ไม่รู้
ว่าทางท่านอีกท่านหนึ่งได้รับทราบหรือเปล่านะครับผมก็ไม่รู้ อันนี้ผมก็ไม่รู้ก็ได้ชี้แจ้ง
ให้ท่านได้รับทราบครับตามนี้ ท่านถนอมบอกว่าอยากจะให้มีการเปลี่ยนแปลงในการ
ลงติต่อไปถ้าจะเปลี่ยนแปลงก็ให้ท าให้ถูกต้องตามระเบียบก็โอเคนะครับ ต่อไปเชิญ
ท่านนายก เชิญครับ 

 
 



-12- 
นายก อบต. กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอตอบท่าน

สมาชิกหมู่ 1 เรื่องอาคารเอนกประสงค์ สนามกีฬา และเรื่องต่อเติมศูนย์อปพร.และ
ห้องน้ าห้องครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต้องขอบคุณท่านสมาชิกท่ีได้ท้วงติงนะครับ 
ตอนนี้เราได้ประกาศหาผู้รับจ้างเขียนแบบซึ่งต้องใช้วิศวกรสามัญ ช่างเราไม่สามารถ
ที่จะออกแบบได้แล้วจากท่านอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคนิคและก็ตอนนี้ท่านออกแบบ
เสร็จแล้ว จริงๆแล้วผมท้วงติงจะให้ส่งตั้งแต่วันศุกร์ท่านบอกจะส่งวันนี้วันจันทร์ก็จะ
ด าเนินการภายในเดือนหน้านะครับ ก็ประกาศหาผู้รับจ้างขอบคุณท่านสมาชิกที่ท่าน
เป็นห่วงก็ไม่เป็นไรนะครับ เราจะด าเนินการให้เสร็จในปีนี้แน่นอนไม่มีการกันเงินนะ
ครับ เรื่องวางท่อเดียวผมจะให้ช่างไปดู เรื่องถนนยุบหน้าศาลาเดี๋ยวให้ช่างออกไปดู 
ยุงลาย อย่างที่ผมน าเรียนก่อนประชุมแล้วนะครับว่าให้พวกเราช่วยกัน ถ้าหมู่ไหนมี
ปัญหาก็ท าหนังสือมาจะให้ทางป้องกันออกไปฉีด ถ้ามีฉีดวันใด ผมอยากให้ท่านแจ้ง 
อสม. ใส่ทรายอะเบทให้พร้อมมันจะได้ก าจัดทั้งลูกน้ าทั้งยุงลายไปเลยพร้อมเลย เรื่อง
ล้างท่อก็ทุกปี ปีที่แล้วล้างท่อเราก็เอารถ อบต. ไป ผมก็ให้เอาไปฉีดล้างปีนี้ท่านจะ
ล้างอีก เราก็อนุญาตเอารถน้ าของเราไปล้างได้นะครับ อาคารเอนกประสงค์ที่ว่า
สนามกีฬาที่มีหนังสือกันเงินท่านบอกให้พิจารณาก็ท่านอนุมัติให้ผมสร้างแล้วท่านจะ
ให้ผมทบทวนแบบไหนผมไม่เข้าใจผ่านมาจนกันเงินอะไรเรียบร้อยแล้วคงไม่ต้อง
ทบทวนนะครับ ผมว่าเพราะตอนนี้แบบก็ได้แล้วซึ่งวันนี้ผมเป็นห่วงเหมือนกันเรื่องนี้
ไม่ใช่เฉพาะแต่ท่านขอบคุณที่ท่านเป็นห่วงผมเป็นห่วงผมจี้ทางช่างว่าให้ช่างจี้ไปยัง
อาจารย์ที่ที่ท่านได้รับประกาศผู้ชนะเลิศในการออกแบบมันมีขั้นตอนนะครับ ที่เรา
จะต้องหาผู้รับจ้างออกแบบก่อนประกาศเสร็จก็จะมีผู้สมัครเพ่ือคัดเลือกจะมี
คณะกรรมการมันมีขั้นตอนระยะเวลาเพราะฉะนั้นได้สร้างปีนี้แน่นอนไม่มีกันเงิน
แน่นอนผมขอยืนยันอย่างนี้นะครับ เพราะผมคุยกับช่างทางกองคลังแล้วปีนี้จะสร้าง
ให้ได้นะครับ ต้องขอบคุณสมาชิกท่ีเป็นห่วงและท้วงติงมานะครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ท่านนายกได้ชี้แจงไปแล้ว สมาชิกท่านใดมีอะไรอีกเชิญครับ เชิญท่านถนอม ก้อนทอง 
เชิญครับ 

นายถนอม ก้อนทอง ครับท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติกระผมถนอม ก้อนทอง สมาชิก
หมู่ 9 ตามที่ท่านผู้บริหารได้ชี้แจงไปซักครู่ผมก็มีความเข้าใจนะครับว่าขั้นตอนมันอยู่
ถึงไหน แต่ก็มีประเด็นที่จะท้วงติงอีกเก่ียวกับวิศวกรสามัญนี้แหละครับ โครงการ
อาคารเอนกประสงค์มีวิศวกรรับเอง ท่านผู้บริหารก็จัดหา สรรหาวิศวกรมารับรองให้
ไดแ้ละก็ก าลังด าเนินการแต่ประเด็นที่ผมจะท้วงติงนี่นะครับท้วงติงที่ผ่านๆ มาแล้ว
โครงการมูลดินหินคลุก ก่ีโครงการหลายๆหมู่ ท่านก็คงจะเช็คดูว่าหมู่ใดของท่านที่เรา
จ่ายขาดเงินสะสมมาแล้ว ท่านก็คงจะทราบประเด็นนี้แหละครับ งานมูลดินก็ต้องมี
วิศวกรรับรองเหตุใดมันถ้าล่าช้าผมเข้าใจว่าท่านนายกตอบไปแล้วว่ารอหนังสือจาก
กรมมาก่อน ประเด็นที่ผมจะถามคือรอแล้วท่านจะรอไปถึงไหนครับ แล้วตอนนี้ 



-13- 
องค์กรของได้ประสานแล้วยังครับ ประสานไปถึงส่วนที่เขามีความรับผิดชอบที่จะ
ปลดล็อคให้เรา ท่านประสานไปแล้วหรือยังผมเป็นห่วงครับ เป็นห่วงพ่ีน้องประชาชน
ที่เขามีความต้องการโครงการยกระดับมูลดินตรงนี้ เพราะสภาเราก็ตกไปแล้วนะครับ
โครงการมูลดินก็ตกไปแล้วตอนปลายปีที่แล้วหลายๆหมู่ท ามาก็ตีตกไป ประเด็นนี้ผม
ก็อยากให้ท่านผู้บริหารคือมีมาตรฐานการบริหาร ท่านก็ต้องชี้แจงให้มันมีความเข้าใจ 
สิ่งไหนที่ใช้วิศวกรสามัญได้ในโครงการเดียวกัน ท่านก็ต้องเร่งรีบนะครับเร่งรีบให้มัน 
ได้ตามก าหนดระยะเวลาที่พ่อแม่พ่ีน้องมีความต้องการที่บรรจุมาผ่านท่านสมาชิก
และน าสู่สภา แต่กรณีที่โครงการเหล่านี้ที่ถูกตีตกไปความรู้สึกความเสียใจของพ่ีน้อง
ประชาชนเขาไม่พูดหรอกครับท่านประธาน พ่ีน้องประชาชนเขาไม่พูดหรอกครับแต่
เหตุการณ์มันหนักหนาสาหัสเกินไปปัญหามันก็จะเกิดขึ้นกับผู้บริหาร สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผม
น าเรียนด้วยความเคารพครับท่านประธาน ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใด มีอะไรอีกเชิญครับ ถ้าไม่มีเชิญท่านนายกอีกรอบ เชิญครับ 
นายก อบต. ขอบคุณครับ ขอชี้แจงท่านสมาชิกหมู่ 9 ได้ท้วงติง ท้วงติงตั้งแตส่มัยประชุมที่แล้ว

แล้วอย่างที่ผมน าเรียนนะครับว่าปีนี้เราไม่มียกระดับมูลดินลงหินคลุก ถ้ามีการจ่าย
ขาด สมมุติว่าท่านคิดว่าจะท าโครงการยกระดับมูลดินลงหินคลุก ท่านก็ท ามาแต่
จริงๆผมได้หารือกับช่างแล้วว่ายกระดับมูลดินลงหินคลุกถ้ามีการออกแบบมันจะมี
การบดอัดตามแบบของทางหลวงชนบท เพราะฉะนั้นมันจะท าแบบเดิมไม่ได้ถ้า
แบบเดิมก็คือถมดินและก็เอาหินมาลงเกรดแล้วก็เอาหินมาลง แต่ผมคุยหารือ
หลังจากประชุมวันนั้นผมก็หารือกับทางช่างว่าท าได้ไหมในท านองนี้ ช่างก็บอกว่าท า
ได้นายก จ้างออกแบบเหมือนกันแต่ว่ามันคุ้มไหม ระยะมันจะสั้นเป็นการออกแบบ
บดอัด มีลูกรังมีอะไรเหมือนกับทางหลวงชนบทอันนี้ผมต้องน าเรียนให้ท่านทราบนะ
ครับว่าช่างตอบมาอย่างนี้ผมก็เลยอ้ึงเหมือนกัน ท าไมเขาไม่ปลดล็อคให้เราซักที
เพราะฉะนั้นสมมุติว่าห้าแสนอาจจะได้ประมาณไม่กี่เมตร ก็เลยถามความคุ้มค่าเรื่อง
อย่างนี้ เดียวจะหารือทางช่างอีกครั้งหนึ่งว่าผมอยากสอบถามว่าสมมุติบดอัดลักษณะ
อย่างนี้ทางสมาชิกต้องการเราก็จะท าให้ แต่ผู้รับจ้างก็ต้องท าตามแบบมาตรฐานของ
ทางหลวงชนบท บดอัดดินเสร็จแล้วก็ลงบดอัดหินคลุกเขาเรียกลูกรังก่อนใช่ไหมครับ 
แล้วก็มาบดอัดหินคลุกให้มาตรฐานไปเลยใช้ได้เลย ขอบคุณท่านเดี๋ยวผมจะหารือทาง
ช่างอีกครั้งหนึ่งส่วนเรื่องหนังสือก็ไม่มีมาวันนั้นผมให้ท่านรองไปประชุมร่วมสมาชิก
วิทยาพูดแล้วก็ทิ้งไปเลยผมก็หลังจากประชุมข้อบัญญัติผมก็โทร นายกหลายๆต าบล
ข้างเคียงเรา เราว่ามีอย่างนี้ไหมมีหนังสือไหม เขาก็ตอบเหมือนกันอย่างที่ผมตอบท า
ค่อนข้างจะยากนิดนึง เพราะฉะนั้นผมว่าวิธีแก้มีวิธีเดียวอันนี้ผมคิดนะ ก็คือเราเอาแค่
ยกระดับมูลดินไม่ต้องลงหินคลุกเพราะมันไม่มีบดอัดถูกไหมครับ ต้องไปแก้ท่ีแผน
ยกระดับมูลดินอย่างเดียวแล้วปีต่อไปค่อยลงหินคลุกอะไรอย่างนี้ นี่วิธีแก้มันมีวิธีนี้ 
ถ้าผมคิดอันนี้ผมคิดถ้าท่านจะเขียนแบบว่า ยกระดับมูลดินลงหินคลุกในแบบมันไม่มี  
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ในแบบของทางหลวงชนบทไม่มีมันจะมียกระดับมูลดินลงลูกรัง แล้วก็บดอัดมีในแบบ
ของทางหลวงชนบท ถ้าเขาออกแบบให้เราเขาออกแบบให้เราเขาออกแบบ แบบนี้นะ
ครับไม่มีหินคลุก เพราะฉะนั้นวิธีแก้ผมคิด ท่านต้องไปปรับเปลี่ยน แผนใหม่ ยกระดับ
มูลดินเฉย ๆ ไม่ต้องลงหินคลุก พอยกระดับมูลดินเราไม่มีบัดอัดถูกไหม ยกระดับมูล
ดินแล้วเราก็เกรดไป ปีต่อไปเราเอาแผนเข้าเป็นลงหินคลุก แยกโครงการอย่างนี้ผมว่า
มันง่าย อันนี้ไม่ใช่แนะน าท่านนะ แต่ความคิดส่วนตัวถ้าท าอย่างนี้น่าจะง่ายกว่า ผมก็ 
คุยกับช่าง ถ้าอย่างนี้ น่าจะโอเคนะนายก เพราะว่าเราไม่มีบดอัดเรายกระดับมูลดิน
แล้วก็ไปเกรด แต่ก็ต้องล าบากซักปีนึง โดนแน่ พวกเราโดนแน่นะครับ เรามาคิดกันดู
ช่วยกันคิดดู ก็ขอบคุณครับ ที่ท่านท้วงติงผมโทรเช็คหลาย ๆ ต าบลปวดหัวเรื่องนี้
ปวดหัวมากเรื่องนี้นะครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดมีอะไรอีก เชิญครับ เชิญท่านประวัติ  กงทอง เชิญครับ 

นายประวัติ กงทอง กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายประวัติ กงทอง สมาชิกหมู่ 1 อยู่ใน
วาระอ่ืน ๆ ได้ยินเสียงท่านนายกตอบมาก็รู้สึกชื่นใจเหลือเกิน เป็นสิ่งที่ดีท่ีเราได้
หารือกันในเรื่องยกระดับมูลดินลงหินคลุก เพราะตั้งแต่เราท ามาตั้งแต่ปีแรกแต่พอมา
เป็นช่างมาใหม่ ไม่ใช่เทศบาลไมใ่ช่ถนนหลัก ผมก็ไม่เข้าใจว่า ตรงนี้มันใช่ในพื้นที่เรา
มันไม่ใช่นะครับพ้ืนที่ของเราเป็นบ้านนอกเป็นทางเกวียนถามว่ามันเอื้อให้ผู้รับเหมา
ไหมครับ อันนี้ขออนุญาตนะครับ ผมขอฝากท่านประธานเรื่อง ตรงนี้มันเป็นประสา
ของช่าง ก่อนจะให้ท าแผน ให้ช่างบอกพวกเราให้ถูก เพ่ือจะได้เรียงแผนให้ถูกไม่นั้นก็
บดอัดมูลดินยกระดับมันท าไปไม่ได้ พอนายกพูดมาผมก็คิดออกทันทีว่าเราต้องมี 
ทางออก็ต้องฝากให้ช่างที่รับผิดชอบ เรื่องนี้ถ้าประสาสมาชิกผมเอง บางทีก็ยังไม่รู้
เลย เราคุ้นเคย อยู่ในชุมชนยกระดับมูลดินเกรดบดอัดถ้าลองไม่ใส่หินคลุกท่านนายก
คนแรก และสมาชิกคนที่สองตามมาทุกแห่ง แต่ผู้ใหญ่ไม่เก่ียว พวกเราเจอแน่นอน 
ไม่มีที่อยู่ไม่ใส่เห็นคลุกท่านก็ไม่มีที่อยู่แล้ว สร้างคอนกรีตข้าง ๆ ยังมาด่าอีกไอ้ไม่ได้ก็
ยังมาด่าอีก สร้างท าไมคนละข้างซี่ฉันไม่ได้ไม่ได้ ผมเจอมาแล้วเจอสด ๆ ร้อน ๆ ไอ้
ไม่สร้างให้ก็ผิด พอสร้างให้ก็ผิดคนขับรถเบาตกถนนก็ผิดเพราะไอ้ถนนนี้แหละเป็น
ถนนไม่ดี ท่านไม่ต้องไปดูไกลนี่ถนนเส้นนี้บดอัดไหม ยี่สิบเซ็นต์ไหมมันเอ้ือแต่ว่าเป็น
สิ่งที่ดีที่ท่านนายกบอกว่าเราต้องมีทางออกก็ฝากในเรื่องช่างใช้ประสาให้พวกผมได้
ท าโครงการหรือท าแผน เขียนให้มันถูกต้องบางทีเราเขียนมันขัด บางทีเราลืมวางท่อ 
บางทีถนนเส้นนี้มันมีการวางท่อนื่คือปัญหาในการท าแผนก็เป็นสิ่งที่ดีครับที่มันก็เริ่ม
จากแผนก็ฝากนายกอีกเรื่องนึงขอร้องเถอะเนื่องจากผมไปหลายที่ช่วงนี้ลาดยางทับ
คอนกรีตก็มีอะไรก็มี บ้างเอิญต าบลเราอาจจะมีคอนกรีต บางหมู่บ้านช ารุดบ้าง
อะไรบ้าง ที่ผมเป็นห่วงคือคุ้มทะนงเห็นลวดขึ้นไม่รู้เจาะยางมอเตอร์ไซด์รถยนต์ยังไง 
ผมว่าท่านรองไม่เดือดร้อน ท่านสมาชิกไม่เดือดร้อนแต่ผมเดือดร้อนแทน เราน่าจะมี
ตัวอย่างซักหนึ่งโครงการที่เอายางมาอัดเป็นยางพารามาไหม่ตอนนี้ก าลังอกจอมพระ 
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เข้าเมืองยางพาราครับ สงสารรถยนต์ใหม่ ๆ ครับ ต้องไปขัดออก สามสี่พันไม่อยู่
ยางพาราเป็นกระเด็นอันนี้เป็นห่วงครับแต่ผมก็ฝาก หารือนิดนึง ถ้าเป็นไปได้แผน
ของเราต่อไปคอนกรีตที่เราท ามา ตอนนี้ให้เช็คแต่ละหมู่เลยว่าหมู่ไหนคอนกรีตที่
ช ารุดแล้วคือเราไม่ต้องไปดูเส้นใหม่ให้ดูเส้นเก่าบ้างเส้นทีห่ลัก ที่เราจะต้องสัญจรก็
อย่างเส้นนี้ ต าบลที่อ่ืนเขาใช้มา เขาไปบอกต าบลนี้ไม่ดูแลหรือเป็นหลุมเป็นบ่อโสน
เองบางทีก็เลี่ยงบางทีหลบจักรยานมอเตอร์ไซต์ก็ไม่ว่ากันนะครับไม่อยากเจอหลุมนะ
ครับ อยากจะไปถนนเส้นดีเป็นเรื่องท่ีไม่พูดยาวนะครับ ท่านประธานพอนายกเปิด
ประเด็นมาผมก็ใช้ประเด็นตรงนี่แหละจะเป็นสิ่งที่ดีครับก็ฝากด้วยที่ผมเป็นห่วงที่
สมาชิกเป็นห่วงก็ 63 ยังไม่ท า 64 เข้ามาแล้ว เพราะว่าศูนย์อปพร.แค่สองแสนเอง
ยังท าไม่ได้ซักที เรื่องกีฬาเราก็ไม่รู้จะได้จัดหรือเปล่า ก็ไม่เป็นไร เมื่อท่านบอกอนุมัติ
ให้แล้วในเมื่อท าไม่ได้มันไปรออยู่มันไปช้าอยู่จุดไหน แค่นั้นแหละอันนี้ย้อนไปใหม่
ครับ ก็ฝากด้วยเป็นเรื่องส าคัญครับ เรื่องลาดยางที่เราจะมีงบประมาณจากส่วนอื่น
ไหมคอนกรีตมันเข้าออกมันต่ าแล้วก็มันช ารุดเหล็กมันโพล่มา ท่านนายกอันนี้ขอฝาก 
ขอบคุณมากครับ ท่านประธานสภา ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดมีอะไรอีก เชิญครับ ถ้าไม่มีเชิญท่านนายกอีกครั้ง 
นายกอบต. ขอบคุณครับกราบเรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอบคุณท่าน

สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอบคุณท่านสมาชิกที่ทว้งติงเรื่องแผนลาดยาง ถ้าท่าน
เข้าเมืองท่านจะเห็นลาดยางจะทับคอนกรีต เพราะฉะนั้นปีหน้าปี 64 เราจะมีการ
ปรับปรุงแผนก็ฝากสมาชิกทุกท่านให้ช่วยกันดูอย่างคุ้มทนงทองท่านผู้ใหญ่ก็มาพูดใน
ที่ประชุมของฝ่ายปกครอง ผมก็ได้บอกท่านผู้ใหญ่ไปแล้วว่าให้ท่านช่วยกันเอาเข้า
แผนให้ด้วย เป็นแป็นซ่อมสร้างแอสฟัลติกครอบคอนกรีตไปเลย หมู่ 6 ก็มีเช่นกัน
ทางเข้าวัด ผมขับรถผ่านก็เห็นเหล็กมันโผล่คอนกรีตมันจะมีระยะเวลา การใช้งาน
ของมันพอมันหมดมันจะร่อน พอร่อนหินมันจะโผล่ขึ้นมาแล้วก็เหล็กมันจะโผ่ลขึ้นมา
ตรงไหนที่ท าไม่ได้มาตรฐานมันจะโชว์ให้เห็นเลยเหมือนกับที่ทางคุ้มทนงตรงนั้น ยัง
ไม่มีการเบิกจ่ายผู้รับเหมาไม่ได้เบิกจ่าย ถ้าผมจ าไม่ผิดผู้รับเหมาผมไม่ได้เบิกจ่ายให้ก็
เลยมันมีปัญหาก็เลยฝากทุกท่านด้วยผมก็ฝากทางฝ่ายปกครองไปแล้ว เมื่อประชุม
ปรับแผนท่านก็ท ามาให้หมด เพราะฉะนั้นอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องยกระดับมูลดินที่ท่าน
สมาชิกหมู่ 1 ได้ทว้งติงขอให้ไปปรึกษาช่างถ้าจะเปลี่ยนแผนจากยกระดับมูลดินลง
หินคลุกช่างเขาตอบผมว่ายกระดับมูลดินลงหินคลุกนี้มันไม่มีนะท่านแต่ว่าเราท ากัน
มามันท ากันมานานแล้วก็เลยติดกันมานานแล้วยกระดับมูลดินลงหินคลุกจริง ๆ แล้ว
มันไม่มีแต่ช่วงนั้น สตง.ไม่ได้ทว้งติง ตอนนี้ ปปช.กับ สตง.ทว้งติง พอท้วงติงเรื่องนี้
ปุ๊ปมีปัญหาทั่วประเทศ เพราะฉะนั้นการท ามันต้องใช้แบบมาตรฐาน พอแบบ
มาตรฐานอย่างที่ท่านว่าทุ่งนา ทุ่งนาก็บดอันหมดนะครับ นี่เขาเรียกแบบมาตรฐาน 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


