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เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 
ประธานสภาฯ วันนี้ วันที่  25 เดือน ธันวาคม 2562 เป็นการประชุมสมัยที่ 4 /2562 ครั้งที่ 

1/2562 วันนี้สมาชิกลา 1 ท่าน วันนี้ครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดประชุมครับ 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ ตามระเบียบวาระการประชุมระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

วันนี้ ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์สมัยวิสามัญ 

สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม  2562 
ประธานสภาฯ ต่อไประเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลแสลงพันธ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 31 
ตุลาคม 2562 สมาชิกท่านใดจะแก้ไขข้อผิดพลาด ขาดตกบกพร่องตรงไหนเชิญ
ครับ มีไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมตินะครับ ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 
1/2562 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 สมาชิกท่านใดรับรองขอให้ท่านยกมือครับ 

มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ (1๖ เสียง) 
 ไม่รับรอง ไม่มี 
 งดออกเสียง ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือทราบ/เพื่อพิจารณา 
 3.1 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอรายงานการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์รอบ ปี พ.ศ.2562 
ประธานสภาฯ ต่อไปก็เป็นระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือทราบและเพ่ือพิจารณา ข้อที่ 3.1 นายก

องค์การบริหารส่วนต าบลเสนอรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์รอบ ปี พ.ศ.2562 ก่อนที่นายกจะรายงาน
เชิญท่านปลัดได้ชี้แจงกฎระเบียบก่อนครับ 

เลขานุการสภาฯ กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และคณะผู้บริหารทุก
ท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 12 ให้ยกเลิกความใน (3) ของข้อ 
29 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน 

  “(3) รายงานผลลการเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น 
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และนี่ก็
คือเรื่องแผนจะต้องรายงานผลภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

ประธานสภาฯ ท่านปลัดก็ได้ชี้แจงกฎระเบียบไปแล้วต่อไปก็เชิญท่านนายก เชิญครับ 
นายกอบต. กราบเรียนท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ได้ก าหนดคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.แสลงพันธ์ จึงได้จัดท าผลการจัดงบประมาณ 
การใช้จ่ายและผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นรอบปี พ.ศ.2562 เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับ
การบริหารจัดการ อบต.แสลงพันธ์ ส่วนรายละเอียดผมก็ได้ส่งไปให้ท่านประธานสภา
และได้ส่งไปยังท่านแล้วนะครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ท่านนายกก็ได้ชี้แจงแล้วนะครับเกี่ยวกับรายงานการติดตามแล้วประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น รอบปี พ.ศ. 2562 สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยตรงไหนจะสอบถาม 
เชิญครับ มีไหมครับ ถ้าไม่มีถือว่า สมาชิกทุกท่านรับทราบก็ผ่านครับ 

ที่ประชุม รับทราบ 
 3.2 นายกองค์การบริหารส่วนต าบล รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายที่

ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 

ประธานสภาฯ ต่อไปข้อที่ 3.2 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ตาม
นโยบายที่ได้แถลงไว้ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ก่อนอ่ืนเชิญท่านเลขาได้ชี้แจงกฎระเบียบก่อนเชิญครับ 

เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติและท่านผู้บริหาร ตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน มาตรา 58/5 ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเข้ารับ
หน้าที่ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล เพ่ือให้นายกองค์การบริหารแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
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โดยไม่มีการลงมติท้ังนี้ภายในสามสิบวัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง และ
มาตรา 58 วรรค 5 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงาน ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ตอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุก
ปี และนี้ก็คือระเบียบนะครับ 

ประธานสภาฯ ทางท่านเลขาก็ได้ชี้แจงกฎระเบียบไปแล้วต่อไปก็เชิญท่านนายก เชิญครับ 
นายกอบต. กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านในหัวข้อรายงาน

แสดงผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อองค์การบริหารส่วนต าบล
ประจ าปี 2562 ผมขออนุญาตท่านรองบวรศักดิ์ ได้อ่านครับ 

ประธานสภาฯ เชิญครับ 
นายบวรศักดิ์ มานุจ า เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์  และสมาชิกองค์การบริหาร 
รองนายกอบต. ส่วนต าบลแสลงพันธ์ข้าพเจ้า  นายประณีย์  เสาะสิทธิ์  นายกองค์การบริหารส่วน

ต าบลแสลงพันธ์  ในฐานะท่ีข้าพเจ้าด ารงต าแหน่งผู้บริหารของ  องค์การบริหารส่วน
ต าบลแสลงพันธ์  มาตรา  60  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562  ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมและ
รับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล  ตามกฎหมาย 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  58/5 วรรค 5  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารต าบลพ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562  ขออนุญาต
สภาที่ทรงเกียรติสรุปผลการด าเนินงานที่ข้าพเจ้าได้ก าหนดเป็นหน้าที่ที่ข้าพเจ้าและ
คณะผู้บริหารพึงปฏิบัติ  เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย แผนพัฒนาต าบล รวมทั้ง
ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ   

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 สร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  และท่อระบายน้ า โดยปี  
2562 ที่ผ่านมาได้ด าเนินการ จ่ายขาดเงินสะสม  ตามมติที่ประชุมสภา  อบต.แสลง
พันธ์ สมัยสามัญ สมัยท่ี 1/2562  ครั้งที่ 2/2562 วันที่  14   กุมภาพันธ์  2562  
จ านวน  22  โครงการ  เป็นเงิน  6,618,000.- บาท  ดังนี้ 
1.1.1  โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากป่าท าเล – คลองส าโรง เขตบ้านอาโพน หมู่ที่ 
1 บ้านแสลงพัน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 480 ตร ตร.ม.เป็นเงิน 289,500.-  บาท  เบิกจ่ายแล้ว   
1.1.2  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยแสลงพันธ์สายใต้ คุ้มหลังศาลาดีเหลือ หมู่ที่ 
1 บ้านแสลงพันธ์   ขนาดกว้าง  4.00 เมตร ยาว  195.00  เมตร หนา 0.15  เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 780.00 ตร.ม. วางท่อ คสล. 0.60X1.00 เมตร  
จ านวน  6 ท่อน   เป็นเงิน  478,500.-  บาท  เบิกจ่ายแล้ว   
1.1.3  โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายสุชีพ ถึงเขตบ้านแสตง หมู่ที่ 2 
บ้านบุณเยิง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 140.00  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 560.00 ตร.ม. เป็นเงิน 338,500.-   บาท เบิกจ่ายแล้ว   
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1.1.4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายเดช ถึง บ้านนายวอน  หมู่ที่ 2 บ้าน
บุณเยิง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 97.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 388.00  ตร.ม. เป็นเงิน  234,500.- บาท  เบิกจ่ายแล้ว   
1.1.5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางล้วน ถึงโคกตามุม หมู่ที่ 3 บ้าน
สะแกช า ขนาดกว้าง  4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า  280.00 ตร.ม. เป็นเงิน  176,500.-  บาท เบิกจ่ายแล้ว  
1.1.6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากสามแยกศาลาคุ้มสมอเขตบ้านแสตง หมู่ที่ 4 
บ้านโสน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 560 ตร.ม. เป็นเงิน  338,500.-  บาท เบิกจ่ายแล้ว   
1.1.7 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากถนน คสล.บ้านโสน – สะแกช า ถึง บ้านนาง
ระเบียบ นนยะโส หมู่ที่ 4 บ้านโสน ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 170.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 595.00 ตร.ม. วางท่อ คสล.ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40X1.00 เมตร จ านวน 6 ท่อน เป็นเงิน  350,500.- บาท  
เบิกจ่ายแล้ว   
1.1.8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากวัดป่าสมใจธรรมมาราม – บ้านนายสวัสดิ์ 
หมู่ที่ 4 บ้านโสน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 320.00 ตร.ม. เป็นเงิน  192,500.- บาท  เบิกจ่ายแล้ว    
1.1.9  โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากสามแยกคุ้มหนองจิก ถึงเขตบ้านภูดิน ต าบล
แร่ หมู่ที่ 5 บ้านแสตง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 560.00 ตร.ม.เป็นเงิน 342,500.- บาท เบิกจ่าย
แล้ว  
1.1.10 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายชัย – เขตบ้านแสลงพัน หมู่ที่ 5 
บ้านแสตง  ขนาดกว้าง 4.00  เมตร ยาว  140.00  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 560 ตร.ม. เป็นเงิน 338,500.- บาท เบิกจ่ายแล้ว   
1.1.11  โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากหน้าโรงเรียนบ้านอาโพน ถึง แยกคุ้มทาง
หลวง หมู่ที่ 6 บ้านอาโพน ขนาดกว้าง  4.00  เมตร ยาว  150.00 เมตร  หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม.เป็นเงิน 362,500.-บาท  เบิกจ่าย
แล้ว   

   1.1.12 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากถนนสายบ้านแสตง – ละเบิก ถึงบ้าน 
นางละมัย หมู่ที่ 7 บ้านละเบิก ขนาดกว้าง 4.00  เมตร ยาว 129.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 516.00 ตร.ม.เป็นเงิน 311,500.- บาท 
เบิกจ่ายแล้ว   
1.1.13 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากสามแยกบ้านนายเกือย ถึง โรงกุลี หมู่ที่ 3 
บ้านสะแกช า ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม. เป็นเงิน 368,000.-บาท  เบิกจ่ายแล้ว   
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1.1.14 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายสุเพียน ถึง ป่าท าเลหนองโสน หมู่ที่ 

6 บ้านอาโพน ขนาดกว้าง  4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี

พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 600.00 ตร.ม.เป็นเงิน 362,500.- บาท เบิกจ่ายแล้ว   

1.1.15 โครงการก่อสร้างถนน จากบ้านนางกุลวลีย์ ถึงเขตบ้านอังกัญ หมู่ที่ 7 บ้าน

ละเบิก ขนาดกว้าง  3.00 เมตร ยาว  220.00 เมตร หนา 0.15 หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อย 660.00 ตร.ม. เป็นเงิน 392,500.- บาท เบิกจ่ายแล้ว   

1.1.16 โครงการก่อสร้างถนน คสล.รอบสระน้ าหนองตะครอง หมู่ที่ 8 บ้านหนอง

ตะครอง ขนาดกว้าง  4.00 เมตร ยาว 140.00  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่

ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  560 ตร.ม. เป็นเงิน 338,500.- บาท เบิกจ่ายแล้ว   

1.1.17 โครงการขุดลอกวางท่อ จากสามแยกบ้านนายโกจนาท – นายสุภาพ หมู่ที่ 8 

บ้านหนองตะครอง วางท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60X1.00 เมตร จ านวน 

150  ท่อน เป็นเงิน 283,500.-บาท   อยู่ระหว่างด าเนินการ 

1.1.18 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางถนอม ถึงบ้านนางวิไลวรรณ หมู่ที่ 8 

บ้านหนองตะครอง ขนาดกว้าง  3.00 เมตร ยาว  70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 210 ตร.ม.เป็นเงิน 123,500.- บาท เบิกจ่ายแล้ว   

1.1.19 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยยายยิ้ม หมู่ที่ 9 บ้านแสนสุข   ขนาดกว้าง  

4.00 เมตร ยาว  100.00 เมตร  หนา  0.15  เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  

400.00 เป็นเงิน  241,500 บาท เบิกจ่ายแล้ว   

1.1.20 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางเจริญ ถึง บ้านนายสุรพงษ์ หมู่ที่ 9 

บ้านแสนสุข  ขนาดกว้าง 4.00  เมตร ยาว 55.00  เมตร หนา 0.15  เมตร หรือมี

พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 220.00 ตร.ม. วางท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  

0.40X1.00  เมตร จ านวน  5  ท่อน  เป็นเงิน 135,500.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 

1.1.21 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางบุหงา หมู่ที่ 9 บ้านแสนสุข ขนาด

กว้าง 3.50 เมตร ยาว 95.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อย

กว่า 332.50 ตร.ม. เป็นเงิน 194,000.- บาท เบิกจ่ายแล้ว    

1.1.22 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้าน อ.มานพ ถึง บ้าน อ.อรดี หมู่ที่ 9 บ้าน

แสนสุข ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิว

จราจรไม่น้อยกว่า 280.00  ตร.ม. เป็นเงิน 177,500.- บาท เบิกจ่ายแล้ว   

รวมเบิกจ่ายแล้ว  21  โครงการ รวมเป็นเงิน 6,087,500.-บาท  

ยังไม่เบิกจ่าย 1 โครงการ เป็นเงิน 283,500.- บาท 
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 สร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  และท่อระบายน้ า โดยปี  
2562  ที่ผ่านมาได้ด าเนินการ เงินทุนส ารองเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 2561 
(ครั้งที่ 2)  ตามมติที่ประชุมสภา  อบต.แสลงพันธ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2561  ครั้งที่ 
1/2561  วันที่  10  สิงหาคม  2561 จ านวน  14 โครงการ  เป็นเงิน   2,706,000.- 
บาท  ด าเนินการแล้ว จ านวน  13  โครงการ  ดังนี้ 
1.1.1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางจากวัดป่าสมใจธรรมาราม ถึง บ้านนาย
สวัสดิ์ หมู่ที่ 4 บ้านโสน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อย 320 ตารางเมตร  เป็นเงิน 197,000.- บาท  เบิกจ่ายแล้ว 
1.1.2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางจากบ้านนางตุ๊ ถึง เขตบ้านนางสาววิชัย 
หมู่ที่ 4 บ้านโสน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 320 ตาราง เป็นเงิน 192,000.- บาท  เบิกจ่ายแล้ว 
1.1.3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทาง จากสามแยกบ้านนางพวย – บ้านนาง
ผ่อง คุ้มสกาเฌอ หมู่ที่ 5 บ้านแสตง ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 43 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 129 ตารางเมตร  เป็นเงิน 79,000.- 
บาท  เบิกจ่ายแล้ว 
1.1.4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทาง จากแยกบ้านนางพรทิพ ถึง บ้านนาย
ประดิษฐ์ หมู่ที่ 5 บ้านแสตง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร  เป็นเงิน 294,000.- บาท  
เบิกจ่ายแล้ว 
1.1.5  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางจากบ้านนายสุเพียร ถึง ป่าท าเลหนอง
โสน หมู่ที่ 6 บ้านอาโพน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 190  เมตร  หนา  0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 760 เมตร เป็นเงิน 465,000.- บาท  เบิกจ่ายแล้ว 
1.1.6 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทาง จากหน้าโรงเรียนบ้านอาโพน ถึง แยกคุ้ม
ทางหลวง หมู่ที่ 6 บ้านอาโพน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 320 ตารางเมตร  เป็นเงิน 199,500.- บาท  
เบิกจ่ายแล้ว 
1.1.7 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางจากบ้านนายวิทยา ถึง ศาลาประชาคม 
หมู่ที่ 7 บ้านละเบิก ขนาดกว้าง  4.00  เมตร ยาว  80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มี
พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 320 ตารางเมตร เป็นเงิน 192,500.- บาท  เบิกจ่ายแล้ว 
1.1.8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางจากบ้านนางกุลวีย์ ถึง เขตบ้านอังกัญหมู่
ที่ 7 บ้านละเบิก ขนาดกว้าง 3.00  เมตร ยาว 110.00 เมตร หนา 0.15  เมตร หรือ
มีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 330 ตารางเมตร เป็นเงิน  193,000.- บาท  เบิกจ่าย
แล้ว 
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1.1.9 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางจากบ้านนางส าอาง ถึง บ้านนางค าผิว หมู่
ที่ 8 บ้านหนองตะครอง ขนาดกว้าง  3.00 เมตร ยาว  75.00  เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 225 ตารางเมตร เป็นเงิน 131,000.- บาท  
เบิกจ่ายแล้ว 
1.1.10 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางจากบ้านนายเจริญ ถึง นานางสติ หมู่ที่ 
8 บ้านหนองตะครอง ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 315 ตารางเมตร 
เป็นเงิน 191,000.- บาท  เบิกจ่ายแล้ว 
1.1.11 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางจากแยกถนนบ้านนายนิวัฒน์ ถึง บ้าน
นางจันสา หมู่ที่ 9 บ้านแสนสุข ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 
0.15 หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 350 ตารางเมตร  เป็นเงิน 202,000.- บาท  
เบิกจ่ายแล้ว 
1.1.12 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางซอยบ้านยายยิ้ม หมู่ที่ 9 บ้านแสนสุข 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว  40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 160 ตารางเมตร  เป็นเงิน 95,500.- บาท   เบิกจ่ายแล้ว 
1.1.13 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทาง จากแยกบ้านตาจิต ถึง บ้านนาย
สมประกอบ หมู่ที่ 9 บ้านแสนสุข ขนาดกว่า 4.00  เมตร ยาว  30.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 120 ตารางเมตร  เป็นเงิน  71,500.- 
บาท  เบิกจ่ายแล้ว 
1.1.14  โครงการปรับปรุงเสริมดินถนนและลงหินคลุก สายทาง จากสามแยกบ้าน
แสตง ถึง บ้านแสลงพัน หมู่ที่ 5 บ้านแสตง  ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 280 
เมตร ดินถม 30 ลบ.ม.หินคลุก 112 ลบ.ม. จ านวนเงิน102,000.-บาท ไม่สามารถ
ด าเนินการได้เนื่องจากไม่มีวิศวกรรับรองแบบ  
เบิกจ่ายแล้ว  13  โครงการ  เป็นเงิน  2,503,000.-  บาท   
ไม่สามารถด าเนินการได้ 1 โครงการ เป็นเงิน 102,000.-บาท ) 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 จ านวน  23  
โครงการ  เป็นเงิน  3,722,000.- บาท 
1.1.1โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สนามกีฬา อบต.แสลงพันธ์ ขนาดพื้นที่
ใช้สอย 108 ตารางเมตร เป็นเงิน 500,000.- บาท  กันเงินเบิกตัดปี   
1.1.2โครงการต่อเติมอาคารศูนย์ อปพร.อบต.แสลงพันธ์ ขนาดพื้นที่ใช้สอย 32 
ตารางเมตร เป็นเงิน 200,000.- บาท  กันเงินเบิกตัดปี  
1.1.3  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางซอยแสลงพันสายใต้ คุ้มหลังศาลาดีเหลือ 
หมู่ที่ 1 บ้านแสลงพัน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว  40 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือ
มีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 160 ตารางเมตร เป็นเงิน 96,000.-  บาท เบิกจ่ายแล้ว    



 
 

-8- 
1.1.4  โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางจากถนนสายแสตง – ละเบิก ถึงบ้าน
นางละมัย หมู่ที่ 7 บ้านละเบิก  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว  80  เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 320 ตารางเมตร   เป็นเงิน  192,500.-   
บาท  เบิกจ่ายแล้ว    

   1.1.5   โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทาง จากบ้านนางถนอม จากบ้าน 
นางวิไลวรรณ หมู่ที่ 8 บ้านหนองคะครอง ขนาดกว้าง  3.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร เป็นเงิน  
88,000.-  บาท เบิกจ่ายแล้ว    
1.1.6   โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทาง จากบ้านนางสงวนศรี ถึง คลองป่า
ท าเล หมู่ที่ 6 บ้านอาโพน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว  110 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 330 ตารางเมตร  เป็นเงิน  196,000.-  บาท  
เบิกจ่ายแล้ว    
1.1.7  โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทาง จากบ้านนายเกือบ ถึง คุ้มโรงกุลี หมู่ที่ 
3 บ้านสะแกช า ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 320 ตารางเมตร  เป็นเงิน   192,500.-  บาท เบิกจ่ายแล้ว    
1.1.8  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทาง จากบ้านนายวิทยา ถึง ศาลาประชาคม 
หมู่ที่ 7 บ้านละเบิก ขนาดกว้าง  4.00  เมตร ยาว  45.00  เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร เป็นเงิน 109,000.-  บาท  
เบิกจ่ายแล้ว    
1.1.9  โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทาง จากบ้านนายสุชีพ ถึงเขตบ้านแสตง หมู่
ที่ 2 บ้านบุณเยิง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 160 ตารางเมตร เป็นเงิน  96,000.-  บาท  เบิกจ่ายแล้ว    
1.1.10  โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทาง จากป่าท าเล – คลองส าโรง เขตบ้าน
อาโพน หมู่ที่ 1 บ้านแสลงพัน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 320 ตารางเมตร เป็นเงิน   192,000.-  บาท  
เบิกจ่ายแล้ว    
1.1.11  โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทาง จากแยกบ้านนายนิวัฒน์ ถึง บ้านนาง
จันสา หมู่ที่ 9 บ้านแสนสุข ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 22.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 77 ตารางเมตร เป็นเงิน  51,000.-  บาท  
เบิกจ่ายแล้ว    
1.1.12 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทาง จากแยกบ้านตาจิต ถึง บ้านนาย
สมประกอบ หมู่ที่ 9 บ้านแสนสุข ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 58.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 232 ตารางเมตร เป็นเงิน 138,500.-  
บาท  เบิกจ่ายแล้ว    
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1.1.13 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทาง จากสามแยกนานางพรทิพ ถึง คุ้มสมอ 
หมู่ที่ 5 บ้านแสตง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 320 ตารางเมตร เป็นเงิน 192,000 .- บาท  เบิกจ่ายแล้ว    
1.1.14 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทาง จากสามแยกลาดยาง บ้านนางค าพุธ 
หมู่ที่ 4 บ้านโสน ขนาดกว้าง  4.00 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 320 ตารางเมตร เป็นเงิน 192,500.- บาท  เบิกจ่ายแล้ว    
1.1.15 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทาง จากสามแยกศาลาคุ้มสมอ ถึง เขตบ้าน
แสตง หมู่ที่ 4 บ้านโสน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 320 ตารางเมตร เป็นเงิน 192,500.- บาท  เบิกจ่าย
แล้ว    
1.1.16 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทาง จากหน้าโรงเรียนบ้านอาโพน ถึง แยก
คุ้มทางหลวง หมู่ที่ 6 บ้านอาโพน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 40  เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 160 ตารางเมตร เป็นเงิน 95,500.- บาท  
เบิกจ่ายแล้ว    
1.1.17  โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทาง ซอยดวงจันทร์ หมู่ที่ 9 บ้านแสนสุข 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 240 ตารางเมตร เป็นเงิน 143,500.- บาท  เบิกจ่ายแล้ว    
1.1.18 โครงการขุดลอกร่องน้ าพร้อมวางท่อระบายน้ า คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.40 x 1.00 เมตร จ านวน  27 ท่อน บ่อพัก คสล. จ านวน 3 บ่อ ถนนกลางหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 7 บ้านละเบิก เป็นเงิน 68,000.- บาท  เบิกจ่ายแล้ว    
1.1.19  โครงการขุดลอกวางท่อระบายน้ า คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60X1.00 
เมตร จ านวน 110 ท่อน บ่อพัก คสล. จ านวน 11 บ่อ จากสามแยกบ้านนายโกจนาท 
– นายสุภาพ หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะครอง เป็นเงิน 204,500.-บาท   อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ    
1.1.20 โครงการปรับปรุงเสริมดินถมถนนและลงหินคลุก สายทาง จากสามแยกบ้าน
นายพงษ์ศักดิ์ ถึง สามแยกนานางพร หมู่ที่ 5 บ้านแสตง ขนาดกว้าง 3.00  เมตร 
ยาว 110 เมตร ปริมาตรดินถม 20 ลบ.ม. ปริมาตรหินคลุก 116 ลบ.ม. เป็นเงิน  
96,000.- บาท ไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากไม่มีวิศวกรรับรองแบบ 
1.1.21 โครงการปรับปรุงเสริมดินถมถนนและลงหินคลุก สายทาง ซอยข้างศาลา
กองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านบุณเยิง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร 
ปริมาตรดินถม 300 ลบ.ม. ปริมาตรหินคลุก 56 ลบ.ม.เป็นเงิน  72,000.- บาท ไม่
สามารถด าเนินการได้เนื่องจากไม่มีวิศวกรรับรองแบบ 
1.1.22 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 X 1.00 เมตร 
จ านวน 128 ท่อน บ่อพัก คสล.จ านวน 12 บ่อ จากบ้านนายสงบ ถึง ศาลากลาง
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านสะแกช า เป็นเงิน  115,000.-บาทอยู่ระหว่างด าเนินการ   
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1.1.23 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 X 1.00 เมตร 
จ านวน 103 ท่อน บ่อพัก คสล. จ านวน 12 บ่อภายใน อบต.  เป็นเงิน  204,000.-
บาท อยู่ระหว่างด าเนินการ   (เงินงบประมาณ) 

เบิกจ่ายแล้ว 16  โครงการ เป็นเงิน  2,235,500.- บาท     ยังไม่เบกิจ่าย  
3 โครงการ เป็นเงิน 523,500.-บาท  กันเงินเบิกตดัปี 2 โครงการ  เป็น
เงิน 700,000 .-บาท และไม่สามารถด าเนินการได้ 2 โครงการ เป็นเงิน  
168,000.-บาท 

   2.  ด้านเศรษฐกิจ 
2.1  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นให้มีรายได้ที่เพียงพอ 
โดยเฉพาะโครงการที่เป็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดที่มุ่งเน้นการลดต้นทุนการผลิตและ
เพ่ิมรายได้ของพ่ีน้องเกษตรกรในต าบลแสลงพันธ์ 
2.2  สนับสนุนการส่งเสริมอาชีพ 
2.2.1  โครงการอบรมและส่งเสริมการประกอบอาชีพ ให้กับประชาชน  เป็นเงิน 
27,690.-บาท  (เงินรายได)้ 
2.2.2  โครงการสนับสนุนการด าเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นเงิน 9,700.-
บาท (เงินรายได้) 
รวมเป็นเงินเบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น 37,390 .-  บาท   
(-สามหม่ืนเจ็ดพันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน-) 
3.  การพัฒนาด้านสังคม 

   3.1  การพัฒนาและส่งเสริม การพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 
3.1.1  สนับสนุนค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เป็นเงิน 74,800.-  
บาท  (เงินอุดหนุนทั่วไป) 

   3.1.2  สนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเงิน 186,640.- บาท  
(เงินอุดหนุนทั่วไป) 

   3.1.3  สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เป็นเงิน  86,457.08.- บาท  
(เงินอุดหนุนทั่วไป) 

   3.1.3  สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 
เป็นเงิน  20,700  บาท  (เงินอุดหนุนทั่วไป) 

   

                   รวมเป็นเงินเบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น 368,597.08.- บาท  
                (-สามแสนหกหม่ืนแปดพันห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทแปดสตางค์-)    
   3.2  การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและเยาวชนต้านยาเสพติด 

3.2.1  โครงการจัดการแข่งชันกีฬาต้านยาเสพติด ม.1 – ม.9  เป็นเงิน  279,640.-  
บาท (เงินรายได้)   
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3.2.2  โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้แก่หมู่บ้าน ม.1 – ม.9 เป็นเงิน  70,000.-  
บาท (เงินรายได้)  
3.2.3  โครงการพาน้องท่องธรรมะ เป็นเงิน 13,850.- บาท  (เงินรายได้)  
3.2.4  โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ต าบลแสลงพันธ์ 
(กิจกรรม”โตไปไม่โกง”) เป็นเงิน  18,480.-  บาท  (เงินรายได้) 
3.2.4  โครงการรณรงค์ปลูกจิตส านึกต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น  เป็นเงิน 9,630.-  
บาท (เงินรายได้) 

    3.2.5  โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์  เป็นเงิน  13,100.-  บาท  
 (เงินรายได้) 
3.2.6  โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจ าปี 256 เป็นเงิน 
19,800.-บาท  (เงินรายได้) 

   3.2.7  โครงการด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ  
เป็นเงิน 35,200.- บาท (เงินรายได้) 
3.2.9  โครงการวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ าต าบลแสลงพันธ์ เป็นเงิน 29,250.- บาท 
(เงินรายได้) 
3.2.11 โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง เป็นเงิน  13,616.- บาท (เงินรายได้) 
3.2.12 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องภาษี  เป็นเงิน  17,320.- บาท  (เงินรายได้) 

          รวมเป็นเงินเบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น 519,886.- บาท  
 (-ห้าแสนหนึ่งหม่ืนเก้าพันแปดร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน-) 

   3.3  สนับสนุนเด็ก  สตรี  คนชรา  คนพิการ  ผู้ยากไร้ และผู้ติดเชื้อเอดส์ 
   3.3.1  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ม.1 – ม.9   เป็นเงิน  7,957,900.-  บาท  

(เงินอุดหนุนทั่วไป) 
   3.3.2  เบี้ยยังชีพผู้พิการ ม.1 – ม.9  เป็นเงิน   1,904,000 .-  บาท 

(เงินอุดหนุนทั่วไป) 
   3.3.3  เบี้ยยังชีพเอดส์  ม.1 – ม.9  เป็นเงิน  72,000 .-  บาท 

(เงินอุดหนุนทั่วไป) 
   3.3.4  โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ  เป็นเงิน 43,400.-  บาท  (เงินรายได)้ 

3.3.5  โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน 
ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณาวลัยลักษณ์อัคราชกุมารี เป็นเงิน 
41,170.- บาท  (เงินอุดหนุนทั่วไป) 
รวมเป็นเงินเบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น  10,018,470.- บาท  (-สิบล้านหนึ่งหม่ืนแปดพัน
สี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน-) 
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   3.4  ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น 
   3.4.1  โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง  เป็นเงิน 98,604 .- บาท (เงินรายได้)  

รวมเป็นเงินเบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น 98,604.- บาท  
(-เก้าหม่ืนแปดพันหกร้อยส่ีบาทถ้วน-) 

   3.5  ส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาสังคม 
3.5.1 อุดหนุนส านักงานกาชาดจังหวัดสุรินทร์  เป็นเงิน  10,000.-  บาท  
(เงินอุดหนุนทั่วไป) 

   รวมเป็นเงินเบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น  10,000.- บาท  (-หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน-) 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 

                    - ไม่มี-   
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 

   5.1  เพื่อช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา 
   5.1.1 สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้โรงเรียน สพฐ. 
   -  โรงเรียนบ้านโสน (พิทยศึกษา) 
   - โรงเรียนบ้านแสลงพันบุณเยิง 
   -  โรงเรียนบ้านอาโพน  (สหมิตรสงเคราะห์) 

เป็นเงิน  748,249.72.- บาท   (เงินอุดหนุนทั่วไป) 
   5.1.2  สนับสนุนอาหารกลางวันให้โรงเรียน สพฐ. 

-  โรงเรียนบ้านโสน (พิทยศึกษา) 
   - โรงเรียนบ้านแสลงพันบุณเยิง 
   -  โรงเรียนบ้านอาโพน  (สหมิตรสงเคราะห์) 

เป็นเงิน 1,273,360.- บาท  (เงินอุดหนุนทั่วไป) 
รวมเป็นเงินเบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น 2,021,609.72 .- บาท 
(-สองล้านสองหม่ืนหนึ่งพันหกร้อยเก้าบาทเจ็ดสิบสองสตางค์-) 
6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

   6.1 การป้องกันโรคติดต่อและช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ 
   6.1.1  โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  เป็นเงิน  44,535.- บาท  (เงินรายได้) 

รวมเป็นเงิน 44,535.- บาท   (-สี่หม่ืนสี่พันห้าร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน-) 
   6.2 การปลูกจิตส านึกในการรักษาธรรมชาติ 
   6.1.2  โครงการพระราชเสาวนีย์ เป็นเงิน  50,000.- บาท  (เงินรายได้)   
   6.1.3  โครงการรณรงค์ปลูกจิตส านึกในการก าจัดขยะมูลฝอย เป็นเงิน 4,500.- บาท 
   รวมเป็นเงินเบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น 54,500.- บาท (-ห้าหม่ืนสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน-) 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
   7.1  เพิ่มช่องทางการับรู้และให้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
   -ไม่มีการด าเนินงาน- 



 
-13- 

7.1.1  โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือพัฒนาจิตใจ ส าหรับเด็กเยาวชน และ
ผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถิ่น ประชาชนในต าบลแสลงพันธ์   เป็นเงิน 14,550.-  บาท  
(เงินรายได้) 
7.1.2  โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานเชิง
บูรณาการ  เป็นเงิน   242,650-.   (เงินรายได้) 

   

รวมเป็นเงินเบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น  257,200.-  บาท  
(-สองแสนห้าหม่ืนเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน-) 
7.2  รายจ่ายประจ า 
7.2.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) เป็นเงิน  2,311,920.-  บาท 

   7.2.2 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  เป็นเงิน  7,342,980.-  บาท 
   7.2.3 หมวดค่าตอบแทน    เป็นเงิน  838,100.-   บาท 
   7.2.4 หมวดค่าใช้สอย    เป็นเงิน  2,292,510.50.- บาท 
   7.2.5 หมวดค่าวัสดุ     เป็นเงิน  1,515,163.90.-  บาท 
   7.2.6 หมวดค่าสาธารณูปโภค    เป็นเงิน  309,420.19.-  บาท 
            รวมเป็นเงินเบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น 14,610,094.59.- บาท  
                    (-สิบสี่ล้านหกแสนหนึ่งหม่ืนเก้าสิบสี่บาทห้าสิบเก้าสตางค์-) 

7.3  งบลงทุน 
    7.3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์      เป็นเงิน  95,500.-  บาท 
   7.3.2 หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นเงิน  10,567,000.-  บาท 
   รวมเป็นเงินเบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น  10,662,500.- บาท  

(-สิบล้านหกแสนหกหม่ืนสองพันห้าร้อยบาทถ้วน-) 
   7.4. รายจ่ายงบกลาง   
   7.4.1 งบกลาง  10,489,615.-   บาท 
               รวมเป็นเงินเบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น 10,489,615.- บาท 
   7.5 รายจ่ายอื่น 
   7.5.1  รายจ่ายอื่น (ค่าจ้างที่ปรึกษาส ารวจความพึงพอใจ)  เป็นเงิน 26,000.-  บาท 

         รวมเป็นเงินเบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น 26,000 .- บาท  (-สองหม่ืนหกพันบาทถ้วน-) 
   7.6 เงินอุดหนุน 
   7.6.1 อุดหนุนส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น เป็นเงิน  1,470,000.- บาท 
     รวมเป็นเงินเบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น 1,470,000.- บาท 

(-หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหม่ืนบาทถ้วน-) 
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รวมเป็นเงินเบิกจ่ายดังนี้ 
1. โครงการจ่ายขาดเงินสะสม  เป็นเงิน  6,087,500.- บาท 
2. โครงการจ่ายขาดทุนส ารองเงินสะสม  เป็นเงิน 2,503,000.-บาท 
3. เงินงบประมาณตามข้อบัญญัติ เป็นเงิน 30,122,509.59.- บาท 
4. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เป็นเงิน 7,135,700.- บาท 

 

         รวมเป็นเงินเบกิจ่ายแล้วทั้งสิ้น 45,848,709.59.- บาท  
         (-สี่สิบห้าล้านแปดแสนสี่หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเก้าบาทห้าสิบสตางค์-) 
 

ผลการด าเนินงานที่ได้กล่าวมาข้างต้นเป็นไปตามนโยบายที่เคยได้แถลงต่อ
สภาแห่งนี้  ซึ่งเป็นนโยบายที่สอดคล้องกับผลการด าเนินงานที่ข้าพเจ้าและคณะ
ผู้บริหารเห็นว่าเป็นเรื่องส าคัญ  ซึ่งถือว่าเป็นวิสัยทัศน์ที่เป็นตัวก าหนดทิศทางการ
พัฒนา และสะท้อนให้เห็นอนาคต ของความเปลี่ยนแปลง ดังนั้น ข้าพเจ้าและคณะ
ผู้บริหารขอปฎิญาณตนว่า  จะขอด าเนินงานตามนโยบายดังกล่าวให้เกิดเป็นรูปธรรม
ให้จงได้ ซึ่งการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายและสัมฤทธิ์ผลได้นั้น  ย่อมต้องอาศัย
ความร่วมมือจากท่านสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ทุกท่าน โดยคณะ
ผู้บริหารและพนักงานส่วนต าบลทุกคนที่อยู่ในความดูแลของข้าพเจ้าพร้อมจะให้
ความร่วมมืออย่างเต็มที่ ขอขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  ทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ก็ได้รายงานแสดงผลการ 
ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ 
ประจ าปี 2562 สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยตรงไหนก็เชิญสอบถามครับ มีไหมครับ ถ้า
ไม่มีถือว่ารับทราบครับ 

ที่ประชุม  รับทราบ 
3.3 พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาอบต. จ านวน 3 คน เพื่อเป็นคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ ต่อไปข้อที่ 3.3 พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาอบต. จ านวน 3 คน เพื่อเป็น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ก่อนอื่นจะให้เลขาชี้แจง 
กฏระเบียบก่อน เชิญครับ 

เลขานุการสภาอบต. กราบเรียนท่านประธานสภาท่านสมาชิก คณะผู้บริหารที่เคารพทุกท่าน ผมขอ
อนุญาตน าเรียนเกี่ยวกับระเบียบราบที่เดียวนะครับ ข้อที่ 3.3 และข้อที่ 3.4 
เพราะว่าต้องเลือกโดยใช้ระเบียบเดียวกัน ทั้ง 3.3 และ 3.4 ก็คือการคัดเลือก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมจนยังปัจจุบัน ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ให้มีคณะกรรมการที่สภาคัดเลือกเข้าร่วม
เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวนสามคน และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นอีกสามคนตามข้อ 34 เพราะฉะนั้นในตอนนี้ 
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เนื่องจากว่าคณะกรรมการชุดเก่าได้หมดวาระลงก็จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุด
ใหม่ ก่อนที่จะตั้งแต่งคณะกรรมการชุดใหม่ก็เลยน าเรื่องนี้มาให้สภาเลือก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนจ านวน 3 คน และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น จ านวน 3 คน นี่คือระเบียบที่เกี่ยวข้องครับ 

ประธานสภาฯ ทางท่านเลขาก็ได้ชี้แจงกฎระเบียบไปแล้วนะครับว่าพิจารณาคัดเลือกสมาชิก จ านวน 
3 คน เพื่อเป็นคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 3 
คน ก็จะให้ทางท่านสมาชิกได้พิจารณาเสนอ เสนอท่ีละท่านนะครับจะเสนอใคร เชิญ
ครับ เชิญท่านวิลาศ สุโขรัมย์ 

นายวิลาศ  สุโขรัมย์ กราบเรียนท่านประธานที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตอนนี้จะได้มีการ
คัดเลือกคณะกรรมการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นผมขอเสนอคุณสมศรี เนตรแก้ว 
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองด้วยครับ ผู้รับรองครบ คนที่หนึ่ง  มีท่านใดจะเสนออีกเชิญครับ คนที่
หนึ่งมีไหมครับ ถ้าไม่มีคนที่หนึ่ง คุณสมศรี  เนตรแก้ว 

มติที่ประชุม มีมติเลือก นางสมศรี  เนตรแก้ว เป็นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น คนที่หนึ่ง 

ประธานสภาฯ ต่อไปก็จะเป็นคนที่สอง จะเสนอใคร  เชิญครับ  เชิญท่านด ารงค์  ใจตรงสัตย์  
เชิญครับ 

นายด ารงค์    ใจตรงสัตย์ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนาย
ด ารงค์    ใจตรงสัตย์ สมาชิกหมู่ที่ 4 บ้านโสน ตอนนี้เป็นการเสนอคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ผมขอเสนอนายประสงค์ เครือเนียม 
สมาชิกหมู่ 3 ขอขอบคุณครับ ท่านประธาน 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองด้วยครับ เชิญท่านประสงค์ครับ 
นายประสงค์ เครือเนียม กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนาย

ประสงค์ เครือเนียม สมาชิกหมู่ 3 ขอสละสิทธิครับ ขอถอนตัวครับ 
ประธานสภาฯ ทางท่านด ารง เสนอท่านประสงค์ ทางท่านประสงค์ก็สละสิทธิ์นะครับ ท่านที่สองก็ยัง

นะครับ ต่อไปเชิญเสนอท่านที่สอง เชิญครับ เชิญท่านสุพจน์ ลาหัวโทน เชิญครับ 
นายสุพจน์ ลาหัวโทน กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับ กระผม

นายสุพจน์ ลาหัวโทน สมาชิกหมู่ 2 ขอเสนอคนที่ 2 ครับ กรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กระผมเสนอนายพล งามเด่น สมาชิกหมู่ท่ี 5 ครับ 
เป็นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นคนที่ 2 ครับ เป็นกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น คนที่ 3 ครับ 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองด้วยครับ ผู้รับรองท่านใดเสนอท่านที่สอง อีก เชิญครับ มีไหมครับ ท่านที่
สอง ถ้าไม่มีอันว่า นายพล  งามเด่น ได้รับเลือก เป็นกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นคนที่สอง 



     

-๑๖- 
มติที่ประชุม มีมติเลือก นายพล งามเด่น เป็นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

คนที่สอง 
ประธานสภาฯ ต่อไปก็เสนอท่านที่ 3 เชิญท่านประวัติ เชิญครับ 
นายประวัติ  กงทอง กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมขอเสนอคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กระผมของเสนอ นายเจษฎา เติมกล้า สมาชิกหมู่ที่ 4 
ครับ 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองด้วยครับ ผู้รับรองครบครับ ท่านที่สาม ท่านประวัติเสนอท่านเจษฎา  
เติมกล้า ท่านที่สาม ใครจะเสนอท่านใดอีก เชิญครับ มีไหมครับ ถ้าไม่มีสรุปว่าคนที่
สาม คือ ท่านเจษฎา  เติมกล้า 

มติที่ประชุม มีมติเลือก นายเจษฎา เติมกล้า เป็นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นคนที่สาม 

ประธานสภาฯ สรุปนะครับว่าพิจารณาคัดเลือก  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสามท่านก็คือ 1.นางสมศรี  เนตรแก้ว  2. นายพล  งามเด่น  3. นายเจษฎา 
เติมกล้า 

สรุปมติที่ประชุม มีมติเลือก คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 3 คน 
ประกอบด้วย 

 1.นางสมศรี  เนตรแก้ว 
 2.นายพล  งามเด่น 
 3.นายเจษฎา เติมกล้า 
 3.4 พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาอบต.จ านวน 3 คน เพื่อเป็นคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น 
ประธานสภา ต่อไปข้อที่ 3.4 พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์

จ านวน 3 คน เพ่ือเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เสนอทีละคนเหมือนเดิม ขอให้
สมาชิกได้เสนอ เชิญท่านประวัติ ครับ 

นายประวัติ  กงทอง กระผมนายประวัติ  กงทอง สมาชิกหมู่ที่ 1 ผมขอเสนอกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 นายวิลาศ  สุโขรัมย ์สมาชิกหมู่ท่ี 1 ครับ 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองด้วยครับ ผู้รับรองครบ ต่อไปใครจะเสนอท่านที่ 1 อีก เชิญครับ มีไหม
ครับ ถ้าไม่มีท่านที่ 1 ก็คือท่านวิลาศ สุโขรัมย์  นะครับ 

มติที่ประชุม มีมติเลือก นายวิลาศ  สุโขรัมย์ เป็นกรรมการพัฒนาท้องถิ่นคนที่ 1 
ประธานสภาฯ ต่อไปเสนอ ท่านที่ 2 เชิญครับ เชิญท่านประสงค์ เชิญครับ 
นายประสงค์ เครือเนียม กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนาย

ประสงค์ เครือเนียม สมาชิก หมู่ที่ 3 ขอเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ขอเสนอ
นายประเดิม สามพิมพ์ สมาชิกหมู่ท่ี 3 ครับ 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองด้วยครับ ผู้รับรองครบใครจะเสนอท่านที่ 2 เพิ่มเติมมีไหมครับ ถ้าไม่มี
ท่านที่ 2 ก็คือ นายประเดิม สามพิมพ์ 



 
    -๑๗- 
มติที่ประชุม มีมติเลือก นายประเดิม สามพิมพ์ เป็นกรรมการพัฒนาท้องถิ่นคนที่ 2 
ประธานสภาฯ ต่อไปท่านที่ 3 ขอเชิญเสนอครับ เชิญท่านสุพจน์ ลาหัวโทน เชิญครับ 
นายสุพจน์ ลาหัวโทน กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอเสนอท่านที่ 

3 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ผมขอเสนอท่านพิชิต คงอุตส่าห์ ครับ สมาชิกหมู่ท่ี 7 
ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองด้วยครับ ผู้รับรองครบ ต่อไปใครจะเสนอท่านที่ 3 อีกเชิญครับ มีไหม

ครับ ถ้าไม่มีเป็นอันว่า ท่านพิชิต คงอุตส่าห์ เป็นกรรมการพัฒนาท้องถิ่นคนที่ 3 
มติที่ประชุม มีมติเลือกนายพิชิต คงอุตส่าห์ เป็นกรรมการพัฒนาท้องถิ่นคนที่ 3 
ประธานสภาฯ ถือว่าท่านได้คัดเลือกข้อที่ 3.4 พิจารณาคัดเลือกสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วน

ต าบล จ านวน 3 ท่าน เพื่อเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นก็สรุปว่าได้ท่านที่ 1 ท่าน
วิลาศ สุโขรัมย์ 2. ท่านประเดิม สามพิมพ์ 3.ท่านพิชิต คงอุตส่าห์ 3 ท่าน ครบนะ
ครับ 

สรุปมติที่ประชุม มีมติเลือกกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจ านวน 3 คน ประกอบด้วย 
 1.นายวิลาศ สุโขรัมย์ 
 2.นายประเดิม  สามพิมพ์ 
 3.นายพิชิต คงอุตส่าห์ 
 3.5 พิจารณารับโอนทางส่วนกลางหมู่บ้านสมประสงค์ แสนสุข เป็นทางสาธารณะ

ประโยชน์ 
ประธานสภาฯ ต่อไปข้อที่ 3.5 เรื่องพิจารณารับโอนทางส่วนกลางหมู่บ้านสมประสงค์แสนสุข เป็น

ทางสาธารณะประโยชน์ ก่อนอ่ืนให้ทางเลขาชี้แจงกฎระเบียบก่อนเชิญครับ 
เลขานุการสภาฯ กราบเรียนท่านสมาชิก ท่านคณะผู้บริหารที่เคารพทุกท่าน ส าหรับเรื่องนี้เก่ียวกับ

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ขออนุญาตให้นิติกรมาชี้แจงครับ 
นายทรงศักดา สีระสาร กราบเรียนท่านประธานสภาท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ 
นิติกร อบต. คณะผู้บริหาร กระผมนายทรงศักดา สีระสาร นิติกรองค์การบริหารส่วนต าบล 

แสลงพันธ์ ขออนุญาตน าเรียนชี้แจงในส่วนของการรับโอนสาธารณะที่บริษัทกงจักร
หมู่บ้านสมประสงค์ท่ีจะมอบให้ แบ่งออกเป็นสี่ส่วนหนึ่งทางซอยที่ 1 ประมาณ 63 
เมตร รายละเอียดตามที่น าเสนอสมาชิก ก่อนหน้านี้และก็ซอยที่ 2 และก็โคมไฟ 
ประจ าทางและก็เงินจ านวน  98,300 บาท (-เก้าหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน-) ใน
ส่วนของทางสาธารณะที่โครงการจัดสรรต่าง ๆ จะแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนแรกคือที่
เป็นทางสาธารณะตามสภาพทางหน้าจัดสรรโครงการซึ่งทางโยธาธิการจังหวัดรับรอง
มาแล้วในส่วนที่ท่านเลขาน าเสนอไปแล้วนะครับ ในส่วนที่เป็นสาระส าคัญก็คือทาง
ซอยแบ่งออกเป็นสองซอยนะครับ ซึ่งตามระเบียบว่าด้วยการรับโอนที่สาธารณะ 
2558 ที่ท่านเลขาได้น าเรียนไปแล้ว ข้อ 18 ส่วนหนึ่งข้อ 19 ส่วนหนึ่ง คือจะแจ้งให้
หน่วยงานที่รับโอนทราบเฉยๆ นะครับ ตามข้อ 19 อนุสี่นะครับ บอกว่าให้รับทราบ 
เพราะว่าผลการส่งมอบทางสาธารณะหรือสาธารณะประโยชน์จะสมบูรณ์โดยทันที
นะครับ เพียงแต่ว่าผู้จัดสรรที่ดินจะน าข้อ 4 ที่รับทราบ เพื่อให้ที่ดินจังหวัดจด 



 
   -๑๘- 
แบ่งเป็นทางสาธารณะในส่วนนี้ข้อ 18 กับข้อ 19 ที่ทางท่านเลขาส่งไปแล้วนะครับ 
ข้อ 19 อนุสี่ว่ารับทราบ เฉยๆ นะครับ ในส่วนผมก็จะน าเรียนสภาแค่นี้ครับผม 

ประธานสภาฯ ตามข้อที่ 3.5 เพ่ือพิจารณารับโอนทางส่วนกลางหมู่บ้านสมประสงค์ แสนสุขเป็นทาง
สาธารณะประโยชน์ นิติกรก็ได้ชี้แจงไปแล้วนะครับ สมาชิกท่านใดสงสัยตรงไหนก็
เชิญถามได้ เชิญครับ เชิญท่านถนอม เชิญครับ 

นายถนอม ก้อนทอง ท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมถนอม ก้อนทอง สมาชิกหมู่ 9 บ้าน
แสนสุข ท่านประธานครับประเด็นเรื่องนี้ ตามที่ท่านนิติกรได้ชี้แจงน าเรียนเกี่ยวกับ 
หจก.กงจักรพร้อพเพอร์ตี้อยากจะทราบในประเด็นที่มีเอกสารให้สภาด าเนินการหรือ
เป็นเพียงแค่รับทราบอย่างเดียว ให้สภาเรารับทราบอย่างเดียวหรือเปล่า หรืออย่างไร 
ต้องสอบถามนิติกรอีกครั้งหนึ่งครับ ขอบคุณครับ 

นายทรงศักดา สีระสาร ขอบคุณครับ ในส่วนของเอกสารตอนนี้ที่มีอยู่ในมือของผมที่เป็นรูปแผนผังโครงการ 
นิติกร อบต. อยู่กับผมอย่างไรถ้าท่านถนอม ก้อนทอง ขอดูเอกสารได้มีในส่วนในผลของมันคือว่า 

ถ้าบุคคลใดหรือนิติบุคคลใดประสงค์จะส่งมอบอะไรก็ช่างที่เป็นสาธารณะ ผลของมัน
จะเป็นในผลของกฎหมายเลยครับ ตามตัวบทกฎหมายไม่จ าเป็นต้องจดทะเบียน ที่นี้
ว่าในส่วนของการจัดสรรที่ดินมันจะมีในระเบียบของปี 58 ที่แก้ไขข้อ 19 ให้ผู้จัดสรร
ที่ประสงค์ จะจดแบ่งหรือโอนทรัพย์สินสาธารณูปโภค ให้เป็นสาธารณะจะต้องเสนอ
ไปที่ที่ดินจังหวัดมันก็เลยเป็นที่มาที่ท าให้เราจะต้องเอาเรื่องนี้เข้าสู่สภาวันนี้เรียนเพื่อ
รับทราบเฉยๆ ตามตัวระเบียบเขาบอกว่ารับทราบเฉย ๆ ตามตัวระเบียบเขาบอกว่า
รับทราบครับ เพราะว่าที่ส าคัญก็คือในส่วนของเงินค่าบ ารุงรักษาค้ าประกันการ
จัดสรรที่ดิน เงินก็จะส่งมาด้วยจะส่งมาให้หน่วยงานรับทราบในส่วนของไฟสาธารณะ
ขอชี้แจงเพ่ิมเติมว่า ผู้ใช้ไฟในหมู่บ้านเป็นคนออกค่าใช้จ่ายเอง ผมกับนายช่างอบต.
เราได้ไปดูสภาพหมู่บ้านดูแบบทางและก็ไฟก็ใช้ได้ปกติไม่มีในส่วนของการบ ารุงรักษา
นะครับ 

ประธานสภาฯ ท่านนิติกรก็ได้ชี้แจงไปแล้วนะครับสมาชิกท่านใดสงสัยอีกไหมครับ เชิญครับ ตามข้อ
ที่ 3.5 นะครับ เรื่องพิจารณารับโอนทางส่วนกลางหมู่บ้านสมประสงค์บ้านแสนสุข
เป็นทางสาธารณะประโยชน์ ทางท่านนิติกรก็ได้ชี้แจงแล้วนะครับว่าเรื่องนี้ให้เรา
รับทราบ เมื่อทางท่านสมาชิกไม่มีข้อสงสัยอีกก็ถือว่าท่านสมาชิกท่านรับทราบนะ
ครับ 

ที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ ต่อไประเบียบวาระที่ 4 เรื่องอ่ืน ๆ สมาชิกท่านใดจะมีอะไรมาสอบถามมาชี้แจงก็

เชิญครับ เชิญท่านพิชิต ครับ 
นายพิชิต คงอุตส่าห์ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายพิชิต คง

อุตส่าห์ สมาชิกหมู่ 7 ขอปรึกษาผ่านท่านประธานสภาถึงสมาชิกถึงคณะบริหารถึง
ผู้ตรวจงานที่ถมดินในป่าท าเลผมดูแล้วถนนถ้าหน้าฝนไปมันจะต้องใช้เรือแหละผมว่า 



    -๑๙- 
 อย่างนี้ผมขอปรึกษากับท่านว่าให้ช่วยหาทางอย่างไรที่จะไม่ให้น้ าไหลมาหลากถนน

เวลาหน้าฝนจะลอกกันหรือท าอย่างไรก็ได้ ขอหารือดีกว่าให้ช่วยคิด คณะผู้ตรวจงาน 
 หรืออะไร เพราะบ้านละเบิกมีบทเรียนตอนภูเขาดินก็เดือดร้อนถมดินข้างถนนหน้า

ฝนระยะทางไม่กี่เมตรเองหน้าฝนเอง บ้านละเบิกตรงตะวันออก หน้าฝนก็เดินแทบ
ไม่ได้เลยนี้ก็ระยะทางดูไปก็กว้างมากเลย ถ้าหน้าฝนผมว่าเดือดร้อนแน่นอนครับ ดิน
มันจะไหลมาถมถนน ขอหารือผ่านประธานสภาถึงผู้บริหาร ผู้ตรวจงาน ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดมีอะไรอีก เชิญครับ ตอนนี้อยู่ในวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ ครับ เชิญครับมี
ไหมครับ ถ้าไม่มีก็เชิญทางท่านนายกได้ชี้แจงก่อน เชิญครับ 

นายกอบต. กราบเรียน ท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขออนุญาต
ชี้แจงเรื่องการขุดสระน้ าแหล่งน้ านะครับ ของหมู่ 4 เชิญช่างชี้แจงเรื่องดินการขุด
แหล่งน้ า งบประมาณเก้าล้านห้า เป็นงบมาจากกรมชลประทานซึ่งทางองค์การ
บริหารส่วนต าบลไม่ได้รับผิดชอบแค่ขอให้ช่างสามท่านไปคุมงานประเด็นก็คือทาง
สมาชิกหมู่ 7 ท่านห่วงเรื่องถมดินสูง เวลาฝนมาจะท ายังไงจะมีการขุดร่องขุดอะไร 
ผมจะให้ช่างเป็นผู้ตอบ เชิญครับ 

ประธานสภาฯ เชิญครับ 
นายสุริยากรณ์ เจนขนบ โครงการภัยแล้งบ้านโสนเป็นงบของทางกรมชลประทานที่นางอ าเภอเป็นคนจัดซื้อ 
นายช่างโยธา จัดจ้าง ส่วนมูลดินที่ทิง้คือพ้ืนที่เรา ฝั่งนี้เหมือนกับจะสูงกว่าอบต.นะครับ ส่วนฝั่งทิศ

ตะวันออกตอนนี้มันยังไม่เรียบร้อยนะครับ มันต้องดึงเป็นชั้นแรก ประมาณซักเมตร
แล้วก็สโลมขึ้นนะครับ และก็ร่อง หลังจากเสร็จงานก็ให้เขาเปิดให้ครับ ลงไปล าห้วย
นะตอนนี้งานยังไม่ได้ส่งมอบมีอะไรสงสัยไหมครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านประวัติ กงทอง เชิญครับ 
นายประวัติ กงทอง เรียนท่านประธานสภา และนายช่างคือโดยความคิดของท่านสมาชิกหมู่ 7 เนื่องจาก

ตรงนี้มันติดถนนไม่ว่าต้องการให้เป็นอะไรให้ช่างช่วยเปิดร่องน้ าขอบถนนเพ่ือป้องกัน
ไม่ให้ดินมันตกในถนน หลังจากท่ีเขาขุดเสร็จแล้วเป็นค าตอบที่ค าถามอาจจะไม่เข้าใจ
ก็ขอให้ช่างช่วย ก่อนจะเสร็จก็ช่วยเปิดข้างถนนให้มีร่องน้ าอย่าให้ดินมันตกมาในถนน 
เพ่ือให้มีร่องน้ าไหล่ไปสู่คลองได้สะดวก ก็ฝากช่างด้วย เนื่องจากเราไม่มีอ านาจมี
อะไรเป็นห่วงถ้าเรามาแกป้ัญหาทีหลัง ท่านก็ไปแล้ว แต่ในระยะที่เขาท าอยู่ให้ช่าง
ช่วยดูแลนิดหน่อยว่าก่อนที่ท่านจะตรวจสอบให้จบ ผมมีเพียงแค่นี้แหละขอบคุณมาก
ครับ 

 
ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดมีอะไรอีกไหมครับ ทางท่านพิชิต ทางท่านประวัติ ถามช่างก็ได้ตอบ

แล้วก็คงจะเข้าใจครับ ถ้าท่านไมมีอะไรจะสอบถามอีกผมก็ปิดประชุมครับ 
 
 
 
 



 

    -๒๐- 

 
ปิดประชุมเวลา 11.30 น. 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


