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เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 
ประธานสภาฯ วันนี้เป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 ครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 

30 เมษายน  พ.ศ. 2563 วนันี้สมาชิกมาประชุม 15 ท่าน ลา 2 ท่าน ครบองค์
ประชุมแล้วผมขอเปิดประชุมครับ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 3 องค์การบริหารส่วน

ต าบลแสลงพันธ์ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
ประธานสภาฯ ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ ข้อที่ 1.1 แผนพัฒนาท้องถิ่น เชิญ

ท่านนายกได้ชี้แจงเชิญครับ 
นายกอบต. กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0810.3/ว 6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.
2561 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงิน
สะสม โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท างบประมาณตาม
ปีที่ก าหนดไว้ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความจ าเป็นต้องการแก้ไข
ข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่นในการแก้ไข
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

  ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ ได้ประกาศใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ไปแล้วนั้น แต่เนื่องจาก
รายละเอียดโครงการพัฒนาใน (แบบ ผ.02) มีความจ าเป็นต้องแก้ไขปีที่จะ
ด าเนินการและแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 3 โครงการ ได้แก่ 

  โครงการที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ แผนงาน สร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน โครงการล าดับที่ 73 ชื่อ โครงการสนับสนุนการด าเนินการ
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เดิมงบประมาณ ปี 2563 : 20,000 บาท/ ปี 2564 : 
20,000 บาท/ปี 2565 : 20,000 บาท  แก้ไขเป็น ปี 2563 : 30,000 บาท/ 
ปี 2564 : 30,000 บาท 
 โครงการที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา แผนงาน 
การศึกษา โครงการล าดับที่ 5 เดิมชื่อโครงการก่อสร้างอาคารห้องครัวและห้องน้ า 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แก้ไขชื่อโครงการเป็น โครงการก่อสร้างอาหารห้องน้ าห้องครัว 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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 โครงการที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร แผนงาน 
บริหารงานทั่วไป โครงการล าดับที่ 9 ชื่อโครงการ ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิก
สภา อบต. และนายกอบต. แก้ไขปีงบประมาณ เดิม ปี 2562 งบประมาณ 
400,000 บาท/ ปี 2564 งบประมาณ 100,000 บาท แก้ไขเป็น ปี 2564 
งบประมาณ 500,000 บาท 
 เพ่ือให้การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นน าไปสู่ภาคปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีข้อมูลที่ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2561 ข้อ 21 องค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์จึงมีความจ าเป็นต้องแก้ไข 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 3 เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน
ต่อไป ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  ตามท่ีท่านนายกได้ชี้แจงไปก็แจ้งให้สมาชิกได้รับทราบนะครับ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ สมัยสามัญ 

สมัยที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ก็ให้ทางสมาชิกได้พิจารณานะ
ครับว่าใครจะเพ่ิมเติมแก้ไขที่ขาดตกบกพร่องก็เชิญครับ ถ้าไม่มีตามระเบียบวาระท่ี 
2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ สมัย
สามัญ สมัยที่ 1/2563 ครั้งที่1/2563 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 มีสมาชิก
ท่านใดรับรองขอให้ท่านยกมือครับ 

มติที่ประชุม มีมติรับรอง รายงานการประชุมโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ (15 เสียง) 
 ไม่รับรอง ไม่มี 
 งดออกเสียงไม่มี 
ประธานสภาฯ ยกมือครบนะครับ 15 เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 3.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 องค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ อ าเภอเมืองสุรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร์ 

ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพ่ือพิจารณา ข้อที่ 3.1 พิจารณาความเห็นชอบ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2562) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 องค์การบริหารส่วน
ต าบลแสลงพันธ์ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เชิญทางท่านคณะบริหารได้
ชี้แจงเชิญครับ 

นายกอบต. กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท า 
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งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณร่ายจ่ายเพ่ือเติม และงบประมาณรายจ่าย
เงินสะสม ในช่วงของแผนนั้น  

  ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) ซึ่งได้ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ไปแล้วนั้น อีกท้ัง
แผนพัฒนาท้องถิ่นต้องสอดคล้องกับนะโยบายของผู้บริหาร และปัญหาความเดือน
ร้อนของประชาชนและความเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ ซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบัน
มีความเปลี่ยนแปลงไป องค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ จึงมีความจ าเป็นต้อง 
แก้ไขเพ่ิมเติมเปลี่ยนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ครั้งที่ 1 เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและเป็นไปตามระเบียบต่อไป ซึ่งรายละเอียดผมได้
ส่งไปให้ท่านประธานได้ส่งไปให้สมาชิกแล้ว ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ตามเอกสารที่ทางบริหารได้แจ้งมาก็ได้เสนอท่านได้พิจารณา ท่านใดมีขอสงสัยจะ
สอบถามจุดไหนก็เชิญครับ มีไหมครับตามระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพ่ือพิจารณาข้อที่ 
3.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 ขององค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ อ าเภอเมืองสุรินทร์  
จังหวัดสุรินทร์ ท่านใดสงสัยจุดไหนจะสอบถาม ถ้าไม่มีข้อที่ 3.1 พิจารณาให้ความ
เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 องค์การ
ส่วนต าบลแสลงพันธ์ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ สมาชิกท่านใดให้ความเห็น
ชอบขอในท่านยกมือครับ 

มติที่ประชุม มีมติให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 
โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ (15 เสียง) 

 ไม่เห็นชอบ ไม่มี 
 งดออกเสียง ไม่มี 
ประธานสภาฯ ยกมือครบนะครับ เห็นชอบ 
 3.2 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2563 
ประธานสภาฯ ต่อไปข้อที่ 3.2 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ก่อนอื่นก็ให้ทางท่านเลขาได้ชี้แจงกฎระเบียบก่อน 
เชิญครับ 

เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาทางคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตาม
ระเบียบว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 
(แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน) ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน และสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะปริมาณคุณภาพ
เปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
ขอบคุณครับ 
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ประธานสภาฯ ทางเลขาก็ได้ชี้แจงไปแล้ว ตากฎระเบียบนะครับ ต่อไปก็จะเชิญทางคณะบริหารได้

ชี้แจง เชิญครับ 
นายกอบต. กราบเรียนท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เนื่องจากข้อบัญญัติ

ขององค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์มี พ.ศ.2563 ได้พิมพ์ผิด 2 โครงการตามที่
ผมได้น าเรียนเอกสารส่งไปยังประธานสภาและส่งไปยังท่านสมาชิกให้แก้ไขเพ่ิมเติมก็
คือ ผมอ่านจุดที่ผิดเลย ข้อที่ 5 ความจุถึงทีมันเครื่องยนต์ข้อความเดิมไม่น้อยกว่า 
150 ลิตร เปลี่ยนเป็นความจุถังน้ ามันเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 1.50 ลิตร ผิดตรง
เครื่องหมายจุดนะครับ ขอแก้ไขครับ ที่ 2 ค่าจัดซื้อโต๊ะ ส าหรับเด็กเล็กขนาด 
120X60X75 ข้อความใหม่เป็นขนาด 120X60X50 ขอแก้ไข 75 ไม่ใช่นะครับ 
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ตามระเบียบวาระที่ 3 ข้อที่ 3.2 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 ทางท่านนายกก็ได้ชี้แจงว่าแก้ไข 2 จุด  ที่นะ
ครับ จากถึงน้ ามัน 150 ลิตร เป็น 1.50 ลิตร โต๊ะจาก 75 เป็น 50 สมาชิกท่านใด
สงสัยจุดไหนเชิญครับ มีไหมครับถ้าไม่มีข้อที่ 3.2 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 สมาชิกท่านใดอนุมัติขอให้
ท่านยกมือครับ 

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 โดยมติเป็นเอกฉันท์ (15 เสียง)  

 ไม่อนุมัติ ไม่มี 
 งดออกเสียง ไม่มี 
ประธานสภาฯ ยกมือครบนะครับ 
 วาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานฯ ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอ่ืนๆ สมาชิกท่านใดมีเรื่องอะไรจะชี้แจงและ

สอบถามมาแนะน าเชิญครับ เชิญท่านประวัติ เชิญครับ 
นายประวัติ กงทอง กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายประวัติ กงทอง สมาชิกหมู่ 1 เรื่อง

วาระอ่ืนๆ ผมขออนุญาตท่านนายกหรือทางฝ่ายบริหารมีหนังสือ วันที่ 3 เมษายน 
2563 ถึงฝ่ายบริหารแก้ไขปัญหาในเรื่องสัญจรตรงนี้ ก็ชาวบ้านร้องทุกข์มา ลงนาม
รายชื่อเรียบร้อยมีอยู่ 3 โครงการ อันนี้ก็ผ่านท่านประธานสภาถึงท่านผู้บริหารได้
ช่วยดูแลเกี่ยวกับการแก้ปัญหาในชุมชน จะมีซอยทางด้านหลัง มงคล ดีเหลือ ซอย
ทางด้านหลัง นายสุรีย์ ไปทางด้านกระท่อมสวนท่านผู้ใหญ่สุพจน์ จันทร์เทศ 
ระยะทางไม่เกินสองร้อยเมตร โครงการที่สองจากถนนริมคลองมาทางเขตบ้านอา
โพนฝั่งด้านตะวันออก แก้ปัญหาในเรื่องการสัญจรเนื่องจากถนนเส้นนี้มีผู้สัญจร
มากมาย จากต าบลใกล้เคียงของเราเข้ามา ก็อยากให้แก้ปัญหาถนนด้านทิศ
ตะวันออกให้เดิน ได้แก้ปญัหาจะได้ไม่แออัดในเรื่องสัญจรนะครับ ขอฝากด้วยนะ 
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ครับ    โครงการที่สามจากคุ้มบ้านนายเชิญ สังสัญชาต มาที่หนองระไซ เป็นทางที่
เรายังไม่เคยมีหินคลุก ยังไม่เคยมีลูกรังก็อยากบูรณะ เนื่องจากเป็นทางสาธารณะ
แล้วระยะทางประมาณสองร้อยกว่าเมตร กว้างประมาณสามเมตร ก็ฝากทาง
ผู้บริหารด้วยนะครับ อีกเรื่องหนึ่งที่ผมจะต้องขอบคุณฝ่ายบริหารคือเรื่องติดไฟส่อง
สว่างหมู่ละห้าจุดก็บรรลุเป้าหมาย แต่ยังขาดอยู่ก็ฝากด้วย เพราะว่าความต้องการ
จากชุมชนห้าจุดนั้นก็ไม่พอก็ฝากในเรื่องปีงบประมาณในปี 64 ด้วยก็ขอบพระคุณใน
เรื่องตรงนี้ ส่วนที่ส าคัญที่พวกเราได้ท าหน้าที่เก่ียวกับเฝ้าระวังจุดโควิทและก็ทุกกลุ่ม
ทุกหน้าที่ได้ช่วยกัน อสม.กับผู้น ากรรมการหมู่บ้านและชุมชนได้ให้ความร่วมมืออย่าง
ดีมาก ฝากถึงท่านผู้บริหารครั้งต่อไปถ้ามีก็ดูแลในเรื่องอุปกรณ์ ตอนนี้ยังไม่พ้นนะ
ครับก็จะมีสเปรย์ แอลกฮอร์ แมส ของเราผมฝากนิดหนึ่ง เพราะความต้องการก็มา
เต็มพิกัด แต่ของเราช้าเหลือเกินที่อ่ืน อบต.อ่ืน เขามีการจัดท าเองและก็น าส่ง แต่
ของเราให้ชุมชนท า สุ่มเสี่ยง สุ่มเสี่ยงมากนะครับที่รวมตัวกันในชุมชน อันนี้ผมฝาก
ท่านประธานสภาถึงนายกด้วยนะครับ เป็นเรื่องของติและชม เพราะว่าปัญหาที่
เกิดข้ึนครั้งแรกให้ผู้น าอบรมไม่ก่ีคน หมู่ละไม่ก่ีคนจัดท าส่งไปอุปกรณ์ไม่มีพอ ชุมชน
ต้องดิ้นรนเอง หาซื้อเองเพ่ือประกอบแต่ก็ไม่พออีก มีการส่งผ้าไปต่ออีก คือหนึ่งการ
เตรียมงานนั้นยังไม่สมบูรณ์แบบ พอฝากด้วย ผ้าที่ซื้อไปก็จะเป็นผ้าที่ไม่ใช่เต็มร้อย
เปอร์เซ็นถูกต้อง เนื่องจากท่ีเราทดลองมาแล้ว ทุกชุมชนมาแล้ว แต่บังเอิญหมู่หนึ่ง
ของผม ผมขออนุญาตที่ต้องชมนะครับได้ระดมกันในครั้งแรก หนึ่งใครมีจักรขนมานี่
แหละครับที่ชุมชนผมแก้ปัญหาเองและหนึ่งพอระดมคนมา ช่วยท าไม่ก่ีวันเองได้    สี่
ร้อยแมสที่จะบริจาคกัน และก็ได้ท าตามนโยบายที่ท่านได้วางไว้ให้ถูกต้อง แต่ไม่ครบ
ในครัวเรือน แต่ครัวเรือนนั้น แต่ผมได้แจ้งทางอบต.แล้วว่าหนึ่ง ถ้าจะให้ท าเพ่ิมมัน
อันตราย แต่ก็ไม่เป็นไรท่านน าผ้าไปทิ้งไว้ผู้ใหญ่บอกแล้ว การจัดการมันทุกข์
เหลือเกินกับสมาชิกที่ต้องไปรับผิดชอบสามสี่วันนั้นค่าอาหารค่าเครื่องดื่มตกอยู่ที่
ไหน ตกอยู่ที่สมาชิก แต่ผมไม่ว่าเราช่วยกันแก้ปัญหาถือว่าชุมชนให้ความร่วมมือ
อย่างดี แต่ขอติเรื่องเดียวแค่นั้นแหละ ครั้งต่อไปต้องเตรียมดีกว่านี้ เตรียมให้ดีกว่านี้ 
นี้คือสิ่งที่เรื่องแมสนะครับ ก็ในเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องข้าวกล่อง บางหมู่ก็ไม่กล้าพูด
อันนี้ขอฝากจะเร็วจะช้ายังไงพวกเราก็รอความหวัง ข้าวกล่องเป็นเรื่องส าคัญ
เนื่องจากเสียสละกันทุกคนมาท าความดีเพ่ือหมู่บ้าน เพื่อชุมชน แต่ก็เป็นสิ่งที่ดีครั้ง
ต่อไปขอให้ท่านได้ปรับปรุงให้ดีกว่านี้และให้เร็วกว่านี้ให้ทันการณ์ แต่ทุกอย่างดี
มาแล้วนะครับ ชุมชนของผมเองก็มีการบริจาคกันทุกวันในหมู่ 1 มีบริจาคกันทุกวัน 
และขอชื่นชมด้วยที่ผู้น าของเราได้ช่วยวิกฤตครั้งนี้ให้ผ่านมา ขออย่าให้เป็นวิกฤตท่ี
สองนะครับ พวกเราก็ขอให้เดินทางด้วยกันตลอดไปนะครับ ท่านประธานสภาผมมี
แค่นี้ที่จะฝากท่านประธานสภาไว้ ถ้าผมไม่ได้พูด เราอยู่ในเหตุการณ์ ในชุมชนนี้นั้น 
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พวกเราท าหน้าที่ เพ่ือชาวบ้านได้ชื่นชมว่าเรามีหน้าที่ช่วยกันก็ชื่นชมทางด้านอสม.
ด้วย และฝ่ายปกครองเราด้วย เป็นสิ่งที่เข้าเวรเฝ้าระวังยี่สิบสี่ชั่วโมงเต็มพิกัด สิบ
แปดวันครับ ขอบคุณมากครับท่านประธาน 

ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดมีอะไรอีกเชิญครับ เชิญท่านด ารงค์ เชิญครับ 
นายด ารงค์ ใจตรงสัตย์ กราบเรียนท่านประธานสภาท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมเอง  นายด ารงค์ 

ใจตรงสัตย์ สมาชิกหมู่ 4 ผมขออนุญาตท่านประธานถึงท่านนายก เรื่องฉีดวัคซีนโรค
พิษสุนัขบ้า ตอนนี้เดือนเมษายนแล้วยังไม่ได้ด าเนินการขอให้ท่านนายกช่วย
ด าเนินการด้วยครับ และอีกเรื่องหนึ่งการวัดที่สาธารณะหมู่ 4 หมู่ 5 หมู่ 7 เป็น
อย่างไรบ้างครับท่านนายก ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดมีอะไรอีกเชิญครับ เชิญท่านประสงค์ เชิญครับ 
นายประสงค์ เครือเนียม กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายประสงค์ เครือเนียม สมาชิกหมู่ 3 

ก็ไม่มีอะไรมากมีแต่เรื่องเก่าๆ เป็นความเดือดร้อนของหมู่ 3 ตั้งแต่ปี 2562 ครับ 
ป่านนี้ก็ยังไม่ได้ด าเนินการอะไรเลยเรื่องถนน เวลาช่วงฤดูฝนล าบากมากครับช่วง
แยกโคกตามุมถึงคุ้มบุโดง เวลาฤดูฝนเข้าออกยากครับท่านประธานสภา ยังไงฝาก
ท่านนายกให้ช่วยดูแลด าเนินการให้ด้วยครับ ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดมีอะไรอีกเชิญครับ เชิญท่านถนอม เชิญครับ 
นายถนอม ก้อนทอง ท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผมนายถนอม ก้อนทอง สมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 9 บ้านแสนสุข ท่านประธานที่เคารพครับ
สถานการณ์ที่ผ่านมาเราก็ไม่มีส่วนร่วมในการจัดตั้งจุดตรวจจุดคัดกรองสถานการณ์
โควิท 19 ตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 18 รวมแล้วสองอาทิตย์ สถานการณ์ตอนนี้ได้รับ
ความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากพ่ีน้องประชาชน จากพ่ีน้องอสม. สถานการณ์
ค่อนข้างจะดีขึ้น แต่ที่กระผมจะพูดจะอธิบายวันนี้ก็เป็นข้อเสนอแนะ ฝากไปยังท่าน
นายกผ่านท่านประธานสภาไปยังท่านนายก ตั้งแต่เรามีการประชาสัมพันธ์ มีรถ
เคลื่อนที่ ขององค์การริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ 1 ถึง 18 รถประชาสัมพันธ์โควิ
คก็ออกตลอด แต่ตั้งแต่ 18 มาก็เงียบอย่างส่วนของหมู่ 9 เอง รถประชาสัมพันธ์ 
เกี่ยวกับให้พ่ีน้องได้เตรียมตัวเกี่ยวกับสถานการณ์โควิทก็ไม่มีรถผ่านไป สิ่งนี้เป็นสิ่งที่
ผมเป็นห่วงนะครับท่านประธานสภา ในเมื่อพ่ีน้องประชาชนไม่ได้ยินไม่ได้ฟังในส่วน
ของการประกาศแจ้งเตือนขององค์กรของเรา สิ่งนี้สถานการณ์ของ ศบค.
(ศูนย์บริการสถานการณ์โควิค19) เขาบอกว่าเป็นสถานการณ์ที่การ์ดตก กระผมไม่
อยากให้องค์การบริหารส่วนต าบลของเราด าเนินการในลักษณะอาการการ์ดตก 
ถึงแม้ผู้ติดเชื้อในจังหวัดสุรินทร์ของเราไม่มีหรือลดลงหรือรักษาหายป่วยแล้ว แต่การ
เฝ้าระวังต่อไป ก็ฝากถึงท่านนายกน าเรียนท่านนายกให้ด าเนินการประชาสัมพันธ์
ต่อไปจนกว่าสถานการณ์ดีขึ้นหรือมีวัคซีนหรือมียารักษาให้หาย ถึงจะหยุด
ประชาสัมพันธ์ เพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามีพ่ีน้องประชาชนเมื่อได้ยินเสียงรถ 
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ประชาสัมพันธ์แล้วเขาก็จะมีการตื่นตัว แต่ตั้งแต่วันที่ 18 มา สถานการณ์พ่ีน้อง
ประชาชนคิดว่าน่าจะสถานการณ์ปกติ แต่ข้อเท็จจริงท่านนายกกระผมเป็นห่วงพ่ี
น้องประชาชน ก็อยากจะให้ท่านนายกช่วยในการประกาศและก็กระตุ้นเตือนพี่น้อง
ประชาชนในต าบลของเรานะครับ ขอขอบคุณครับท่านประธาน 

ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดมีอะไรอีกเชิญครับ มีไหมครับ ถ้าไม่มีเชิญท่านนายกครับ 
นายกอบต. กราบเรียนท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอตอบค าถาม 

ของหมู่ 1 นะครับ ซึ่งเป็นการซ่อมแซมถนนซอยสุรีย์  คุ้มริมคลอง และคุ้มนายเชิญ
ทางช่างได้ประมาณการเรียบร้อยแล้ว พร้อมที่จะหาผู้ประกอบการมาท า ซึ่งผมเองก็
เร่งอย่างด่วนเพราะกลัวฝนมาก็เลย การซ่อมแซมมันจะล าบากก็จะเร่งท าให้เสร็จ
ก่อนฝนมา ไฟส่องสว่างตอนนี้ก็มีจะครบทุกหมู่แล้ว หมู่ละห้าจุด เราจะท าไปเรื่อยๆ
ปี 64 ก็จะใส่ในข้อบัญญัติให้อีกนะครับ เรื่องหน้ากากอานามัย จริงๆแล้วในเมื่อท่าน
สมาชิกท่ีพูดที่ท้วงติงก็คือตอนแรกผมให้ทางผช. ปลัดไปหาผ้ามา หายากเหลือเกิน
ช่วงขาดตลาดนะครับ ช่วงขายดิบขายดี ตามนโยบายของนายอ าเภอ ท่านผู้ว่าฯ   
เขาให้เราส่งครูไปฝึกมาและก็มาสอนต่อที่อบต.และให้ ครูที่สอนไปสอนต่อให้   พี่
น้องได้ใช้ท าเองให้รู้จักท ามันเป็นขบวนการที่ล่าช้า ท่านสมาชิกพูดก็จริงมันเป็น
ขบวนการที่ล่าช้า ก็ต้องยอมรับเราท าล่าช้าถ้ามีอีกเราก็จะแก้ไขปรับปรุงให้ดีกว่านี้ ก็
คงจะต้องจ้างเย็บต่อไป ก็จะใช้งบมาเย็บก็แล้วแต่ต้องกราบขออภัย ส่วนเรื่องข้าว
กล่องผมต้องกราบขออภัยเพราะจะให้ทางพัสดุเขาไปหาจัดซื้อจัดจ้างมา เดี๋ยวน้อม
รับไว้นะครับ คราวหน้าถ้ามีโอกาสก็จะปรับปรุงให้ดีกว่านี้นะครับได้ทุกหมู่เขาบ่นผม
มานะครับ ก็ขอบคุณท่านสมาชิกท่ีท้วงติงผมจะพยายามปรับปรุงให้ดีกว่านี้ เรื่อง
วัคซีนตอนนั้นก็มีการฉีดมาแล้วให้กับสุนัขแมว ตอนนี้ก็อยู่ในการด าเนินการฉีดการ
วัดที่สาธารณะซึ่งปีนี้ทางรัฐบาลมีให้ท าการออก นสล.เอกสารสิทธิในที่สาธารณะ 
ทางท่ีดินก็มาหารือให้ผมท าหนังสือไปขอออกเอกสารสิทธิ ซึ่งก็มีสองหมู่ก็คือหมู่ที่ 4 
กับหมู่ 2 ซึ่งตอนนี้ก็ได้ด าเนินการของหมู่ 4 อยู่ ครั้งนี้เป็นสามหมู่นะครับ 4,5,7 
ครับ ผมพูดตรงๆเลยผมต้องขออภัยผมไม่รู้หลักเขตท่ีแน่ชัดผมก็เลยมอบให้รอง 1 
มาดูแทนผม เพราะว่าท่านอยู่แถวนี้น่าจะรูห้ลักเขตดี แต่ก็ได้รับความร่วมมือจากพ่ี
น้องประชาชนเป็นอย่างดีนะครับไม่มีปัญหา ท่านรองบอกไม่มีปัญหา ตอนนี้ผมก็ขอ
อภัยคร่าวๆว่าแปลงนี้แต่เดิมเป็นแผ่นเดียวรูปทางอากาศจะเป็นแผ่นเดียวแต่พอมา
วัดออก นสล. จะแยกตามถนนเป็นห้าแปลง แปลงแรกก็คือแปลงที่เราสร้างอบต. 
แปลงที่สองก็จะเป็นแปลงวัดเป็นวัด แปลงที่สามก็จะเป็นของโรงเรียน แปลงที่สี่ก็จะ
เป็นแปลงที่อดีตที่อดีตท่านก านันด าเนินทางปลูกป่า แปลงที่ห้าก็จะเป็นแปลงถัดไป
ทางคุ้มตาแบน เป็นห้าแปลงเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เพ่ิมลงส ารวจสองแปลงใช้เวลา
พอสมควร แปลงหนึ่งประมาณห้าวันอันนี้ผมให้รองออกสอบถามใหม่ แต่ผมคิดว่า
น่าจะไม่มีปัญหาเพราะว่าพ่ีน้องเรายังไม่ได้ออกโฉนดอย่างทางวัดออกโฉนดแล้วก็ 
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ไม่ได้ล้ าเขตป่าท าเลเรา ป่าท าเลเรากินพ้ืนที่ของพี่น้องไปประมาณสามสิบถึงสี่สิบ
เมตร เข้าไปทางตะวันตก พ่ีน้องที่มีที่อยู่ติดกับป่าท าเลเขาก็จะรู้ดีเพราะว่าเขาออก
โฉนดให้แค่นั้น ส่วนที่เขาท ามาหากินเข้ามา เราก็ยังไม่ได้ท าประโยชน์อะไรให้ท ามา
หากินแต่เราก็จะออก นสล.ว่าหลักเขตป่าท าเลประมาณนี้ เราคุยกันเรียบร้อยทาง
รองทางก านัน ผมคิดว่าาจะไม่มีปัญหานะครับคงจะไม่มีปัญหาอันนี้ก็ไม่แน่คอยดู ไป
ทางอีกส่วนหนึ่งทางหมู่สองก็เหมือนกัน ตอนนี้ผมก็พูดคุยกับทางผู้ใหญ่แล้วให้คน
เฒ่าคนแก่ที่รู้หลักเขตนี้แน่นอนให้มาช่วยดูว่าพ้ืนที่ขนาดไหนอะไรตรงไหน ก็ต้องน า
เรียนเบื้องต้นเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ ถนนแยกบุโดงตอนนี้ประมาณการเรียบร้อย
แล้วสบายใจได้จะท าพร้อมถนนหมู่ 1 หมู่ 9 ถ้าผมจ าไม่ผิดนะครับหมู่ 3 หมู่ 7 หมู่ 
6 นอกนั้นยังไม่เห็นส่งมางบซ่อมนะครับ ประมาณการอะไรเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะ
ด าเนินการให้เรื่องรถประชาสัมพันธ์ขอบคุณท่านสมาชิกที่ท้วงติงจริงๆ ผมคิดว่าเขา
ยังประชาสัมพันธ์อยู่หลังจากนี้ผมจะให้ทางป้องกันออกประชาสัมพันธ์ให้อาทิตย์ละ
หนึ่งครั้งนะครับ ตามความต้องการของพ่ีน้องเรากระตุ้นการ์ดอย่าตกนะครับ ต้อง
ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับในการตั้งด่านตรวจคัดกรองทุกท่านให้ความ
ร่วมมือและเสียสละอย่างยิ่งนะครับ ก็ขอขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ท่านนายกก็ได้ชี้แจ้งแล้ว ท่านสมาชิกท่านใดมีอะไรอีกเชิญครับ เชิญท่านสุพจน์  
เชิญครับ 

นายสุพจน์ ลาหัวโทน กราบเรียนท่านประธานที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนาย   
สุพจน์ ลาหัวโทน สมาชิกหมู่ 2 ผมขอชมเชยผู้บริหารนะครับที่ท าถนนหนทางได้
ตลอดเวลา หน้าฝนเพราะว่าเป็นช่วงที่ล าบากมากตอนนี้ก็ได้ท าเรียบร้อยแล้ว ไฟส่อง
สว่างก็ได้ติดตั้งทุกหมู่ก็ขอชมเชยครับว่าท างานได้เร็วช่วงนี้ ก็มีเสริมอีกนิดหนึ่งนะ
ครับถนนที่ไปป่าท าเลของหมู่ 2 เพราะว่ามันมีช่างที่ไม่ถึงลาดยางยังมีเป็นหลุมเป็น
บ่ออีกเยอะครับ ถ้าเป็นไปได้ก็ขอหินคลุกมาเสริมตามหลุมตามบ่อ เพ่ือจะได้
ประชาชนได้สัญจรสะดวกสบาย เพราะช่วงนี้ก็ยังไม่ใช่หน้าฝน ถ้าเข้าหน้าฝนจริงๆ 
ไปไม่ได้เลยครับ เป็นหลุมเป็นบ่อเยอะก็อยากจะของบประมาณจากผู้บริหารไปช่วย
เสริมตรงที่ผมไม่ได้กล่าวมาข้างต้นประมาณร้อยกว่าเมตรนะครับ และก็มีถนน
สาธารณะจุดหนึ่งจากบ้านนางประกุน ถึง นางประกุน สายสร้อยนะครับ ที่สาธารณะ
ใหม่นะครับอยากจะขอหินคลุกไปเสริมหน่อยเพราะว่าตอนนี้เป็นดิน เพราะว่าถ้าเป็น
พ้ืนที่ท านา เพราะว่าถ้าเป็นช่วงฝนตนชุกมากๆไปไม่ได้เลย เพราะว่าช่วงก่อนหน้าฝน
ก็จะของบประมาณจากท่านผู้บริหารช่วยไปเสริมหินคลุกให้สักหน่อยตามเหมาะสม 
ผมก็มีเรื่องที่เสนอให้ท่านผู้บริหารได้รับทราบแค่นี้ขอขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดมีอะไรอีกเชิญครับ เชิญท่านนายกอีกครั้งหนึ่ง เชิญครับ 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 


