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เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 
ประธานสภาฯ วันนี้เป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562 ครั้งที่ 1/2562 วันอังคารที่ 30  

เดือน เมษายน  2562 สมาชิกมาประชุม  16 ท่าน ลา 1 ท่าน วันนี้ครบองค์
ประชุมแล้วผม ขอเปิดประชุมครับ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
- ไม่มี – 

ประธานสภาฯ ตามระเบียบวาระการประชุมระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
วันนี้ ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์สมัยสามัญ 
สมัยที่ 1/2562 ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 

ประธานสภาฯ ต่อไประเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลแสลงพันธ์สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2562 ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 14 
กุมภาพันธ์ 2562 ขอให้ท่านสมาชิกได้ตรวจสอบดูว่าจะแก้ไขเพ่ิมเติมจุดไหน เชิญ
ครับ เชิญท่านประวัติ  กงทอง เชิญครับ 

นายประวัติ  กงทอง กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายประวัติ  กงทอง สมาชิก หมู่ 1 ก่อนจะ
รับรองรายงานการประชุม ที่ผมทิ้งท้ายเอาไว้ในหน้า  15  เกี่ยวกับเรื่องรากไม้ที่โผล่
หน้าบ้านนายเพชร ราศีนวล ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ด าเนินการท้วงติง ตามที่ผมได้คุยเอาไว้
นะครับ ก่อนที่จะรับรองนั้นตอนนี้ก็ไม่ได้แก้ไข ผมขอท้วงติงเอาไว้นะครับ ขอบคุณ
มากครับ 

ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกท่านใดมีอะไรอีกเชิญครับ ตามระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงาน
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2562 
ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่  14  กุมภาพันธ์  2562 สมาชกิท่านใดรับรองขอให้ท่าน
ยกมือครับ 

มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุม โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ (16 เสียง)  
 ไม่รับรอง  ไม่มี 
 งดออกเสียง  ไม่มี 
ประธานสภาฯ ยกมือครบ 16 เสียงนะครับ 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 3.1 เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 
ประธานสภาฯ ต่อไประเบียบวาระที่ 3 เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติม 

ครั้งที่1/2562 ก็ให้ท่านสมาชิกได้พิจารณาก่อนอ่ืนจะให้ ท่านปลัดได้ชี้แจงก่อน 
เชิญครับ 
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เลขานุการสภาฯ กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

ตามระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพ่ือพิจารณา  3.1 เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
แผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2562 ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 “ข้อ 22 
เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้” 
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนา

ท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น 

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่ง
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ด้วย 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนา
ท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้
และพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 46 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจ
หน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือเป็น
แนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล 

(2) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 

(3) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไป
ตาม กฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านนายก เชิญครับ 
นายกอบต. กราบเรียนท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 4 

  “แผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนด วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ 
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พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนา
ต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียด
แผนงานโครงการพัฒนาที่จัดท าข้ึนส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่อง
และเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
แผนพัฒนาท้องถิ่น และในระเบียบนี้ ได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นมี
อ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนด าเนินงาน โดยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมารจ่ายเงินสะสม รวมทั้งวาง
แนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

  องค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ซึ่งได้ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ไปแล้วนั้น 
แต่เนื่องจากการจัดท าแผนพัฒนาดังกล่าวต้องสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร 
และปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และบริบทของพ้ืนที่นอกจากนี้ยังมี
โครงการ/กิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แล้ว แต่
มีความจ าเป็นต้องเพ่ิมเติม โครงการ/กิจกรรม และครุภัณฑ์เพ่ือส าหรับใช้ในงาน
ให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพ่ือให้ตรงกับปัญหาความต้องการ
ของประชาชนให้มากที่สุด ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.7/ว 0879 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องการยกเลิกส าเนาเอกสาร 
(ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน) องค์การบริหารส่วนต าบล
แสลงพันธ์ จึงต้องเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2562 ตามระเบียบตามที่
ท่านปลัดได้เรียนเรื่องระเบียบไปแล้วนะครับส่วนแผนผมก็ได้น าเรียนส่งไปยังท่าน
ประธานสภา และส่งไปยัง สมาชิกทุกท่าน เพื่อพิจารณาแล้วนะครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ท่านนายก็ได้ชี้แจงไปแล้วก็เชิญให้ทางสมาชิกได้พิจารณาดูว่ามีส่วนไหนสงสัยหรือ
สอบถาม เชิญครับ มีไหมครับถ้าไม่มีผมจะขอมติสมาชิกท่านใดพิจารณาให้ความ
เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ิมเติมครั้งที่ 1/2562 ขอให้ท่านยกมือ 

มติที่ประชุม มีมติให้ความเห็นชอบ แผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติมครั้งที่ 1/2562 โดยมีมติเป็นเอก
ฉันท์ (16  เสียง)  

 ไม่เห็นชอบ ไม่มี 
 งดออกเสียง ไม่มี 
ประธานสภาฯ ยกมือครบ 16 เสียง นะครับ 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ  
ประธานสภาฯ ต่อไประเบียบวาระที่ 4 เรื่องอ่ืน ๆ สมาชิกท่านใดมีอะไรก็เชิญครับ เชิญท่านประวัติ 

กงทอง เชิญครับ 
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นายประวัติ กงทอง กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายประวัติ  กงทอง สมาชิกหมู่ 1 บ้าน

แสลงพันธ์ ในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอ่ืน ๆ ผมเองก็มีความส าคัญทางด้านแผนที่
เพ่ิมเติมในข้อครุภัณฑ์ของอบต.ของเรา เพราะมีความจ าเป็นสิ่งหลายอย่างบรรจุเข้า
มาในการท าข้อบัญญัตินี้เป็นแผนก็เป็นสิ่งที่ดี เนื่องจากดูไปแล้วเป็นเรื่องเก่ียวกับห้อง
ประชุมของเราที่เคยคุยไว้ในสภา ประชุมก็ต้องมีเครื่องเสียง มีโต๊ะ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดี 
ครุภัณฑ์ที่ความจ าเป็นของอบต.ที่เจ้าหน้าที่ได้เข้าแผนไว้ เพื่อประโยชน์ชาวบ้านที่
เข้ามาเกี่ยวกับงานของอบต.ของเราได้รับความสะดวกหลายๆอย่างที่ไม่สามารถท่ีจะ
อธิบายตามโครงการได้ เนื่องจากผ่านประชาคมต าบลมาเรียบร้อยแล้วเป็นสิ่งที่ดีของ
แผนเพิ่มเติม เนื่องจากมีแผนที่ตั้งเอาไว้การเลือกตั้งก็ไม่มีเพ่ิมประชุมเข้ามา 
ข้อสังเกต ท่านอ่านแล้วคงจะเข้าใจดี ส่วนตัวกระผมเองก็ไม่มีอะไรเห็นด้วยเรียบร้อย
ไปแล้วในวาระท่ีผ่านมาผมจะมีอยู่สามเรื่องที่น ามาเรียนท่านผู้บริหารวาตภัยในวันที่ 
24 เวลา 17.00 น. เป็นต าบลของเราที่เจอไปหลายหมู่บ้านหนักมากที่ไม่คาดหมาย
ว่าจะเจอทุกหลังคาเรือนแม้แต่บ้านผู้บริหารก็เจอหลายหมู่บ้านก็มีท้วงติงมาในด้าน
หมู่ 9 ที่เป็นโกดังว่าการเสียหายขออนุญาตท่านประธานนิดนึ่งถามหน่อยบ้านเลขท่ี 
155 โกดังที่เขาเสียภาษีปีนี้เขาเสียภาษีไปหกพันแปดร้อยยี่สิบห้าบาท  
ผลประโยชน์อบต.ได้ แต่วาตภัยมาเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ได้ อันนี้ผมก็ไม่รู้เพราะเราก็ไม่
รู้ระเบียบเราก็ไม่สามารถตอบเขาได้แต่ก็อยากให้ท่านตอบแล้วก็เอาระเบียบมาให้ผม
ก็จะได้ไปชี้แจง ถามว่ามากไหมไม่ได้มากหมดกระเบื้องไม่กี่สิบแผ่น ค่าช่างหมดไป
สองพันกว่าบาทอู่ช่างชาไปอีกรวมไปแล้วหมดห้าพันกว่าบาทอันนี้เจ้าของบ้านได้
จัดการไปเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไปส ารวจว่าไม่สามารถออกค่าใช้จ่าย
ได้แต่ชาวบ้านเขา ความรู้สึกท าไมเหรอไม่ได้ซักสามเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ซักห้าร้อย ที่ใจ
ไม่มีอะไรเหรอ ตอบค าเดียวเลยครับถามว่าเขารับไม่ได้ สิ่งที่เขาก าลังเดือดร้อน โดย
ที่ต้องการเจ้าหน้าที่ ต้องการอบต.ต้องการผู้ใหญ่ ผู้ช่วยไปถาม เขาซักค าได้ไหม ให้
ก าลังใจเขาซักค าได้ไหม ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่เดี๋ยวผมจะตามไปดู ถ่ายรูปเสร็จเดี๋ยวผม
จะไปเสนอผู้บริหารดูว่าเป็นไปได้ไหม อันนี้ผมเป็นตัวแทน เขาฝากมาถาม ถามว่าผม
รู้สึกผมฟัง ผมก็รับไม่ได้เหมือนกันไปซ้ าเติมเขาอีก ถ้าเขาถ่ายรูปลงไลน์ไปนายกจะ
ไปอยู่ตรงไหน อันนี้ผมฝากเอาไว้ ค าพูดความเป็นผู้น าที่จะต้องมาดูครับ จริง ๆ แล้ว
เขตหมู่ 9 ไม่มีใครไปถามซักคนเลย ไม่ใช่เขตผม ผู้ใหญ่อยู่ไหน ผู้ช่วยอยู่ไหน อบต.
อยู่ไหน รีบไปดูเหมือนหมู่ 1 ผมซิครับ ไปดูให้ก าลังใจเขาก่อนเลย ไม่ใช่ให้เขามา
รายงานอย่างนี้มันไม่ถูกต้อง แต่บังเอิญเจ้าหน้าที่เข้าไปไม่สามารถจ่ายได้นี่คือค าพูด 
โดยที่เขาไม่ได้ซีเรียสตรงนั้นเลย แต่ถามไม่ให้ก าลังใจซักนิดเลย เพราะว่าเขาต้องจ่าย
ท าเองนี่แหละครับ เราเก็บภาษีเขาปีนี้เท่าไหร่ครับ หกพันแปดร้อยยี่สิบบาทอู่อีกเป็น
เท่าไหร่ เป็นหมื่นบาทนี่แหละ แต่ถามว่าเขาไม่ได้เดือดร้อน เขาจ่ายเองได้ทั้งหมด 
แต่ค าพูดค าพูดเรื่องผู้น ากีฬาต าบลอะไรก็ขอเขามาได้ แต่ในจุดตรงนี้จุดนิดเดียว ที่
ท าให้เขามีความรู้สึกว่าเป็นอะไรเวลาขอขอได้ใช่ไหมครับ วาตภัยมาไม่ใช่ว่าเขาอยาก 
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ให้เกิด อันนี้ฝากผู้บริหารครับท่านประธานสภาไม่เชื่อผมให้ดูรูปได้ ค่าช่างเรียบร้อย
ค่าอะไรเรียบร้อย เขาอยากจะมาสอบถามว่าเอกสารอยู่ไหนที่ท าไม่ได้ เพราะบังเอิญ
เขาสอบถามต าบลข้างเคียง จ่ายได้หมดอันนี้คือระเบียบ แต่ผมไม่รู้ แต่ผมได้มาท า
หน้าที่ให้ ถ้าได้ระเบียบตรงนี้มาถ่ายให้เขา เขาจะได้สบายใจขึ้น เพียงแต่เขาติดว่าไม่
สามารถจ่ายได้ทางเดียว โดยที่เพ่ิมเกิด แต่ถามว่า เจ้าของเขาต้อง หนึ่งถึง อบต.สอง
ถึงผู้ใหญ่บ้านนี่คือ การรายงานไม่เฉพาะโกดังทุกหลังคาเรือนเขาต้องการก าลังใจ 
วาตภัยไม่ใช่เรื่องธรรมดาเป็นสิ่งที่กระผมเองก็รู้สึกว่า มันเกินไปไหมครับ ขอฝาก
นิดนึงเจ้าหน้าที่หรือผู้บริหารผมไม่ท้วงครับ ผมท้วงติงกับผู้บริหารเรา โดยหลักการ
แล้วเป็นเรื่องที่พวกเราจะต้องรับผิดชอบไม่น้อยก็ไม่มาก ไม่มากก็ไม่น้อยใช่ไหมครับ
มันเป็นสิ่งที่พวกเราเกือบจะทุกหมู่บ้าน ยังไม่รู้จะเกิดช่วงไหนนี่แหละครับผมฝากทาง
บริหารเอาไว้ ผมขอระเบียบถ่ายให้ผมหน่อย ถ้าหนึ่งตรงนี้จ่ายไม่ได้ เขาบอกไม่ได้ว่า
ซักค า แค่แต่ค าพูดเขารับไม่ได้เลย ไปถึงซ้ าเติมเขาอีก เจ้าหน้าที่ไปซ้ าเติมเขาอีก นี่
แหละผมฝากกับกับผู้บริหารเอาไว้ เป็นเรื่องที่เขาฝากให้ผมช่วยท้วงติงหรือท าหน้าที่
ให้หน่อย เนื่องจากเราเป็นสมาชิก และบังเอิญที่ผมกล้าพูดกล้าท าเพราะ เขาเสีย
ภาษี ถ้าไม่เสียภาษีผมไม่พูดซักค าเลย เพราะ เพราะเขาท าหนังสือถึงไป ภาษีจะถึง
เป้าหมาย ตามเขาทุกวันต้องตรงเป๊ะๆ พอเขามีปัญหาบ้างตรงเป๊ะเหมือนกันครับ
จ่ายไม่ได้ครับ โอ้โหตัดแบบไม่มีเยื่อใยเลยครับ ฝากด้วยนะครับท่านประธานเป็น
เรื่องท่ีเราต้องให้ความส าคัญเป็นเรื่องที่พวกเราไม่คาดคิดทุกหลังคาเรือน ยุ้งข้าว 
จ่ายได้ บ้าน คอกวัว คอกควายอยู่ในบ้านเลขที่ เราก็ไม่ว่า แต่บังเอิญในระเบียบตรง
นี้ผมก็ไม่รู้เพราะเราไม่เคยเกิด เกิดแต่ตามหลังคาเรือนใช่ไหมครับเป็นเรื่องที่พวกเรา
จะต้องเรียนรู้ทุกคน เราต้องเจอกันทุกหมู่บ้านแน่นอน ทุกหลังคาเรือนเราต้องเจอ
ชาวบ้านที่เขาน้อยอกน้อยใจ อย่าซ้ าเติมเขาเหมือนไฟไหม้เอย วาตภัยเอย มันไม่ใช่
เรื่องธรรมดาครับ เราเป็นอะไรครับ กินภาษีเขา ชาวบ้านเดี๋ยวเจอทุกคนแน่นอนครับ 
อันนี้ผมขอท้วงติงครับท่านประธานกับผู้บริหารของเรา การวางลาดยางเข้าไปใน
พ้ืนที่ไม่ใช่เรื่องเล่นนะครับการต้องรับการให้ก าลังใจเขาถามว่าแค่ค าพูดไดใ้ช่ไหม
ครับ ตรงนี่เขาใช้จ่ายห้าพันกว่า ๆ เขาไม่น้อยใจอะไรเลย เขาคิดว่าเหมือนตัดเยื่อใย
เขาไปไม่มีค าท่ีเขาจะยินดีเลยเออครับ ขออนุญาตครับเดี๋ยวผมไปถามผู้บริหารดูว่า
ตรงนี้มันติดขัดตรงไหน แล้วค่อยแจ้งมาผู้ใหญ่ก็ได้ให้ผู้ใหญ่ถือระเบียบไป ยังดีกว่า
สวยงานกว่าใช่ไหมครับ ไม่ใช่ตอบปั๊บเขาเจอผมเขาก็ใส่ผมเลยทันทีแล้วไอ้ภาษีท าไม
คุณมาตามดีแท้ พอเขาเจอปัญหาอย่างนี้ โอ้โห้ไม่มีเยื่อใยเลยหรือ แล้วต่อไปผมที่เก็บ
ภาษีคุณไปเก็บภาษียังไงครับ คุณจะไปเจอปัญหาแบบไหนใช่ไหมครับท่าน เพราะเรา
เก็บภาษีเขา ถ้าไม่เก็บภาษีเขาผมก็รู้ว่าหนึ่งเราไม่ต้องไปพูดครับผมไม่เป็นไรอันนี้
เรื่องท่ีผ่านมานะครับ แต่ผมของระเบียบให้ผมด้วยผมจะเอาระเบียบนี้ไปเสนอเขา 
เขาก็ท้วงติงต าบลใกล้เคียง เขาก็จ่ายหมดเขาก็ไม่ได้ว่า แต่พอมาเจอต าบลเราติดขัด 
แต่ไอ้ที่ติดขัดค่อย ๆ ตอบได้ไหมไม่ใช่ครบ พ้ัวเลย ถ่ายรูปยังไม่หมดเลยครับ อันนี้ก็ 
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ไม่เป็นไรก็ถือว่าผมได้ท าหน้าที่ แต่ขอระเบียบให้ผมวันนี้เลย ผมจะไปส่งเขา เขาจะ
ได้สบายใจไม่งั้น ท่านนายกจะเจอคนแรกใช่ไหมครับท่านอันนี้ ฝากด้วยที่ผมท า
หน้าที่ให้สิ่งที่เราไปเก็บภาษีเราจะได้ดีขึ้น ทางด้านฝ่ายปกครองเองก็ไม่มีใครเข้าไปดู
และอันนี้ในส่วนที่ส าคัญ ตั้งแต่ในส่วนที่ความรู้สึกของคนเราไม่ซ้ าเติม มันรู้สึกว่า เขา
รับไม่ได้ เป็นเรื่องที่สองเป็นเรื่องที่ผมท้วงติงไว้ที่ผมว่าในระเบียบการบันทึกประชุม
คราวที่แล้วในข้อเรื่องรากไม้หน้าบ้านคุณเพชรยังไม่ด าเนินการ เป็นสิ่งที่ท้ิงไว้หลาย
วันอันตราย มอเตอร์ไซด์ล้มไปสองคันแล้วตรงนั้น รถยนต์ก็ขูดติดท่อ น้ ามันเครื่อง
เพราะว่าใต้ท้องรถเก๋งจะติดและข้อที่สามเป็นเรื่อง ที่เพ่ือจบไปเมื่อวานอันนี้ฝากไว้
ครับผม ผู้สูงอายุฝากมา แต่บังเอิญผมไม่อยู่ เขาบอกว่ามางานวันผู้สูงอายุเมื่อวานก็ดี 
แต่ผิดตรงหนึ่งเรื่องอาหาร อันนี้ฝากด้วยนะครับ เพราะว่าแต่บังเอิญผมไม่ได้อยู่เมื่อ
วานเขาไปหาผมที่ศาลาปีที่แล้วอาหารอร่อย แต่ปีนี้เป็นยังไงก็ไม่รู้มันค่อยถอยไปคอ่ย 
ถอยไปก็ไม่รู้ยังไงอันนี้ผู้สูงอายท้วงติงผมมานะ อย่าว่าผมนะครับบังเอิญว่าผมไม่ได้
อยู่ผมมาเตรียมงานก่อน พอดีมีงานศพอันนี้เป็นเรื่องที่ฝากประธานเอาไว้นะครับอัน
นี้ขอบคุณมาเป็นเรื่องสาม ส าหรับของผมเองก็มีแค่นี้ ขอบคุณมากครับท่านประธาน 

ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดมีอะไรอีก เชิญครับ เชิญท่านวิลาศ 
นายวิลาศ สุโขรัมย์ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายวิลาศ 

สุโขรัมย์ หมู่ 1 บ้านแสลงพันธ์ คือผมได้มา พูดถึงเรื่องที่ท่านสมาชิก ขอเอ่ยนามนะ
ครับคือท่านประวัติ เคยท้วงติงนายกว่าในทางเงินวัด ตอนนี้ท่านนายกก็ได้ติดตามมา
ได้แล้วและก็มาให้ผมเอาไปมอบให้พระผมก็ได้มอบให้แล้ว ดังนั้นผมต้องขอขอบคุณ
ท่านนายกเป็นอย่างมากครับ ที่ท่านสนใจและติดตามเรื่องเงินวัด เรื่องที่สองผมก็
อยากจะพูดเรื่องถนน ที่หน้าบ้านคุณเพชร ราศีนวล คือที่แล้วผมก็คิดว่ามันเป็นราก
ไม้ ดันขึ้นมาแต่จริง ๆ แล้วมันไม่ใช่ ผมดูแล้วมันเป็นลักษณะของการเทปูนไม่ได้
มาตรฐานตรงนั้น บางมากเลยครับ พอมันยุบดินปุ๊บปูนมันก็พังขึ้น พอพังขึ้นมันก็
ลามปามไปมากดีที่ฝนยังไม่ตกมาก เพราะส่วนมากน้ าจะขังอยู่ใต้ปูนดินจะยุ่ยแล้วมัน
จะพังมากขึ้นครับ ดั้งนั้นขอฝ่ายบริหารช่วยติดตามด้วยนะครับให้ช่างไปดูด้วยนะ
ครับว่าตรงนั้นมันเป็นยังไงและก็ให้จัดการด าเนินการให้ด้วยครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดมีอะไรอีก เชิญครับ เชิญท่านประสงค์ เชิญครับ 
นายประสงค์ เครือเนียม กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกรียติทุกท่าน กระผมนาย

ประสงค์ เครือเนียม สมาชิกหมู่ 3 บ้านสะแกช า เรื่องทีห่นึ่งชาวบ้านสะแกช า
เดือดร้อน เรื่องน้ าอุปโภค บริโภคเดือดร้อนมากไม่มีน้ าใช้ครับ ผมก็ได้ท าหนังสือแจ้ง
มาท่ี อบต.ก็เงียบไปไม่เห็นไม่ได้ด าเนินการอะไรเลยครับชาวบ้านก็ถามว่าอบต.เป็น
ยังไงน้ าใช้ชาวบ้านเดือดร้อนมาก รอแต่น้ าใช้อย่างเดียวก็ไม่เห็นมีน้ าอะไรผมก็
อยากจะฝากไปกับประธานสภาไปยังฝ่ายบริหารด้วยให้ด าเนินการชาวบ้านรอแต่น้ า
ใช้ครับ เรื่องท่ีสองน้ าเหมือนกันครับ น้ าบาดาลคุ้มแจงแมงเขาเดือดร้อน เขาบอกว่า
ให้ไปด าเนินการให้หน่อย เพราะไม่มีน้ าจะใช้ บางวันมาจากท างานเหนื่อยๆก็มาเปิด 
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น้ าก็ไม่มีใช้ เพราะเขาเจาะน้ าบาดาลใหญ่ พอเขาเปิดใช้ก็น้ าบาดาลเล็กก็ใช้ไม่ได้ก็
อยากจะให้ฝ่ายบริหารช่วยจัดการดูแลให้เขาด้วย เพราะเขาเดือดร้อนมาก ๆ เลย
ครับ ฝากด้วยนะครับทางบริหารครับ เรื่องท่ีสามก็ถนน ตรงโค้ง โคกตามุม ช ารุดลึก
มากครับ วันนั้นจักรยานยนต์มาอุบัติเหตุตรงนั้น อยากให้ฝ่ายบริหารช่วยไปดูแลตรง
นั้นด้วยครับตรงโคกตามุมครับ ตรงโค้งถนนลาดยาง แค่นี้ครับ ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดมีอะไรอีก เชิญครับ มีไหมครับ ถ้าไม่มีเชิญนายก เชิญครับ 
นายกอบต. กราบเรียนท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอตอบหมู่ 1 ก่อน

นะครับ หมู่ 1 เรื่องวาตภัยจริง ๆ แล้ว เรื่องวาตภัย ไม่มีใครอยากให้เกินข้ึนครับ แต่
ทั้งนี้ทั้งนั้นผม วันที่เกิดเหตุผมก็ได้แจ้งงานป้องกันออกไปส ารวจทุกหมู่ท่ีเกิดเหตุ 
วาตภัยแล้วก็มารายงาน ส่วนทุกหมู่ก็น่าจะเรียบร้อย ผมก็ไม่เข้าใจ ผมก็ไม่รู้ว่ามีจุด
ไหนบ้าง ผมให้เจ้าหน้าที่ป้องกันและส่วนป้องกันช่วยกัน เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่ท่าน 
ประวัติได้น าเสนอนะครับว่าหมู่ 9 เสียหาย เจ้าหน้าที่ไปอาจจะตอบตรง ๆเกินไปไม่
มีการอ้อมค้อมก็เลยท าให้เจ้าของผู้เสียหายไม่พอใจตอนนี้ผมอยากให้เจ้าหน้าที่
ป้องกันมาชี้แจงในเรื่องระเบียบนิดนึงว่าเบิกได้หรือเบิกไม่ได้ท าไมต าบลแกใหญ่ ซึ่ง
เป็นต าบลข้างเคียง เราเขาเบิกได้ แต่ต าบลเราท าไมเบิกไม่ได้อันนี้ต้องเป็นหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ป้องกันผู้ที่ถือระเบียบเรื่องนี้ ถ้าเป็นต าบลไกล ๆ หน่อยจะสะตึกจะอะไร
ค่อยว่ากัน อันนี้ใกล้เคียงข้อเปรียบเทียบนะครับ ท าไมเขาท าได้ เราท าไม่ได้ เชิญเจ้า
หน้าป้องกัน 

จ่าเอกดิเรก เรียงเงิน กราบเรียนท่านประธานและท่านสมาชิกทุกท่าน กระผมจ่าเอกดิเรก เรียงเงิน นัก 
นักป้องกันฯ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญการ เป็นผู้ที่ดูแลเรื่องของงานป้องกัน ขอ

อนุญาตชี้แจงในเรื่องของวาตภัยที่ผ่านมานะครับว่าเป็นข้อระเบียบที่ก าหนดไว้ว่า
ท าไมจึงไม่สามารถด าเนินการช่วยเหลือได้ เราต้องมองอย่างนี้ก่อนว่าสิ่งที่เราก าลัง
จะช่วยเหลือ คือผู้ประสบภัย ต้องมองว่าคนที่ช่วยเหลือคือผู้ประสบภัยหากผู้นั้นเป็น
ผู้ประสบภัย เราสามารถด าเนินการตามระเบียบได้ครับก็จะมีอย่างนี้ในเรื่องของ
อย่างเช่นบริษัทห้างร้านไม่ว่าจะเป็นวัด โรงเรียน ส่วนราชการ ถือว่าเป็นนิติบุคคล 
ไม่ใช่เป็นบุคคล คือถ้าเป็นนิติบุคคลแล้ว ตามประมวลกฎหมายเพ่งและพาณิชย์ จึง
ไม่ใช้ผู้ประสบภัย ผู้ประสบภัยคือบุคคล ต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะครับว่า ถ้าเป็นนิติ
บุคคลแล้วเราไม่สามารถจะด าเนินการช่วยเหลือได้ไม่ว่าจะเป็นวัด โรงเรียน บริษัท
ห้างร้าน อย่างเช่นโรงเรียน ถ้าเกิดสาธารณภัยที่โรงเรียน โรงเรียนจะต้องท าเรื่อง
เสนอไปตามกระบวนการบังคับบัญชาคือ สพฐ.ที่ข้ึนตรง แต่เรามีหน้าที่การช่วยเหลือ
ประชาชน ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ปี พ.ศ.2560 ซึ่งใน
เรื่องของการช่วยเหลือประชาชนมันหมายถึง เขาเขียนไว้ว่าหมายความว่า การให้
ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ใน
การด ารงชีพโดยอาจจะให้สิ่งของหรือจ่ายเป็นเงินหรือการจัดบริการสาธารณะ 
เพ่ือให้การช่วยเหลือประชาชนในระดับเขตพ้ืนที่หรือท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ของ 
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี่คือที่เขาวางไว้และประเด็นหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะมีปัญหา
ก็คือในเรื่องของบ้าน พักอาศัยที่ไม่มีคนอยู่ประเด็นนี้เขาก็มองว่า การที่จะช่วยเหลือ
ควรที่จะช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยที่พักอาศัยอยู่ก็คือบ้านพักอาศัยที่เป็นที่อยู่ประจ าที่
เราจะเข้าไปช่วยเหลือ และอีกประเด็นหนึ่งที่ประสานทางแกใหญ่ที่บอกว่าช่วยเหลือ
ผมถามเจ้าหน้าที่ป้องกันที่แกใหญ่แล้วนะครับว่าที่ท าการช่วยเหลือเรื่องของบริษัท
ไหมทางโน้นตอบมาว่าไม่ได้ให้ความช่วยเหลือ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยเหลือ
ประชาชนหรือบุคคลที่ประสบสาธารณะภัยนี่คือสิ่งที่เราจะด าเนินการช่วยเหลือซึ่ง
ตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่จะให้ความช่วยเหลือมันก็มีหลักเกณฑ์ของที่อยู่อาศัย
ประจ า และก็ยุ้งฉาง พ้ืนที่เก็บผลิตผลการเกษตร และก็โรงเลี้ยงสัตว์หรือคอกสัตว์
ตามประมาณนี้ เราก็จะช่วยเหลือได้ประมาณเท่านี้ในการช่วยเหลือมันก็จะมีเกณฑ์
ของมันก็คือถ้าเป็นที่อยู่อาศัยจะไม่เกินสามหมื่นสามพันบาท คอกสัตว์ ยุ้งฉาง ไม่เกิน
ห้าพันบาท ถึงแม้ว่า การประเมินสิ่งที่เสียหายจะเกินที่เกิดจริง แต่เวลาช่วยก็ต้อง
ช่วยตามไม่เกินสามหมื่นสามพันบาท อย่างเช่นคอกสัตว์ก็เหมือนกัน ได้ช่วยเหลือได้
แค่ห้าพันบาท แต่ก็หมายความว่าคุณจะต้องช่วยเหลือตามจริงสิ่งที่เสียหายนี่คือ
ประเด็นของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับ มันอยู่ตรงนี้นะครับในเรื่องขอตอบอีก
นิดนึง ในเรื่องของหมู่ที่ 3 พอดีท าหนังสือไว้แล้วว่าจะวิ่งไปอาทิตย์ที่แล้ว แต่โดน
สาธารณะภัยก็เลยต้องเอาก าลังพลทั้งหมด เพ่ือจะระดมสรรพก าลัง มาท าการส ารวจ
ให้แล้วเสร็จก่อน เพราะว่าจะได้สรุปว่าในการช่วยเหลือประชาชนนั้น เราจะมีการ
ช่วยเหลืออะไรบ้างนะครับประมาณนี้ เรื่องของระเบียบในการช่วยเหลือประชาชนใน
เรื่องของสาธารณภัย นะครับ ขอบคุณครับ 

นายกอบต. ทางป้องกันก็ได้ชี้แจงเดี๋ยวจะถ่ายระเบียบให้ทางท่านประวัติ ได้ไปแจ้งกับบริษัทนะ
ครับว่าระเบียบเป็นอย่างนี้ตามที่ท่านอ้างแกใหญ่สอบถามก็คงจะใช้ระเบียบเดียวกัน
ขอบคุณท่ีท่านมาท้วงติงจริง ๆ ผมก็ไม่รู้ว่าตรงไหนบ้างและท้วงติงก็เป็นเรื่องที่ดี ผม
จะได้รู้นะครับว่า ตรงไหนมีเสียหายบ้าง เรื่องที่สองเรื่องรากไม้โผล่ ผมให้ช่างไปดู
แล้วช่างบอกว่ามันเป็นรากไม้มันต้องตัดขุดออก ท่านสมาชิกท่านวิลาศท่านบอกว่า
ไม่ใช่รากไม้เดี๋ยวยังไงผมจะให้ทางรอง 1 ประสานทางช่างออกไปดูให้อีกครั้งหนึ่ง
ครับ เรื่องที่สามเป็นเรื่องผู้สูงอายุนะครับว่า เมื่อวานผมก็รู้สึกเสียใจที่ทางร้าน
ท าอาหารมาไม่ค่อยจะดี เป็นเรื่องที่ดีท่าน ที่อ่ืนก็ท้วงติงผมมาเหมือนกันก็จะ
พิจารณาว่าปีหน้าก็คงจะดูแลให้ดีกว่านี้ ผมนั่งด้วยกันท่านประทีปนั่งบ่นด้วยกันเมื่อ
วานต้องขออภัยฝากท่านสมาชิกขออภัย ผู้สูงอายุด้วยนะครับจริง ๆ แล้วเราใช้
บริการมาทุกปีก็เห็นว่าดีผมเห็นว่าดีก็เลยใช้บริการต่อ แต่พอปีนี้รู้สึกไม่ไหวนะครับ ก็
เลยต้องขออภัยท่านด้วยครับหมู่ 3 เรื่องน้ าผมเห็นหนังสือแล้ว ผมก็ไปถามป้องกันก็
อย่างที่ป้องกัน น าเรียนว่าก าลังจะด าเนินการให้นะครับ เรื่องน้ าบาดาลนิติกรตอนนี้
ลา เพ่ิงมาเดี๋ยวผมจะให้นิติกรออกไปดูให้นะครับกับเจ้าของที่เจาะบาดาลว่าเขา
สมควรที่จะหยุดซักวันสองวันให้พ่ีน้องได้ใช้น้ าบาดาล ซึ่งเห็นใจเห็นใจเรื่องนี้  



-9- 
เพราะว่าบาดาลถ้าเจาะใกล้ ๆ กัน เพราะว่าบาดาลที่มีท่อที่ใหญ่กว่าสองสามนิ้วถึง
ห้าหกนิ้วบาดาลที่เราเจาะจริงประมาณสองนิ้วก็คงจะใช้ไม่ได้บาดาลที่เจาะใหญ่ก็จะ
มีความลึกดูดน้ าที่พวกเราใช้แทนเดี๋ยวจะให้นิติกรไปดูให้ อีกเรื่อง เรื่องถนนโคกตา
มุมลาดยางเดี๋ยวยังไงผมจะให้ช่างออกไปดูให้นะครับของหมู่ 3 เรื่องเงินวัดก็ตามที่
ท่านสมาชิกได้ท้วงติงมา ผมก็ไปท้วงติงมาให้เรียบร้อยแล้วซึ่งก็ได้มอบให้ท่านอบต.
วิลาศไปด าเนินการ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดมีอะไรอีก เชิญท่านประวัติ กงทอง เชิญครับ 
นายประวัติ กงทอง กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ทางด้านนักป้องกันอบต.ก็ได้ชี้แจงในเรื่องนี้

เป็นเรื่องที่ดีสิ่งที่ผมจะต้องถามท่านเป็นเรื่องที่ท่านตอบตรงนี้คือตัวปัญหาแทนที่ท่าน
จะบอกเดี๋ยวผมไปดูข้อระเบียบก่อนพอไปตอบตรงลูกน้องไปรายงานลูกพ่ีมันก็
ล าบากเหมือนตัดขาดเยื่อใยกันโดยที่ไปซ้ าเติมเขาแทนที่ครับ ระเบียบตรงนี้เดี๋ยวผม
ไปดูก่อนได้ไหม เพราะทางด้านโกดังเป็นบ้านที่นี้เขาใช้ข้ออ้างว่าเขาเสียภาษีใช่ไหม
ท่าน เขาเสียภาษีเป็นบ้านแล้วมันมีของมีค่าอยู่ข้างในเปียกเสียหายมันไม่ใช่โกดัง
เปล่า ๆ นี่คือปัญหาถ้าเป็นโกดังเปล่า ๆ ก็อีกส่วนหนึ่งไป แต่เป็นบ้านเลขที่ 155 
ของที่อยู่ในโกดังมันเปียกเสียหายเป็นบ้านถามว่าท่านไปตอบตัดเยื่อใยเลยนะให้
เจ้าของบ้านท าเองจ่ายเองนี่คือเรื่องไปซ้ าเติม ถ้าใช้จังหวะเดี๋ยวผมไปถามผู้บริหาร
ตรงนี้จะได้ไหมเดี๋ยวดูระเบียบเสร็จส่งท่านเป็นทางออกท่ีดีโดยเขาไม่สงสัยอะไรเลย 
ตรงนี้ครับอย่าโกรธนะเป็นเคสที่เราจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีถามว่ามีรูปไหม หัวหน้า
ป้องกันมีรูปถ่ายเรียบร้อยซ่อมแซมไปกระเบื้องหมดสี่สิบแผ่น ค่าช่างตั้งสองพันอู่ช่าง
ชา เขาไม่มีปัญหา เนื่องจากเขาไม่มีอะไรเสียหาย แต่ถามว่าโดยในระเบียบถามว่า
เจ้าของที่เขาอยู่เขาก็เสียใจท าไมไปตอบตรงเลยแบบเหมือนจะหักล าไปซ้ ากันไปซ้ า
กันอีกแทนที่จะใช้วิทยายุทธตัวเองซักนิดนึงอันนี้อย่าโกรธนะครับเป็นเรื่องที่ระเบียบ
แต่ต้องถ่ายระเบียบให้ผมด้วยวันนี้ผมจะไปส่งให้เขา เพ่ือให้สบายใจกับท่านนายก 
เพราะเขาไปโทษนายกครับ เขาไม่โทษเจ้าหน้าที่ป้องกันเขาโทษนายก โทษนายก 
จริง ๆ เขาไมส่นใจใคร เพราะว่านายกเป็นหัวหน้า การบริหารต าบล กระผมเองเป็น
สมาชิกอยู่ตรงนั้นผมก็บอกไม่เป็นไรถ่ายรูปให้ผมเดี๋ยวผมจะหารือที่สภาเอง เป็นเรื่อง
ที่ดีนะครับ อันนี้วันนี้ผมขอระเบียบด้วยนะหัวหน้าป้องกันถ่ายให้พร้อมผมจะได้
สบายใจวันนี้เขาซ่อมแซมเสร็จแล้วเขาไม่ว่าอะไรซักค า เพียงแต่ค าพูดค าแรกเท่านั้น
แหละท าให้เขาโอ้โหภาษีเร่งวันของวันเอาให้ได้ พอเขามีปัญหาอย่างนี้ช่วยอะไรเขา
ไม่ได้เลยและซ้ าเติมอีกอันนี้จบนะครับเป็นเรื่องที่ดีก็มีเรื่องหนึ่งที่ท่านวิลาศพูดมาใน
เรื่องเงินวัดพวกเราจ าได้บังเอิญผมได้ไปอยู่ตรงนั้นผมก็เป็นคนที่ตามเองแหละลุยเอง
แหละหนึ่งหมื่นบาทถ้าไม่ได้ยอมครับ อันนี้ท่านนายกเป็นเรื่องจริงครับแต่สมาชิกต้อง
ชมด้วยครับเรื่องต าบลอ่ืนไม่ได้ต าบลแสลงพันธ์นี่ตามได้ ต้องขอบคุณอย่างมากต้อง
ภูมิใจได้แล้วไม่งั้นผมก็ว่านายกต่อ บังเอิญผมได้ไปอยู่จุดนั้นก็ขอบคุณมากครับ 
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ประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกท่านใดมีอะไรอีกเชิญครับ เชิญท่านจิรนันท์ครับ 
นางจิรนันท์ ตอนรัมย์ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านชาวบ้านหนองตะครองก็ไม่มีอะไร เรื่องน้ า

เดือดร้อนมาก การอุปโภคบริโภคตอนนี้สระน้ าบ้านหนองตะครองแห้งและก็ขุ่นมาก
กับการใช้ไม่สามารถใช้ได้เลยเพราะว่าน้ าประปาก็ไม่เพียงพอก็อยากจะถามผู้บริหาร
ว่าสามารถช่วยเหลือได้อย่างไรบ้าง เพราะว่าชาวบ้านเดือดร้อนจริง ๆ ก็ไม่มีอะไรก็
เรื่องน้ าส าคัญมากตอนนี้ ขอขอบคุณคะ 

ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดมีอะไรอีก เชิญครับ เชิญท่านประวัติ  เชิญครับ 
นายประวัติ กงทอง ผมก็ลืมเรื่องนึงครับท่านประธาน พอดีหมู่ 8 ท้วงติง เรื่องน้ ามา หมู่ 1 เองก็นิดนึง

ครับหนังสือถึงท่านนายกแล้วก็ยังไม่คืบหน้าเรื่องน้ าใช้ไม่ก่ีวันแห้งขอดส่วนตัวมาก็
อันตราย เพราะว่าถ้าน้ าลดแล้วมันพังในรูปคดีนั้นยังอยู่ ผมก็เป็นห่วงเหลือเกินน้ า
เต็มที่ แต่ต้องใช้ระยะห้าร้อยกว่าเมตรที่จะขึ้นมาได้ แต่ถ้าน้ าลดพังจะแก้ปัญหาส่วน
ไหนได้ ตรงนี้ผมก็ฝากบริหารไปดูช่วยแก้ปัญหา ตรงนี้ซักนิดนึง เพราะว่าขุดลอกหรือ
การแก้ปัญหาตรงไหนยังไปเป็นเหมือนกันก็ขอบคุณฝ่ายปกครองเองพยายามหาวิธี
แก้อยู่ตอนนี้ แต่ต าบลแสลงพันธ์เองก็ประปาส่วนภูมิภาคก็เข้าอยู่แต่ส่วนนี้ใช้ก็
สามสิบเปอร์เซ็นต์ประปาส่วนภูมิภาค แต่เนื่องจากก าลังทรัพย์ไม่พอก็ต้องใช้ประปา
ของหมู่บ้าน เพราะหมู่บ้านของเราไม่มีน้ าผ่านต้องใช้น้ าธรรมชาติก็ต้องฝากท่าน
ผู้บริหารตรงนี้ ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกท่านใดมีอะไรอีกเชิญครับ ถ้าไม่มีเชิญท่านนายกครับ 
นายกอบต. กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอตอบเรื่องน้ าซึ่ง

เป็นของหมู่ 8 ผมก็เห็นชาวบ้านหมู่ 8 ก็โพสอยู่ก็คุยทางด้าน ท่านสมาชิกประทีป
หลายครั้งแล้วประมาณสองครั้งว่าเราจะหาทางออกกันแบบไหนซึ่งจะมีน้ าประปา
ของหมู่ 6 ที่สร้างอยู่ในกลางป่าท าเลและคุยกันว่าจะมีการต่อท่อมาเชื่อมและก็เอา
น้ าจากหมู่ 6 มาขยายต่อให้หมู่ 8 แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะเป็นทางที่ริบหรี่ผมฟังท่าน
สมาชิกท่านพูดก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะให้ทางกองช่างออกไปดูว่าถ้าสุดวิสัยจริง ๆ 
จะต้องเจาะใช้งบกลางเดี๋ยวผมจะให้ไปดูให้ใช้งบกลางเจาะบาดาลให้ดูดน้ าบาดาลมา
ใช้เดี๋ยวจะให้รองต้อยเข้าไปกองช่างไปดูให้ส่วนหมู่ 1 ซึ่งท าหนังสือมาผมก็เห็น
หนังสือและก็เกษียณหนังสือไปทางป้องกันแล้วตอนนี้ทางป้องกันก็ให้ผมท าหนังสือ
ไปยังอบจ. เพ่ือไปยืมสูบ อบจ.ซึ่งตอนนั้นก็คุยกับทางฝ่ายปกครองว่าเขายอมแล้ว 
เขายอมให้สูบแล้วสระที่ว่าไม่ยอมให้สูบ เพราะว่ามันเป็นความเดือดร้อนของพ่ีน้อง
จริง ๆ ตอนนี้เราท าเรื่องขอยืมท่ออบต.ส าโรงท าหนังสือเรียบร้อยรออยู่เดี๋ยวรอสูบ
จากอบจ.ซึ่งตอนนี้ผมย้ายจากหมู่ 4 ว่าจะไปหมู่ 1 เลย แต่ว่าปัญหาที่ไม่ต่อเนื่องก็
เพราะว่าทางสระของหมู่ 1 เขาไม่ให้ตอนนี้เห็นว่าน้ ามันแห้งจริง ๆ เขาก็ให้แต่ว่าสูบ
ไปที่อ่ืนที่อ่ืนเอาไปใช้ก่อนต้องขออภัยยังไงก็จะพยายามให้ทางป้องกันเขาติดตาม
เรื่องนะครับส่วนเรื่องทางท่านประวัติพูดจริง ๆ แล้วป้องกันเขาเป็นทหารวิธีการพูด 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 


