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เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 
ประธานสภาฯ วันนี้เป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 วันอังคารที่ 13 เดือนสิงหาคม 

2562 วันนี้สมาชิกได้เข้าร่วมประชุมครบครับ ครบองค์ประชุมแล้วผมขอเปิด
ประชุมครับ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ ตามระเบียบวาระการประชุมระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เรื่องแก้ไขโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561-2565 ครั้งที่ 1/2562 ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลแสลงพันธ์ ส่วนเรื่องรายละเอียดก็จะให้ท่านนายกได้ให้
รายละเอียด เชิญครับ 

นายกอบต. กราบเรียนท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลแสลงพันธ์ พ.ศ.2561-2565 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่มท.0810.3/ว6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 
พ.ศ.2561 โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมงบประมาณจากเงิน
สะสม รวมทั้งการนําแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทํางบประมาณตามปีที่กําหนดไว้ กรณี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความจําเป็นและเพ่ือแก้ไขปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่น
ให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนให้เป็นอํานาจของผู้บริหารท้องถิ่นในการแก้ไขปีที่
จะดําเนินการตามโครงการพัฒนาที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความสอดคล้อง
กับสถานการณ์ในปัจจุบัน 

  เพ่ือให้การนําแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์การ
บริหารส่วนตําบลแสลงพันธ์ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ทั้งนี้ ใน (แบบ ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา โครงการลําดับที่ 2 
ชื่อโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ อบต.แสลงพันธ์ ช่องปีงบประมาณ 
2562 มีความจําเป็นต้องแก้ไขปีงบประมาณที่จะดําเนินการและแก้ไขชื่อโครงการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลแสลงพันธ์ จึงดําเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) ครั้งที่ 1/2562 เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

 ตามระเบียบแล้ว การแก้ไขมีการแก้ไข แผนพัฒนา ของปีงบประมาณเป็นอํานาจ
ของผู้บริหารแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อแก้ไขเสร็จแล้วก็ต้องมาแจ้งให้ทางสภาทราบ จึงแจ้ง
ให้ทางสภาทราบนะครับ ขอบคุณครับ 
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ประธานสภาฯ ทางท่านนายกก็ได้ชี้แจงรายละเอียดแล้วนะครับได้แจ้งให้สภาทราบแล้วนะครับ คือ

เรียนแจ้งให้ทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแสลงพันธ์สมัยวิสามัญ 

สมัยที่ 1/2562 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 
ประธานสภาฯ ต่อไปก็เป็นระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงาน การประชุมสภาองค์การบริหาร

ส่วนตําบลแสลงพันธ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2562 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 14 
มิถุนายน 2562 สมาชิกท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือแก้ไขตรงไหนที่ขาดตกบกพร่องก็
เชิญครับ มีไหมครับถ้าไม่มี ตามระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลแสลงพันธ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2562 ครั้งที่ 
1/2562 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุม
ขอให้ท่านยกมือครับ 

มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงาน การประชุมโดยมีมติ เป็นเอกฉันท์ (17 เสียง) 
 ไม่รับรอง ไม่มี 
 งดออกเสียง ไม่มี 
ประธานสภาฯ ยกมือครบ 17 เสียงนะครับ 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เพ่ือพิจารณา 
 3.1 พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลแสลงพันธ์ 
ประธานสภาฯ ต่อไประเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพ่ือพิจารณา ข้อที่ 3.1 เรื่องพิจารณาอนุมัติโอน

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนตําบล
แสลงพันธ์ก่อนอ่ืนก็ให้ทางท่านเลขาชี้แจงระเบียบก่อน 

เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหารท่านสมาชิก ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างที่ทําให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น นี่คือระเบียบ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ทางท่านเลขานุการก็ได้ชี้แจง กฎระเบียบไปแล้วก่อนอ่ืนก็ให้ทางท่านนายกได้ให้
รายละเอียดนะครับ 

นายกอบต. กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามที่องค์การ
บริหารส่วนตําบลแสลงพันธ์ได้จัดทํางบประมาณประจําปี 2562 ได้ตั้งงบประมาณ
ด้านบริหารชุมชน แผนงานเคหะและชุมชน งบบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน หมวดค่าใช้สอย ประเภท ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน ที่จ่ายให้แก่เอกชนนิติ
บุคคลหรือบุคคลภายนอก เพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง รายการเพื่อจ่ายเป็นค่า
ออกแบบ ค่าควบคุมงาน ที่จ่ายให้แก่เอกชนนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก เพ่ือให้ 
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ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้างทางอบต.เองทางคณะบริหารเอง ปีที่แล้วได้ตั้งค่าออกแบบ
โครงสร้างพื้นฐาน ผมขอนําเรียนอธิบายนิดนึงอย่างที่ซึ่งโครงสร้างพ้ืนฐานเราต้องจ้าง 
ออกแบบก็คือที่เราสร้างสนามกีฬาที่เราตั้งไว้แล้วและสภาอนุมัติเรียบร้อยแล้วและก็
ศูนย์อปพร.ซึ่งเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานทั้งนี้ทั้งนั้นทางช่างของอบต.ไม่สามารถท่ีจะ
ออกแบบได้ไม่ใช่เฉพาะที่แสลงพันธ์ทั่วประเทศ ทุกท่ีทั่วประเทศแต่การจ้างออกแบบ
นั้นก็ต้องได้เงินในการจ้าง คนข้างนอกท่ีมาออกแบบให้เรา ซึ่งได้รับรับรองจากสภา
วิศวกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งในจังหวัดเรามีไม่กี่ท่านก็เลยมีการจ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น
เราได้ตั้งงบประมาณไว้แล้ว แต่ว่าตั้งผิดหมวดก็เลยจําเป็นต้องโอนเพ่ือเปลี่ยนแปลง
หมวดให้ถูกต้อง แต่อํานาจอยู่ที่สภา เพื่อเป็นมติในการโอน เพ่ือทางคณะบริหารจะ
ได้ดําเนินการจ้างออกแบบต่อไป ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ทางท่านนายกก็ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการโอนสมาชิกท่านใดมีอะไรสงสัยไหม
ครับ ถ้าสงสัยก็สอบถาม เชิญครับ มีไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติเลยครับ ตาม
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือพิจารณา ข้อที่ 3.1 เรื่องพิจารณาอนุมัติ โอน
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลแสลงพันธ์ สมาชิกท่านใดอนุมัติ ขอให้ท่านยกมือครับ 

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลแสลงพันธ์ โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ (17 เสียง) 

 ไม่อนุมัติ ไม่มี 
 งดออกเสียง ไม่มี 
ประธานสภาฯ ยกมือครบ 17 เสียงนะครับ 
 3.2 เรื่องพิจารณา ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2563 ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลแสลงพันธ์ วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ 
ประธานสภาฯ ต่อไปก็เป็นระเบียบวาระข้อที่ 3.2 เรื่องพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจําปี พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตําบลแสลงพันธ์ วาระท่ี 1 ขั้นรับ
หลักการ ก่อนอื่นให้ทางท่านเลขานุการสภาชี้แจงกฎระเบียบก่อน เชิญครับ 

เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านคณะผู้บริหารทุกท่าน ก่อน
พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วาระท่ี 
1 ขั้นรับหลักการกระผมขออนุญาตนําเรียนเกี่ยวกับระเบียบที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
(แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554) ข้อ 48 ในกรณีที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ให้ประธานสภาท้องถิ่นนําปรึกษาในที่
ประชุมสภาท้องถิ่น เพื่อเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการในคณะกรรมการหา
ข้อยุติตามจํานวนที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นกําหนด 
โดยให้นําวิธีการเลือกในข้อ 12 แห่งระเบียบนี้ มาใช้บังคับโดยอนุโลม แล้วแจ้งมติไม่
รบัหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณและรายชื่อกรรมการหาข้อยุติฝ่ายสภา 
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ท้องถิ่น กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาลให้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด
ทราบ กรณีองค์การบริหารส่วนตําบลให้แจ้งนายอําเภอทราบ ทั้งนี้ ให้ดําเนินการ
ภายในสามวันนับแต่วันที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการ  

  ให้ประธานสภาท้องถิ่นทําหนังสือแจ้งมติของสภาท้องถิ่นที่ไม่รับหลักการ
แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบในวันถัดจากวันที่สภาท้องถิ่น
มีมติไม่รับหลักการ 

  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการหาข้อยุติ
ตามวรรคหนึ่ง ให้สภาท้องถิ่นนําเข้าพิจารณาในวาระที่สองและวาระที่สาม 
ตามลําดับ 

  ข้อ 49  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้อง
ส่งให้คณะกรรมการ แปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้น
ไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้อง
กําหนดรายะเวลาเสนอคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 

  ภายในระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกําหนดตามวรรคหนึ่ง 
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็
ให้เสนอคําแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้อง
มีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 

  การเสนอคําแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้ 
  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีสองกรณีการพิจารณาสามวาระรวด

เดียว ผู้แปรญัตติอาจเสนอคําแปรบัญญัติด้วยวาจาได้ และก็นี่ก็คือระเบียบที่
เกี่ยวข้องครับและนี้ก็คือระเบียบที่เกี่ยวข้องนะครับ 

ประธานสภาฯ ทางท่านเลขาก็ได้ชี้แจงกฎระเบียบไปแล้วต่อไป ขอเชิญท่านนายก เชิญครับ 
นายกอบต. กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คําแถลง

งบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ผมขออนุมัติให้
ท่านรอง 1 อ่านนะครับ 

ประธานสภาฯ เชิญครับ 
นายบวรศักดิ์ มานุจํา เรียนท่านประธานสภาท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน บัดนี้ถึงเวลาที่คณะ 
รองนายกอบต. ผู้บริหารส่วนตําบลแสลงพันธ์ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ  
 งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแสลงพันธ์อีกครั้งหนึ่ง 

ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลแสลงพันธ์จึงขอชี้แจงให้
ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังต่อไปนี้ 
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1. สถานการณ์คลัง 

  1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ.262 ณ วันที่ 9  สิงหาคม พ.ศ. 2562 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน  40,035,350.47  บาท 
1.1.2 เงินสะสม จํานวน 11,712,839.83 บาท 
1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 15,643,045.36  บาท 
1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 0 

โครงการ 00.00 บาท 
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จํานวน 12 โครงการ รวม 

278,538.00 บาท 
1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท 
2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่  9  สิงหาคม พ.ศ.
2562 
 (1) รายรับจริง จํานวน 35,013,480.43 บาท ประกอบด้วย 
 หมวดภาษีอากร    จํานวน 679,438.94 บาท 
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต   จํานวน 277,226.50 บาท 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   จํานวน 244,470.85  บาท 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00  บาท 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   จํานวน  32,057.00 บาท 
 หมวดรายได้จากทุน   จํานวน 0.00  บาท 
 หมวดภาษีจัดสรร          จํานวน 17,339,746.14 บาท 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป          จํานวน 16,440,541.00 บาท 
 (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 27,700.00 บาท 
(3) รายจ่ายจริง จํานวน 24,781,501.44 บาท ประกอบด้วย 
 งบกลาง    จํานวน 9,643,803.00 บาท 
 งบบุคลากร   จํานวน 8,034,340.00  บาท 
 งบดําเนินงาน   จํานวน 3,504,158.44 บาท 
 งบลงทุน   จํานวน 2,121,400.00 บาท 
 งบรายจ่ายอื่น   จํานวน  7,800.00  บาท 
 งบเงินอุดหนุน   จํานวน 1,470,000.00  บาท 
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 
27,700.00 บาท 
(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จํานวน 1,741,500.00 บาท 
(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม 4,782,000.00  บาท 
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(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท 
คําแถลงงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตําบล
แสลงพันธ์ อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
รายได้จัดเก็บ 
หมวดภาษีอากร  รายรับจริงปี 2561 767,086.51  ประมาณการปี  

2562 574,000.00  ประมาณการปี  2563  170,000.00 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รายรับจริงปี 2561  

232,103.50 ประมาณการปี 2562 116,200.00 
ประมาณการปี  2563  208,000.00 

หมวดรายได้จ่ายทรัพย์สิน  รายรับจริงปี 2561  368,557.10  
ประมาณการปี 2562  200,000.00 ประมาณการปี 2563  
250,000.00  

   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รายรับจริงปี 2561 45,629.00 ประมาณการปี 2562 
5,200.00   ประมาณการปี 2563 20,000.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง รายรับจริงปี 2561 1,413,376.11 ประมาณการปี     
2562   895,400.00  ประมาณการปี 2563 648,000.00 

   รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   หมวดภาษีจัดสรร รายรับจริงปี 2561 19,761,569.34 

ประมาณการปี 2562  16,987,600.00   
ประมาณการปี 2563 19,612,000.00 

   รวมรายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
รายรับจริงปี 2561 19,761,569.34 
ประมาณการปี 2562 16,987,600.00  
ประมาณการปี 2563  19,612,000.00 

   รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รายรับจริงปี 2561  16,264,913.00  

ประมาณการปี 2562 17,617,000.00  
ประมาณการปี 2563 18,390,000.00 

รวมรายได้รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
รายรับจริงปี 2561  16,264,913.00  
ประมาณการปี 2562 17,617,000.00  
ประมาณการปี 2563 18,390,000.00 

   รวม รายรับจริง ปี 2561  37,439,858.45 
ประมาณการปี 2562 35,500,000.00  
ประมาณการปี 2563 38,6500,000.00 
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   คําแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
   รายจ่าย 

จ่ายจากงบประมาณ  งบกลาง รายจ่ายจริงปี 2561 9,917,208.00  
ประมาณการปี 2562 11,171,000.00  
ประมาณการปี 2563 12,180,100.00 
งบบุคลากร รายจ่ายจริงปี 2561 9,347,169.00  
ประมาณการปี 2562 10,585,420.00 
ประมาณการปี 2563 10,916,560.00 
งบดําเนินงาน รายจ่ายจริงปี 2561 4,058,443.15 
ประมาณการปี 2562 7,902,680.00 ประมาณการปี 2563 8,255,440.00 
งบลงทุน รายจ่ายจริงปี 2561  2,512,458.00  
ประมาณการปี 2562 4,060,900.00 ประมาณการปี 2563 5,489,900.00 
งบรายจ่ายอื่น  รายจ่ายจริงปี 2561  21,940.00  
ประมาณการปี 2562 30,000.00 ประมาณการปี 2563 30,000.00 
งบเงินอุดหนุน รายจ่ายจริงปี 2561 1,574,000.00  
ประมาณการปี 2562 1,750,000.00 ประมาณการปี 2563 1,778,000.00 
รวมจ่ายจากงบประมาณ  รายจ่ายจริงปี 2561 27,431,218.15 
ประมาณการปี 2562 35,500,000.00  
ประมาณการปี 2563 38,650,000.00    
รวมรายจ่ายจริงปี 2561 27,431,218.15 
ประมาณการปี 2562 35,500,000.00  
ประมาณการปี 2563 38,650,000.00  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ทางคณะผู้บริหารก็ได้แถลงเกี่ยวกับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.
2563 ไปแล้วนะครับ สมาชิกท่านใดสงสัยตรงจุดไหนจะสอบถาม เชิญครับ เชิญ
ท่าน ถนอม ก้อนทอง เชิญครับ 

นายถนอม ก้อนทอง ท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผมถนอม ก้อนทอง สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลแสลงพันธ์ หมู่ที่ 9 บ้านแสนสุข ท่านประธานครับยังอยู่ใน
ข้อที่ 3.2 เกี่ยวกับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 อยู่ในวาระที่ 1 
อยู่ในขั้นของการรับหลักการ แต่ก่อนที่จะมีการรับหลักการก็ขอแสดงความคิดเห็น
กับสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ มีประเด็นที่จะนําเรียน ท่านประธานสภามาถึงท่านคณะ
บริหารอบต.ของเรานะครับ สิ่งแรกที่ผมจะท้วงติง ผมตั้งข้อสงเกตไว้ ผมอ้างอิงถึง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2562 ไม่ทราบว่าท่านติดตัวมาด้วยหรือ
เปล่า หรือท่านเลขาติดตัวมาก็ตามผมไปนะครับตรงที่บริบทองคก์รปี 2562 และท่ี
เน้นไว้นะครับ ในส่วนของประชากรทั้งหมดของปี 2562 มีประชาชนในตําบลของ
เรา 6,554 คน แล้วก็ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ที่ 35,500,000 บาท ตรงนี้ผมไม่ 
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ติดใจนะครับ เป็นที่ผ่านมาและดําเนินต่อไป แต่ที่ผมติดใจและตั้งข้อสังเกต มาถึง
ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2563 ซึ่งเราอยู่ในข้ันตอนการดําเนินการผมจะให้ท่านดู
บริบทองค์กรอีกนะครับ ประชากรปีปัจจุบัน สรุปข้อมูลเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 
ประชากร ตําบลแสลงพันธ์ มีทั้งหมด 4,703 คน ครับท่านประธานครับ ประชากร
ตัวเลขนี้ผมไม่ติดใจเท่าไหร่แต่ผมจะนําเรียนต่อไปในส่วนของประชากรปี 2562 
5,554  คน ประชากรปีปัจจุบัน ปี 2563 มี 4,703 คน ท่านประธานครับตัวเลข
มันเป็นอะไรมันเกิดความผิดพลาดความเป็นจริงอะไรกับตําบลแสลงพันธ์ ประชากร
ของเราหายไปหนึ่งพันกว่าคน สรุปแล้วเฉลี่ยหมู่ละสองร้อยคน เฉลี่ยแล้วอยู่ในหมู่ละ
สองร้อยเศษ ๆ เกิดอะไรขึ้นกับข้อมูลการบริหารจัดการครับท่านประธานครับ
ระยะเวลาหนึ่งปีหายไป 1,851 คน จํานวนประชากรเราลดไปเยอะ และประเด็นที่
ผมจะท้วงติงประเด็นที่ตั้งข้อสังเกตไว้ งบประมาณไม่ลดครับงบประมาณเพ่ิมข้ึนอีก
เพ่ิมข้ึนกว่าปี 2562 จาก สามสิบห้าล้านเป็นสามสิบแปดล้านห้าแสนหกหมื่น 
งบประมาณปีนี้จะเข้าสู่ปี 63 มันเพ่ิมมากข้ึนกว่าสามล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท ซึ่ง
จําเป็นที่ผมจะต้องติงเอาไว้นะครับ ซึ่งก็ตามข้อบัญญัติที่คณะบริหารให้มาท่ีผมดูไป
แล้วการบริหารจัดการด้าน 11 แผนงาน งบประมาณที่เพ่ิมขึ้นก็กระจายไปอยู่ที่
สํานักงานสิบเอ็ดแผนงานมีงบประมาณเพ่ิมขึ้นตลอด ตามเอกสารที่บริหารบรรจุให้
มาแต่ท่ีผมต้องตั้งข้อสังเกตเอาไว้งบประมาณเพ่ิมขึ้น แต่ที่จริงการบริหารจัดการผม
ตั้งข้อสังเกตไว้ที่ แผนงานการอุตสาหกรรมและโยธา ซึ่งมีการบรรจุไว้ในปี 63 การ
พัฒนาของเรามีอยู่ 9 หมู่ บรรจุการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ถนนหนทางเพียง
แค่ 11 โครงการ งบประมาณที่ท่านบรรจุมาแยกมาจากสามสิบแปดล้านเศษ เกือบ
สามสิบเก้าล้าน แต่มีการพัฒนาเพียงแค่สองล้านเศษเกือบสามล้าน อันนี้เป็นสิ่งที่ผม
ต้องท้วงติง ท้วงติงท่านคณะบริหารผ่านท่านประธานสภา งบประมาณสองล้านเศษ
นะครับท่านประธาน มันเป็นงบประมาณท่ีน้อยมากเมื่อเทียบกับความต้องการของพ่ี
น้องประชาชนที่เขายังรอการพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน ให้เทียบเท่ากับหลาย 
ๆ ตําบลในพ้ืนที่ สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมต้องตั้งข้อสังเกต ในเมื่อสภาของเราครับท่าน
ประธานอีกไม่กี่วินาที เราก็จะมีการลงมติในการรับหลักการ งบประมาณรายจ่ายปี 
63 เมื่อเราได้เห็นชอบ ตามกระบวนการแล้ว ผู้บริหารก็ต้องดูแลพ่ีน้องประชาชน ซึ่ง
เท็จจริงอย่างไรผมก็ไม่ทราบ 4,730 คน มีการบริหารงบประมาณรายจ่าย สามสิบ
แปดล้านหกแสนห้าหมื่นบาท เป็นงบประมาณท่ีตั้งขึ้นมามากพอสมควร ท่าน
ประธานครับสิ่งที่ผมอภิปรายไว้ก็ไม่ใช่ว่า เป็นประเด็นที่จะมีการคัดค้าน แต่เป็น
ประเด็นที่ผมจะต้องนําเรียนคณะผู้บริหารถึงการบริหารจัดการงบประมาณซึ่งมันมี
การเพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน แต่วิธีการบริหารจัดการที่จะลงไปถึงพ่ีน้องประชาชนมันมีน้อย
นิด สิ่งที่กระผมต้องท้วงติงไว้ก็จะได้งบประมาณที่ท่านบรรจุมาได้กระจายถึงชุมชน
ให้มากกว่านี้ หาวิธีการดําเนินการที่จะมีการนําเงินงบประมาณไปลงในส่วนของ
ท้องที่ท้องถิ่น อย่านํามาเกี่ยวแค่องค์กรสะดวกสบาย คณะผู้บริหารสะดวกสบายแต่ 
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พ่ีน้องประชาชนยังรอตั้งตารอ ท่านประธานครับสิ่งที่ผมอภิปรายวันนี้ เพ่ือเป็นการ
ตั้งข้อสังเกตท้วงติงคณะบริหารไว้เพียงเท่านี้ก่อน ขอบคุณครับท่านประธาน 

ประธานสภาฯ ท่านใดมีอะไรอีกเชิญครับ เชิญท่านประวัติ กงทอง เชิญครับ 
นายประวัติ  กงทอง กราบเรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายประวัติ กงทอง สมาชิก หมู่ 1 

เรียนทุกท่านเลยที่ข้อบัญญัติให้ท่านสมาชิกได้ใช้ข้อสังเกต เป็นเรื่องที่ผมจะเพ่ิมเติม
ในข้อ ทางด้านข้อบัญญัติงบประมาณ 63 จริง ๆ และเป็นเรื่องที่น่ากลัวน่าสังเกต 
เพราะว่าสมาชิกได้ท้วงติงเอาไว้ในเรื่องบุคลากรจะต้องมีผลกระทบในการเลือกตั้ง 
ก่อนจะรับตรงนี้ผมว่าน่าจะเอาข้อมูลมาให้ชัดเจน กว่านี้หรือมันหายไปจริงหรือไม่ 
หรือไม่ผิดพลาดครับ อย่าลืมนะครับ เพราะว่าต่อไปอันตราย ตําบลของเรา เขามีแต่
จะเพ่ิมอันนี้ลดไปแบบพลาดพลาด ไปเลยสมาชิกตําบลของเรามันลดไปเหรอไม่มีเพ่ิม
เหรอต้องชี้แจงก่อนจะรับหลักการนะครับ อย่าลืมนะครับ มันจะมีผลกระทบการ
เลือกตั้งต่อไปด้วย ตรงนี้เป็นสิ่งที่เราต้องคิดกันกฎหมายประชากรการสํารวจ
ผิดพลาดหรือของจริง  ไม่ว่าให้ยืนยันว่าอยู่ในส่วนที่ชัดเจนถูกต้องหรือไม่ อีกเรื่อง
หนึ่งส่วนทางด้าน 4 ด้าน 11 หน่วยงานที่ฝ่ายบริหารบรรจุเข้าไปน่าเป็นห่วงเพราะ
การเปรียบเทียบไปแล้วในส่วนต่าง จากปี 2562 สามสิบห้าล้านกับปี 2563 บรรจุ
ไปสามสิบแปดล้าน ส่วนต่างมากน้อยครับท่านประธาน หน่วยงานทําไปเป็นห่วงว่า
จะได้ครบตามประชากร ตามหน่วยงานจริงไหม เป็นห่วง ผมเป็นห่วงเนื่องจากอยู่ใน
ระหว่างรอยต่อการเลือกตั้ง อันนี้ถามว่าเป็นมุมมองของกระผมตั้งข้อสังเกต ผู้บริหาร
เองต่างกันสามล้านกว่าไม่ใช่น้อยนะครับสามล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท ส่วนที่ตัวเลข
ที่เรามองเห็นดูการเปรียบเทียบตั้งแต่ปี 61 แค่ยี่สิบเจ็ดผ่านไปปี 62 เราพอปี 63 ก็
ส่วนต่างสามล้านกว่าบาท อันนี้กระผมเองก็ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ท่านประธานเป็นสิ่งที่
เราต้องมามองรายละเอียดบรรจุทุกหน่วยงานลองดูก็แล้วกัน หน่วยงานที่วิกฤตใหม่
ช่วงนี้ตําบลเราก็ต้องมอง สิ่งที่ประชาชนของเราตําบลของเราหน่วยงานโยธาเป็น
หลักถนนหนทาง แต่ส่วนที่เป็นบ่อน้ําไม่ค่อยมีในส่วนนี้ อันนี้คือที่เราตกศูนย์เพราะ
อะไร ตําบลแสลงพันธ์ ขาดบ่อน้ําที่เราจะไม่มีในส่วนตรงนี้ เราไม่ได้รับนโยบายที่
กําลังขาดแคลนจริง ๆ ก่อนที่ข้อบัญญัติเข้ามา แต่ส่วนนี้ก็ผ่านประธานเพ่ือให้ฝ่าย
บริหารได้รับทราบว่าข้อบัญญัติยังไงให้เกิดประโยชน์ในชุมชนตลาดชุมชนของเรามี
รายได้ ตําบลแสลงพันธ์ไม่มีวางแผนให้ชุมชนมีตลาดใช้ มีพ้ืนที่ที่จะให้ชุมชนของเรามี
รายได้ ปลูกผักสวนครัวไปดูตําบลอื่นเขาทําหมดเหลือตําบลแสลงพันธ์ด้อยกว่าเขา
เยอะ ถามว่าต้องมีแนวพัฒนาบ้างอันนี้ประชาชนการเกษตรมีเยอะแยะ แต่ไม่มีตลาด
ไปอันนี้ฝากประธานด้วยนะครับ อยากให้ประชาชนของเรา ประชากรของเรา มีการ
ปลูกผักกินเอง มีตลาดจ่ายไปได้ ยกตัวอย่างที่ตําบลใกล้เคียงเขาทําเป็นตัวอย่างที่ดี
มาก ทําไปเป็นสิ่งที่ถามว่าทําได้ไหมไม่ได้ยาก ทําได้ สิ่งที่ให้ชาวบ้านรับนโยบายตรงนี้
ไป ตอนนี้ชาวบ้านรับไป คือ ค่าตอบแทนผู้สูงอายุอยู่อย่างเดียว สิ้นเดือนท่านก็รอ
แล้ว กว่าจะได้รับวันที่ 9 วันที่ 10 อันนี้เป็นส่วนที่ประชาชนเป็นสิ่งสําคัญในส่วน 
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ทางด้านข้อบัญญัติผมมองแนวรวม รวมทั้งหมด จะให้อภิปรายทุกหมวดใช้เวลาเยอะ
ในส่วนต่างก็อยากจะฝากสมาชิกให้ช่วยกันดู ช่วยกันแนะนํา บริหารให้ดีขึ้นสิ่งไหนที่
มันขาดตกก็แนะนํา เราไม่ได้มามองตามที่จะมาขัดผลประโยชน์ เพ่ือประโยชน์ถึง
ประชาชนที่แท้จริง เพราะว่าส่วนต่างประชากรของเราหายไปน่าเป็นห่วงเพราะว่า
ผลกระทบมีการเลือกตั้งต่อไปอันตราย สิ่งนี้ฝากด้วยครับ ฝากด้วยนะครับ ฝากด้วย 
ก่อนรับหลักการตรงนี้อยากให้เอาตัวเลขมาให้ชัดเจนก่อน ยืนยันก่อนครับท่าน
ประธานสภาครับ กระผมเองก็มีแค่นี้ที่จะฝากไว้ ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ 4 ด้าน 11 
หน่วยงาน จํานวนที่จะต้องจ่ายปี 63 สามสิบแปดล้านกว่าบาทก็ฝากท่านประธาน
เอาไว้ ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดมีอะไรอีก เชิญครับ มีไหมครับ ถ้าไม่มีก็เชิญท่านเลขาก่อนครับ 
เลขานุการชี้แจงเรื่องประชากรก่อน เชิญครับ 

เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านคณะผู้บริหาร หลาย
ท่านสงสัยเกี่ยวกับเรื่องจํานวนประชากรที่อยู่ในข้อบัญญัติ 4,703 คน แบ่งเป็น
ผู้ชาย 2,311 คน และผู้หญิง 2,392 คน ซึ่งข้อมูลนี้ในการจัดทําร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายคือกรณีข้อบัญญัติปัจจุบัน เราไม่ได้ทําในมือ ซึ่งข้อมูลทุกอย่าง
จะมีอยู่ในระบบอีลาแอส ผมจะใส่เฉพาะว่ามีรายการอะไรซึ่งข้อมูลตรงนี้จะลิงค์มาซึ่ง
เป็นข้อมูลอยู่ในระบบ ประชากรตรงนี้น่าจะผิดพลาดที่มาลงในระบบจริง ๆ แล้วไม่
น่าจะใช่ ผมดูตัวเลขประชากรของเราน่าจะเกือบเจ็ดพันแล้วไม่เป็นไรครับท่านไม่
ต้องห่วงข้อมูลตรงนี้ที่เรามาลงอาจจะมีความผิดพลาด แต่ข้อมูลทางทะเบียนราษฎร
เราสามารถตรวจสอบได้ว่าข้อมูลประชากรจริง ๆ เท่าไหร่ แต่ตรงนี้ที่ผมปริ้นมาจาก
ระบบ ซึ่งข้อมูลระบบเป็นข้อมูลที่อยู่ในระบบอีลาแอส เดี๋ยวจะตรวจสอบให้จริง ๆ 
แล้วไม่น่าจะใช่ ผมก็ว่าไม่น่าจะใช่ วันก่อนผมคุยถึงเรื่องจํานวนรายได้ของเรามันยี่สิบ 
กว่าล้าน แล้วก็ประชากร ผมคุยกับน้องจัดเก็บเขาบอกว่าขาดอีกไม่กี่คนเจ็ดพันคน 
ข้อมูลล่าสุด ส่วนนี้น่าจะผิดพลาด ข้อมูลตรงนี้ผมไม่ได้ลงเองเป็นข้อมูลที่อยู่ในระบบ
เดี๋ยวจะตรวจสอบให้ แต่คิดว่าไม่น่าจะใช่ น่าจะผิดพลาด ประชากรหายไปพันกว่า
คนไม่น่าจะใช่ ก็คงไม่ใช่ ข้อมูลตรงนี้น่าจะผิดพลาด ขอเรียนชี้แจงนะครับ 

ประธานสภาฯ เกี่ยวกับประชากร ท่านปลัดก็ได้ชี้แจง ต่อไปก็เชิญท่านนายก เชิญครับ 
นายกอบต. กราบเรียนท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขอตอบข้อสงสัย

ของท่านสมาชิกหมู่ 9 นะครับว่าทําไมมีงบประมาณนี้เราตั้งเพ่ิมขึ้นเยอะ จริงๆ แล้ว
ในปีนี้ งบประมาณท่ีเข้ามาตอนนี้อยู่ที่สามสิบห้าล้าน ซึ่งยังเหลือเวลาอีกประมาณ
เดือนกว่าเงินก็จะเข้ามาอันนี้ข้อมูลในเดือนนี้นะครับ ที่เราทําข้อบัญญัติก็อยู่ที่สามสิบ
ห้าล้านห้าแสนบาทนะครับก็เหลือเวลาอีกสองเดือนก็น่าจะเข้ามาอีกประมาณสองถึง
สามล้าน ทั้งนี้ทั้งนั้นมันรวมถึงเงินเบี้ยผู้สูงอายุด้วยครับ ตอนนี้เบี้ยผู้สูงอายุเราเหลือ
อีกสามเดือนก็คาดการณ์ว่าปีหน้าจะมีเงินอยู่ประมาณสามสิบแปดล้านหกแสนห้า
หมื่นบาท เราประมาณการเพ่ิมเรื่อยๆ เพราะว่างบประมาณต่าง ๆ ก็จะเพ่ิมข้ึนไป 
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เรื่อย ๆ ไม่ใช่อยู่ที่เดิม อบต.เรามีการจัดเก็บมีการบริหารจัดเก็บตอนนี้การจัดเก็บได้
พอสมควร เพราะว่าเรามีการจัดทําแผนที่ภาษี มันจะรู้รายละเอียด การจัดเก็บภาษี
อีกเรื่องหนึ่ง เรื่องของสามสิบแปดล้าน แล้วทําไมงบเข้าสู่หมู่บ้านสองล้านเกือบสาม
ล้านนะครับที่บริหารโครงการ จริง ๆ แล้วสามสิบกว่าล้านจะรวมทั้งค่าตอบแทน
อะไรทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในนี้หมดนะครับ และก็เบี้ยผู้สูงอายุ คนชราคนพิการ อยู่ในนี้
หมดเราประมาณการรวม แต่ที่ได้ทําโครงสร้างพ้ืนฐานจริง ๆ แล้ว ก็ประมาณห้าล้าน
กว่า ห้าล้านกว่านี่ ท่านมาดูรายละเอียดว่าปีนี้เรามีโครงการที่เข้าแผนเพ่ิมเติม ซึ่งเรา
จะต้องแบ่งส่วนตรงนั้นไปก็คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เจ็ดแสนกว่า ท่านดูรายละเอียด
ข้างใน และก็หอประชุมที่เราตั้งโต๊ะ ตั้งไมล์อะไร ท่านดูครับรายละเอียดก็ดูจากส่วน
นี้เข้าไป และก็จะมีสวนหย่อม ซึ่งเป็นโครงการเทิดพระเกียรตินะครับ เราก็ตั้งไว้ 
ประมาณสามแสน จริงแล้วในแบบจริง ๆ สองล้าน สามล้านกว่า แต่เราก็ย่อมา เรา
ต้องทําเพราะว่า เราได้ส่งรายงานไปทางอําเภอแล้ว อําเภอก็ติดตามทุกเดือน เราก็
เลยต้องมาเอาเงินส่วนนี้ หักไปทํา ท่านดูรายละเอียดข้างหลังนะครับ ส่วนโครงการก็
ตามรายหมู่ที่ส่งให้ท่านไปดูข้างในดูดี ๆ หลายโครงการที่แทรกเข้ามาและก็จะมีรถ
อีกนะครับ เจ็ดแสนกว่า ก็อยู่ในงบตัวนี้นะครับ เพราะฉะนั้นห้าล้านกว่า มันเหลือ
สามล้านมันก็ประมาณนี้นะครับ รายละเอียดตามที่ผมให้ท่านดูแล้วนะครับ รถเจ็ด
แสน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเจ็ดแสน ล้านสี่แล้วครับ หอประชุมก็จะเป็นหลายแสน
เหมือนกัน สวนเฉลิมพระเกียรติสามแสนนะครับก็เหลืองบประมาณพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานให้แต่ละหมู่ได้ประมาณนี้ ขอบคุณครับ ขออนุญาตต่อนะครับ เรื่องแหล่งน้ํา
ตลาดชุมชน เรื่องแหล่งน้ําจริง ๆ แล้วผมต้องขอขอบคุณสมาชิกที่ท้วงติงในเรื่องนี้ 
แต่ว่าแหล่งน้ําแต่ละที่ ที่เราสํารวจมางบประมาณเราจะต้องขุด ต่ําที่สุดล้านกว่า 
ต่ําสุดที่ตาเมี๊ยกต่ําสุด ตาเมี๊ยก เขาประชาคมมาเป็นแลกเปลี่ยนมูลดิน ของหมู่ 6 จะ
เป็นการแลกเปลี่ยนมูลดิน เพราะฉะนั้นงบขุดแหล่งน้ําแต่ละแห่งใช้งบประมาณสอง
สามล้าน ถ้าเราขุดแหล่งน้ําที่เดียว เราจะไม่มีงบประมาณทําโครงการให้แต่ละหมู่เลย 
เพราะฉะนั้นผมก็ตระหนักเหมือนกัน มีความคิดเหมือนกับท่านแต่ว่าเราจะหาวิธีอ่ืน 
โดยการที่ให้ทางประชาคมหมู่บ้านเสนอโครงการมา แล้วก็เป็นการลงมติกันขุด
แลกเปลี่ยนมูลดิน โดยที่เราไม่ต้องใช้งบประมาณของ อบต.ซึ่งงบของเราเหลือน้อย 
ท่านดูนะครับ งบบริหารจัดการเหลือห้าล้านกว่า อย่างที่ผมอธิบายไปเหลือสามล้าน 
ถ้าขุดบ่อเดียวก็ได้หมู่เดียว ผมคิดก็เลยหารือทางปลัด ทางป้องกันว่าปีนี้ที่วิกฤตเรื่อง
แล้งมาก เราก็จะทํากระบวนการในเรื่องการขุดเพ่ือแลกเปลี่ยนมูลดิน โดยการไม่ต้อง
ใช้งบประมาณของอบต.งบประมาณเราก็เอาไปใช้อย่างที่ผมนําเสนอท่านไปนะครับ 
อีกเรื่องหนึ่งเรื่องตลาดชุมชน จริง ๆ แล้วเรื่องตลาดชุมชนเราเป็นชุมชนที่ใกล้เมือง 
เพราะฉะนั้นสิ่งของต่าง ๆ ที่เราผลิตมาได้ ส่วนมากจะนําไปขายในเมืองมากกว่า บาง
ที่ก็จะมีการมารับซื้อเอง อย่างที่ของคุณสมฤกษ์ เศรษฐกิจพอเพียง ไม่ต้องไปหา 
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ตลาดเลย เพราะว่าท่านมีชื่อเสียงในเรื่องนี้แต่ก็ขอรับพิจารณาไว้นะครับ ถ้ามีการ
ขยาย เรื่องปลูกผักเรื่องปลูกพืชผล เราก็จะดูให้นะครับ ถ้าปีต่อไปนะครับ ถ้าพวกเรา
ได้มีโอกาสมาร่วมกันอีก ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ ท่านนายกก็ได้ชี้แจงข้อสอบถามแล้วนะครับ ต่อไปสมาชิกท่านใดมีอะไรอีก เชิญครับ 
เชิญท่านถนอม เชิญครับ 

นายถนอม ก้อนทอง ท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผมถนอม ก้อนทอง สมาชิกหมู่ 9 
ครับ ตามที่ผมอภิปรายไว้ ในประเด็นตั้งข้อสังเกตและก็ตามที่ท่านเลขาสภาได้นํา
เรียนชี้แจง ทางคณะบริหารก็ได้ชี้แจง สาเหตุประเด็นที่อภิปรายที่ตั้งข้อสังเกตไว้ 
เริ่มต้นมาจากเอกสารนี่แหละครับ ถ้าท่านเลขาชี้แจงมาแล้วมีความเข้าใจ และท่าน
นายกก็นําเรียนข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ตัวผมเองก็ได้ศึกษามาเป็นอย่างดี จึง
ได้มานําเรียนอภิปรายก็แสดงความเข้าใจในวันนี้ ในเมื่อเลขาสภาท่านผู้บริหารได้นํา
ชี้แจงอย่างนี้ก็กระผมไม่มีอะไรที่จะติดขัด ไม่มีอะไรติดใจ ขอบคุณครับ ท่านประธาน 

ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดมีอะไรอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติเลยนะครับ ข้อที่ 3.2 เรื่อง
พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมารรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2563 ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลแสลงพันธ์ ในวาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการสมาชิกท่านใดรับหลักการขอให้
ท่านยกมือครับ 

มติที่ประชุม มีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2563 ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลแสลงพันธ์ โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ (17 เสียง) 

 ไม่รับหลักการ ไม่มี 
 งดออกเสียง ไม่มี 
ประธานสภาฯ ยกมือครบ 17 เสียงนะครับ ข้อที่ 3.2 ก็รับหลักการนะครับ ต่อไปก็จะให้ท่านเลขา

ชี้แจง กฎระเบียบก่อน เชิญครับ 
เลขานุการสภาฯ ตอนนี้สมาชิกก็มีมติรับหลักการไปแล้วนะครับ กราบเรียนท่านประธานสภา ท่าน

สมาชิก คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  

ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ 
แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 

  ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
จํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามจํานวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่
ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่ 
สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่
ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
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ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และใน

การพิจารณาวาระที่สองให้กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่
ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 

  ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่ง
ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไป 
ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้อง
กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 

  ภายในระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกําหนดตามวรรคหนึ่ง 
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็
ให้เสนอคําแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้อง
มีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 

  การเสนอคําแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้ 
  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีสองกรณีการพิจารณาสามวาระรวด

เดียว ผู้แปรญัตติอาจเสนอคําแปรบัญญัติด้วยวาจาได้ 
  ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่าง

ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึก
ความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้น อย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่
มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการ 
แปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของ
กรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคําแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่น
ส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสกภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุม
พิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน  

  ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลง
ประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น นี่ก็คือระเบียบนะ
ครับ 

ประธานสภาฯ ทางท่านเลขาก็ได้ชี้แจงกฎระเบียบไปแล้วนะครับ ในการพิจารณาข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย เราจะพิจารณาสามวาระรวดไม่ได้ วาระท่ี 1 เราก็ผ่านไปแล้ว
นะครับ ขั้นรับหลักการต่อไปก็จะเป็นระเบียบวาระที่ 2 ในเรื่องแปรญตินะครับ 
ต่อไปเราก็จะกําหนดการแปรญัตติว่าจะเริ่มรับคําแปรญัตติวันไหนถึงวันไหนขอให้ที่
ประชุมได้เสนอนะครับ เชิญครับ เชิญท่านประวัติ กงทอง เชิญครับ 

นายประวัติ  กงทอง เรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมสมาชิกหมู่ 1 นายประวัติ  กงทอง หลังจาก
รับหลักการไปแล้วเป็นวาระท่ี 2 ในเรื่องเวลาแปรญัตติ กระผมเองขอเสนอกําหนด
ระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติคือวันนี้นับแต่สภามีมติรับหลักการ วันที่ 13 เวลา 
13.00 น. ถึงเวลา 16.30 น. และวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. ถึง 
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เวลา 16.30 น. และวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 
น. และวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. นะครับ ใช้
เวลาสามวันกว่าเวลาตรงนี้คงจะพอ ผมขอเสนอครับ ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองด้วยครับ ผู้รับรองครบ ท่านประวัติได้เสนอนับแต่วันรับหลักการไปแล้ว 
ถึงวันที่ 16 นะครับ ถ้าไม่มีก็สรุปนะครับว่าวันเวลาที่เราจะยื่นคําแปรญัติคือ วันนี้ 
(13 ส.ค.62) เวลา 13.00 น. ถึงเวลา 16.30 น. วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 
08.30 น.ถึงเวลา 16.30 น. รับที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 
16.30 น. วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. ถึง เวลา 16.30 น. ท่านใด
ที่ประสงค์จะแปรญัติขอให้ท่านทําหนังสือขอยื่นคําแปรญัตติได้ตามวันเวลาที่กําหนด 

มติที่ประชุม มีมติกําหนดยื่นคําแปรญัตตินับแต่สภามีมติรับหลักการวันที่ 13 สิงหาคม 2562 
เวลา 13.00 น. ถึงเวลา 16.30 น. วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. ถึง
เวลา 16.30 น. และวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 
น. และวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. 

ที่ประชุม รับทราบ 
ประธานสภาฯ ต่อไปก็จะเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติก็จะให้ทางท่านเลขาได้ชี้แจง

กฎระเบียบก่อน เชิญครับ 
เลขานุการสภาฯ กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก ผู้ทรงเกียรติท่านคณะผู้บริหารทุกท่านนะ

ครับ ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2549 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554) 

 ข้อ 103 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ 
(1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจํานวนไม่น้อยกว่าสาม

คนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
(2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็น

สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจํานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเป็นคณะกรรมการวิสามัญทั้งคณะไม่ได้ 
ในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีมีสิทธิเสนอชื่อ
ผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือให้สภาเทศบาลแต่งตั้งเป็นกรรมการ
วิสามัญได้ไม่เกินหนึ่งในสี่ของจํานวนกรรมการวิสามัญทั้งหมดนี่คือระเบียบของ
การเลือกคณะกรรมการนะครับ สําหรับการเลือกกรรมนั้นจะมี 2 ประเด็นนั้นก็
คือ ประเด็นแรกจะต้องกําหนดก่อนว่าจะให้มีคณะกรรมแปรญัตติจํานวนกี่คนไม่
น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกิน 7 คน ก็ให้ท่านเสนอทีละคนแล้วก็ให้เป็นมติที่
ประชุมว่าจะเอากี่คนพอมีมติที่ประชุมว่ากี่คนแล้วก็ให้ลงมติเลือกผู้สมควรที่จะ
เป็นคณะกรรมการว่าจะเลือกท่านใดบ้าง โดยลงมติเลือกที่ละคนนะครับ 
ขอบคุณครับ 
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ประธานสภาฯ ทางท่านเลขาก็ได้ชี้แจงกฎระเบียบไปแล้วนะครับ คณะกรรมการแปรญัตติ เราก็จะมี

การเลือกว่าจะเอากี่ท่าน เพราะตามระเบียบแล้วไม่น้อยกว่า 3 คน ไม่เกิน 7 คน นะ
ครับก็จะให้ทางท่านสมาชิกได้เสนอนะครับว่าจะมีกรรมการกี่ท่าน เชิญสมาชิกได้
เสนอ เชิญครับ เชิญท่านวิลาศ สุโขรัมย์ เชิญครับ 

นายวิลาศ สุโขรัมย์ กราบเรียนท่านประธานที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายวิลาศ สุ
โขรัมย์ หมู่ 1 บ้านแสลงพัน ขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจํานวน 5 ท่าน 
ครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองด้วยครับ ผู้รับรองครบครับมีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกเชิญครับ ถ้า
ไม่มีผมขอสรุปเลยนะครับว่า ในการเลือกกรรมการแปรญัตตินั้นที่ประชุมเห็นชอบให้
มีจํานวน 5 ท่าน นะครับ 

มติที่ประชุม มีมติกําหนดให้มีคณะกรรมการ การแปรญัตติ จํานวน 5 คน 
ประธานสภาฯ ต่อไปก็จะเป็นการเสนอเลือกคณะกรรมการนะครับ เราจะเลือกทีละคนนะครับ เรา

จะให้ท่านเสนอได้ทีละคนครับ เชิญเสนอ เชิญท่านประวัติ  กงทอง 
นายประวัติ  กงทอง ขอบคุณท่านประธานสภา กระผมนายประวัติ  กงทอง สมาชิก อบต. หมู่ 1 ผมขอ

เสนอนายประเดิม สามพิมพ์ ครับ 
ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองด้วยครับ ผู้รับรองครบครับ ท่านใดจะเสนอท่านที่ 1 เพ่ิมเติม อีกไหม

ครับ  ไม่มีนะครับ ท่านที่ 1 สรุปว่านายประเดิม  สามพิมพ์  
มติที่ประชุม มีมติเลือกนายประเดิม สามพิมพ์ เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 
ประธานสภาฯ ต่อไปเสนอท่านที่ 2 เชิญเสนอครับ เชิญท่านสุพจน์ครับ 
นายสุพจน์ ลาหัวโทน กราบเรียนท่านประธานที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมสมาชิกหมู่ 

2 นายสุพจน์ ลาหัวโทน ผมขอเสนอ กรรมการแปรญัตติคนที่ 2 ผมขอเสนอคุณ
สมศรี  เนตรแก้วที่จะมาเป็นกรรมการแปญัตติ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองด้วยครับ ผู้รับรองครบครับ ท่านใดจะเสนอท่านที่ 2 อีกมีไหมครับ ถ้าไม่
มีก็สรุปเลยนะครับว่า ท่านที่ 2 คือท่านสมศรี เนตรแก้ว นะครับ 

มติที่ประชุม มีมติเลือกนางสมศรี เนตรแก้ว เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 
ประธานสภาฯ ต่อไปท่านที่ 3 นะครับ ขอให้ท่านสมาชิกได้เสนอท่านที่ 3 เชิญ ท่านประสงค์ ครับ 
นายประสงค์ เครือเนียม กราบเรียนท่านประธานที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนาย

ประสงค์ เครือเนียม สมาชิกหมู่ 3 บ้านสะแกชํา ผมขอเสนอกรรมการแปรญัตติท่าน
เจษฎา เติมกล้า ครับ 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองด้วยครับ ผู้รับรองครบครับ ท่านประสงค์เสนอท่านที่ 3  คือท่านเจษฎา 
มีท่านใดจะเสนอ เพ่ิมเติมอีกไหมครับ ไม่มีก็สรุปเลยนะครับว่าท่านที่ 3 ก็คือท่าน 
เจษฎา เติมกล้า นะครับ 

มติที่ประชุม มีมติเลือก นายเจษฎา เติมกล้า เป็นกรรมแปรญัตติ คนที่ 3 
ประธานสภาฯ ต่อไปก็เป็นท่านที่ 4  ขอให้ท่านสมาชิกได้เสนอ เชิญครับ เชิญท่านดํารงค์  ใจตรง

สัตย์ เชิญครับ 
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นายดํารงค์  ใจตรงสัตย์  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม

เองนายดํารงค์ ใจตรงสัตย์ สมาชิกหมู่ 4 บ้านโสน กรรมการแปรญัตติ คนที่ 4 ผม
ขอเสนอ นายประวัติ กงทอง สมาชิกหมู่ท่ี 1 ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองด้วยครับ ผู้รับรองครบครับ ท่านดํารงค์ เสนอท่านประวัติ กงทอง ท่านใด
จะเสนอ ท่านที่ 4 เพ่ิมเติมอีกมีไหมครับ ถ้าไม่มีก็สรุปเลยนะครับ ว่าท่านที่ 4 คือ 
ท่านประวัติ กงทอง 

มติที่ประชุม มีมติเลือกนายประวัติ กงทอง เป็นกรรมการ แปรญัตติ คนที่ 4 
ประธานสภาฯ ต่อไปท่านที่ 5 ขอให้ทางท่านสมาชิก ได้เสนอ เชิญครับ เชิญท่านจิรนันท์ เชิญครับ 
นางจิรนันท์  ตอนรัมย์ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนาง

จิรนันท์ ตอนรัมย์ ส.อบต.หมู่ 8 ขอเสนอกรรมการแปรญัตติ คุณถนอม ก้อนทอง 
ขอบคุณคะ 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองด้วยครบ ผู้รับรองครับ ท่านใดจะเสนอคนที่ 5 เพ่ิมเติมอีกมีไหมครับ 
เชิญครับ มีไหมครับ ถ้าไม่มีก็สรุปว่าท่านที่ 5 คือท่านถนอม  ก้อนทอง 

ประธานสภาฯ ตอนนี้ก็ได้กรรมการครบแล้วนะครับ 5 ท่าน ที่ 1 ท่านประเดิม สามพิมพ์ ท่านที่ 2 
คุณสมศรี เนตรแก้ว ท่านที่ 3 คือท่านเจษฎา  เติมกล้า ท่านที่ 4 คือท่านประวัติ กง
ทอง ท่านที่ 5 คือท่านถนอม ก้อนทอง ก็ได้กรรมการครบแล้วนะครับ ท่านใด
ประสงค์จะแปรญัตติให้เสนอกับกรรมการได้เลือกไว้แล้วตามวันเวลาที่กําหนดไว้นะ
ครับ 

สรุปมติที่ประชุม มีมติเลือกคณะกรรมการแปญัตติคือ 
 1. นายประเดิม  สามพิมพ์ 
 2. นางสมศรี  เนตรแก้ว 
 3. นายเจษฎา  เติมกล้า 
 4. นายประวัติ  กงทอง 
 5. นายถนอม  ก้อนทอง 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ  
ประธานสภาฯ ต่อไประเบียบวาระที่ 4 เรื่องอ่ืน ๆ สมาชิกท่านใดมีอะไรจะเสนอ เชิญครับ เชิญท่าน

ประวัติ กงทอง เชิญครับ 
นายประวัติ  กงทอง เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายประวัติ กงทอง สมาชิกหมู่ 1 อยู่ในวาระ

ที่ 4 วาระอ่ืน ๆ มีเรื่องอยู่สองเรื่องที่จะฝากท่านประธานไปถึงท่านผู้บริหาร เรื่อง
แรกก็จะเป็นเรื่องถนนที่มีการชํารุดและเกิดอุบัติเหตุบ่อยเส้นทางของบ้านแสลงพัน
หมู่ 1 ตรงคลองชลประทานเป็นหลุมเป็นบ่อลึก เนื่องจากถนนคอนกรีตอาจจะ
หมดอายุ หรือเป็นถนนที่การสัญจร ตําบลแร่ตําบลเขวาสัญจรมาตรงนั้น อันนี้เป็น
เรื่องท่ีผมฝากท่านนายกตรงนี้ผมมีรูปถ่ายฝากท่านประธานขออนุญาตท่านประธาน
ผมขอฝากท่านประธานให้ท่านนายกดูครับ อันนี้อันตรายชาวบ้านร้องทุกข์มากับผม  
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ฝากท่านนายกเพ่ือจะได้ซ่อมแซมความยาวไม่ถึงสิบเมตร ความกว้าง 5 เมตร 
แก้ปัญหาตรงนั้นให้ด้วยจะขอบคุณท่านนายกมาก เป็นสิ่งที่ดีมาก  

ประธานสภาฯ อนุญาต 
นายประวัติ กงทอง ผมมีอยู่สามใบสําเนาอยู่ใบหนึ่ง ผมฝากท่านประธานถึงท่านนายกประณีย์  เสาะสิทธิ์

ด้วย เรื่องที่สองอันนี้ผมไม่มีอะไร มีเรื่องไฟ ไฟแสงสว่าง ที่ท้วงติงมาแล้ว ตอนนี้ก็ยัง
ไม่สว่างส่งหนังสือมานานแล้ว หนังสือที่ผมในเรื่องที่ผมเคยพูดไว้ในข้อบัญญัติเมื่อซัก
ครู่ อันนี้ขอแนะนําท่านนายกผ่านประธานสภาว่าสิ่งที่ชุมชนต้องการทั้ง 9  หมู่บ้าน 
ผู้นําเองก็ฝากพ้ืนที่ตําบลของเราสนามกีฬา เราก็มีแต่สนามชุมชนเราทําครับตรงมุม
ติดถนน ตลาดบนถนนก็ได้ เพ่ือให้มีนายทุนเข้ามา เราให้ชาวบ้านมีอะไรก็มาขายมัน
จะได้ประโยชน์เป็นการโชว์อบต.ของเรา ตรงที่อบต.ของเรา ตรงที่ยูคาตัดให้หมด ที่
จอดรถสะดวก แล้วกําหนดวันให้แต่ละหมู่มีอะไรมา เพราะว่ามันจะมีพ่อค้าในเมือง
เขาออกมาซื้อ โดยไม่ต้องไปซื้อของแพง ใครมีผักใครมีกบใครมีอะไรแล้วพ่อค้าจะมา
รับซื้อถึงที่เหมือนตําบลข้างเคียงเขาอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมาก ผมพูดแล้วขนลุก เพราะว่า
ชุมชนของเราไม่มีอะไรเลย ของเราไม่มีอะไรเลย ที่จะโชว์ เรามีตลาดนัดบ้านโสนก็
ไม่ใช่น้อย ตลาดบ้านโสนแม่ค้าขายได้ครั้งละห้าหกพันอันนี้เป็นสิ่งที่ดี รองรับได้ จริง 
ๆ ผมอยากให้ไปเปิดเลี่ยงเมือง ซํ้าไปติดถนน หาที่เช่าได้ไหม แต่เรามีพ้ืนที่ เรามีที่
จอดรถกว้างอยู่แล้ว ผมเชื่อคนในเมืองคนที่ขายของเขามาซื้อถูก ๆ ดีกว่า ได้
ประโยชน์ กําหนดรับเดือนละครั้งก็ได้อยากให้ชุมชนตลาดนัดของเขา จัดพ้ืนที่ เราไม่
ต้องไปเช่าเขา ตําบลข้างเคียงเขาเช่าครับ แต่เราไม่ต้อง เราจัดพื้นที่ให้เขาอย่าง 
เดียว จัดระเบียบรองรับชาวบ้านเราก็จะขยันขึ้น จะมีที่ขาย จะมีที่รับซื้อ เขาจะสั่ง
เลยสะดวกขึ้น อันนี้ฝากด้วยนะครับท่าน ฝากผู้บริหารเป็นเรื่องที่เราจะต้องมีโอท็อป
ของตัวเองในตําบลนี้ เพ่ือจะได้โชว์ได้ทันเหตุการณเ์ขา ในวิกฤตอย่าง นี้นะครับไม่ใช่
ธรรมดาครับบ้านผมขายก๋วยเตี๋ยวได้ชามเดียวไปดูเลยไม่มีใครซื้อของ ไม่มีใครกิน
อะไรเลยนี่ ฝากไว้ด้วยครับเป็นสิ่งที่ดี ถ้าเป็นไปได้ ถ้าเป็นไปได้ท่านประธาน ปรึกษา
กับโย ทางโยมีที่อยู่จะเอาเลี่ยงเมืองก็ได้ เขาให้ความร่วมมืออยู่แล้ว ตรงนี้เป็นสิ่งที่
เราจะต้องทํา กระผมก็มีแค่นี้แหละ เป็นสิ่งที่ดีผมได้รับเรื่องร้องทุกข์มาเพ่ือจะมา
บอกท่านผู้บริหาร เพ่ือจะได้มีแนวทาง สมาชิกจะได้แนะนําผู้ใหญ่ทุกท่านจะได้
แนะนํามาตําบลอื่นเขาทําแล้วเหลือตําบลเราใกล้เมืองแต่ถามว่าในตลาดสุรินทร์ ทุก
วัน เงียบจริง ๆ ก็ฝากด้วย ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดมีอะไรอีกเชิญครับ เชิญท่านประสงค์ เชิญครับ 
นายประสงค์ เครือเนียม กราบเรียน ท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนาย

ประสงค์ เครือเนียม สมาชิกหมู่ 3 บ้านสะแกชํา กระผมมีเรื่องที่จะนําเรียนท่าน
ประธาน เรื่องเก่า ๆ ที่เคยพูดในสภามาแล้วสองครั้ง เมื่อวันที่ 30 เมษายน เรื่องน้ํา
บาดาล คุ้มแจงแมง เขาเดือดร้อน พูดมาแล้วนายกก็รับปากว่าเดี๋ยวผมจะไปเคลีย์ให้
ก็เงียบไป เดี๋ยวนี้เขาเดือดร้อนมากจริง ๆ น้ําแทบจะไม่มีใช้ เขาเดือนร้อนจริง ๆ  



 

 

-18- 
นายกก็รับปากว่าจะไปดูแลก็เงียบไปครั้งนี้หวังว่าท่านคงจะไปจัดการให้เขาได้น้ําใช้ 
เรื่องท่ีสองเรื่องเก่าเหมือนเดิม ถนนลาดยางตรงโคกตามุม ชํารุดลึกมากผมก็เคยคุย
นายกก็รับปากว่าจะดูแลก็เงียบไปก็ไม่เห็นไปดําเนินการอะไร วันนั้นผู้ประมูล
รับเหมาทําเงินสะสม ตรงบ้านลุงเกือยก็เลยคุยว่าถ้ามีปูนเหลือก็ไปเทตรงหลุมนั้นให้
ผมหน่อยได้ไหมเดี๋ยว ผมจะจัดการให้ พอผมไปดูเห็นเขาเทก็ไม่ได้มีอะไรกั้นไว้ก็เลยมี
รถไปเหยียบเป็นหลุมอีกเหมือนเดิมผมก็ฝากไว้ครับ ท่านประธาน ฝากไว้กับฝ่าย
บริหารด้วยครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดมีอะไรอีก เชิญครับ เชิญท่านถนอม ก้อนทอง เชิญครับ 
นายถนอม  ก้อนทอง ท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผมถนอม  ก้อนทอง สมาชิกหมู่ 9 

วาระอ่ืนๆ ท่านประธานครับได้รับเอกสารร้องเรียนร้องทุกข์ จากพ่ีน้องประชาชนหมู่ 
9 เป็น ซอยจากแยกบ้านผู้ใหญ่ถึงบ้านนายสุรพงษ์ หรือ ซอยสุรพงษ์ พ่ีน้องได้นํา
เรียนมาว่ามีต้นไม้มีรากไม้งอกเงยเข้าในส่วนของคอนกรีต ทําให้การสัญจรไปมา
ยากลําบาก ประเด็นหนึ่งเป็นประเด็นทางเชื่อมเป็นทางข้ึน ซอยนี้เป็นซอยเดียวกัน
ออกมาปากซอยก็เป็นถนนทางขึ้นบ้านผู้ใหญ่ ซึ่งมันเป็นถนนต่างระดับ ซึ่งซอยตรงนี้
เราได้ดําเนินการ ถ้าจําไม่ผิดตั้งแต่สมัยท่านประณีย์  เสาะสิทธิ์ ท่านเป็นผู้บริหารผม
เป็นสมาชิก สมัยท่านดําเนินการมาตั้งแต่ปี 2548 เป็นถนนที่ยกระดับต่ําพอมีถนน
ตัวใหม่มาเชื่อมความต่อเนื่องมันก็ไม่ต่อเนื่องกัน มันเป็นต่างระดับกัน เกือบจะเมตร
หนึ่งนะครับ ซึ่งพ่ีน้องประชาชนตรงนั้น เขาก็เดือดร้อนรถเข้ารถออกมันก็ทําให้เกิด
ทรัพย์สินของพ่ีน้องเขาเสียหาย เกิดความไม่พอใจก็ได้มีหนังสือผ่านผมเพ่ือมานํา
เรียนท่านนายก ผ่านท่านประธานสภา ขออนุญาตท่านประธานสภาผู้เดือดร้อนก็ส่ง 
ภาพมาให้ผ่านท่านประธานสภาให้ท่านประธานสภา นําเรียนท่านนายกครับ เผื่อจะ
ได้เป็นรูปเป็นร่างมองภาพเป็นกิจจะลักษณะ ขออนุญาตท่านประธานสภารับไว้ครับ 
ขอบคุณครับท่านประธาน 

ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดมีอะไรอีก เชิญครับ เชิญท่านสุพจน์ เชิญครับ 
นายสุพจน์ ลาหัวโทน ตอนนี้ก็อยู่ในวาระอ่ืนๆ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรง

เกียรติทุกท่าน ผมนายสุพจน์  ลาหัวโทน สมาชิกหมู่ 2 เรื่องที่จะเสนอแนะก็มีเรื่อง
เกี่ยวกับถนนหนทางก็มีชาวบ้านแถวบุณเยิง เส้นโคกตามุมไปบุโดงนะครับ ตอนนี้
ถนนหนทางชํารุดมากเป็นหลุมเป็นบ่อมาก เพราะว่ามีชาวบ้านเขาสัญจรเดินอยู่ทุก
วัน ก็อยากจะกราบเรียนท่านประธานสภานําเรียนไปถึงผู้บริหาร ตอนนี้ถนนชํารุด
มาก อยากจะให้ผู้บริหารช่วยแก้ไขถนนตรงนี้หน่อยครับ เพราะว่ามีหลุมเป็นบ่อมาก 
อยากจะให้ใช้รถไปตามเส้นทางถนนโคกตามุมไปบุโดงนะครับว่าเป็นหลุมมากเขา
เดินไม่ได้เลยว่าช่วยแก้ปัญหาเบื้องต้นว่าจะแก้ไขให้ชาวบ้านเดินได้สะดวกข้ึนได้ไหม
ครับ ก็ขอเรียนถามท่านนายกช่วยแก้ไข ผมก็มีเรื่องแค่นี้ครับ ที่จะท้วงติงครับ 
ขอบคุณมากครับ 
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ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดมีอะไรอีก เชิญครับ เชิญท่านประทีป เชิญครับ 
นายประทีป  สมานสุข เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายประทีป 

สมานสุข สมาชิกหมู่ 8 ข้อปัญหาของหมู่ 8 ครับ ก็เรื่องถนนหนทางครับ เป็นหลุม
เป็นบ่อ ซึ่งก็มีอยู่ด้วยกันสองจุดนะครับ คือบ้านนายเต็นและก็ตรงหน้าวัดนะครับ
ท่านนายก ซึ่งหน้าวัดได้ประสบอุบัติเหตุไปแล้วสองรอบครับ ซึ่งก็มีขาหักนะครับสอง
ท่อนครับเป็นหลุมเป็นบ่อช่วงรอยต่อระหว่างเขตบ้านเขวากับตําบลบ้านแร่ช่วงนั้น
ครับ ถนนตรงนั้นเป็นหลุมลึกมากครับ และก็เรื่องไฟส่องสว่าง ซึ่งได้ส่งหนังสือ
มาแล้วยังไม่ได้ไปดําเนินการให้เลยครับ  จึงนําเรียนแค่นี้ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดมีอะไรอีก  เชิญครับ มีไหมครับ เชิญท่านดํารงค์  เชิญครับ 
นายดํารงค์  ใจตรงสัตย์ ในวาระเรื่องอ่ืน ๆ ผมขอพูดหน่อย เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกผู้

ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายดํารงค์  ใจตรงสัตย์ สมาชิกหมู่ที่ 4 เรื่องไฟฟ้าส่อง
สว่าง ตามจุดแยกจุดหน้าบ้านผมก็ได้ส่งหนังสือมานานพอสมควรแล้ว ตั้งแต่วันที่ 
16 พฤษภาคม 2562 มีอยู่ 3 จุด จุดที่ 1 หน้าบ้านนายบุญเจียม เสร็จสิ้น จุดที่
สองตรงสามแยกคุ้มสมอ จุดที่ 3 ตรงหน้าบ้านนางมินตรา ปลื้มใจ ตอนนี้ยังเงียบอยู่
ผมขอท่านประธานหรือนายกช่วยพิจารณาเรื่องนี้ด่วนด้วย ไฟส่องสว่าง เพราะ
จําเป็นมาก ขอขอบคุณครับท่านประธาน 

ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดมีอะไรอีก เชิญครับ เชิญท่านสุพจน์ เชิญครับ 
นายสุพจน์  ลาหัวโทน กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายสุพจน์ 

ลาหัวโทน สมาชิกหมู่ 2 ขอเพ่ิมเติมนิดนึ่ง เรื่องไฟส่องสว่าง ข้างทางเหมือนกันนะ
ครับเหมือนทุกหมู่ครับก็ผมได้ทําหนังสือแจ้งมาระยะเวลาน่าจะหนึ่งเดือนหรือสอง
เดือนแล้วครับ ตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขมีอยู่ 3 จุด นะครับ ที่อยู่หน้าบ้านกระผม
จุดหนึ่ง จุดทีส่องแถวหน้าร้านค้าชุมชนของสาธิตครับสองจุดรวมเป็น 3 จุดนะครับ 
ตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขเลย เพราะชาวบ้านเขาก็เดือดร้อน เพราะกลางคืนก็มืด
มาก ประกอบกับเป็นหน้าฝนทางลําบากก็อยากจะขอนําเรียนไปถึงคณะบริหาร ท่าน
นายกนะครับ ช่วยแก้ไขด่วน เพราะว่ารู้สึกว่านานแล้วครับ  ขอขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดมีอะไรอีก เชิญครับ มีไหมครับ ถ้าไม่มีก็เชิญท่านนายก เชิญครับ 
นายกอบต. กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เรื่องแรกของหมู่ 

1 นะครับ ซึ่งท่านประวัติ ได้ถ่ายรูปมาตรงคลองชลประทานผมได้หารือท่านประวัติ
เบื้องต้นแล้วครับว่าให้ท่านทําหนังสือมา ท่านก็รับปากว่าจะทําหนังสือมา แต่วันนี้
ท่านแจ้งในสภาก็เป็นเรื่องที่ดี ที่ท่านมาแจ้งในสภาเดี๋ยวผมจะให้ช่างออกไปดูให้เขา
จะนําหัวหน้าช่างออกไปผมจี้ไปแล้วนะครับ แต่ยังเงียบอยู่ก็ให้มารับปากต่อหน้าท่าน
เลย เรื่องไฟส่องสว่างเดี๋ยวจะให้ช่างมาตอบนะครับ ผมว่าผมสั่งไปแล้วทําไมท่านไม่
ทําก็จะได้รู้นะครับว่าท่านสมาชิกท่านท้วงติงมาหลายหมู่นะครับ ซึ่งตลาดชุมชนตรง
ข้างอบต.ผมกําหนดจุดแล้วนะครับ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ผมกําหนดจุด
ต้องสร้างติดสนามกีฬาเป็นสวนหย่อมนะครับ ซึ่งจะมีสนามกีฬาสวนหย่อมและก็ 
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อบต.ให้เป็นที่ติดกันส่วนในเรื่องตลาดชุมชนที่เราจะทํา หลังจากประชุมเราหารือกัน
อีกทีหนึ่ง หลังจากปิดประชุมเราจะหารือกันอีกทีหนึ่งว่าจะเอายังไง เรื่องน้ําบาบาด
ผมตั้งแต่วันนั้นให้ทางนิติกรออกไป นิติกรออกไปดูเรื่องน้ําบาดาลก็เลยวันนั้นมีพ่ีคํา
ผิวเข้ามาผมก็ได้สอบถามเรื่องนี้ และก็ให้นิติกรออกไปดูพ่ีคําผิวบอกว่าไม่มีกระทบ
อะไร ผมก็เลยงงนะครับ อย่างที่สมาชิกพูดอีกเรื่อง พอไปถามชาวบ้านเขาตอบอีก
เรื่องนงึ ผมก็เลยสั่งให้นิติกรไปดู นิติกรก็ว่ายังไม่มีผลกระทบผมก็งงเหมือนกันครับ 
เดี๋ยวจะให้นิติกรออกไปดูอีกทีหนึ่งนะครับ ในเรื่องลาดยางโคกตามุม ผมได้ให้รอง
ต้อยประสานช่างแล้ว เดี๋ยวจะให้ช่างมาตอบนะครับว่า ท่านได้ดําเนินการไปถึงไหน 
เรื่องรากไม้ถนนต่างระดับของหมู่ 9 เดี๋ยวจะมีการเหมือนกับหมู่ 1 นะครับคงจะทํา
คล้ายกัน หมู่ 1 ที่รากไม้เดี๋ยวทางผู้ประกอบการเข้าไปเทแถวนั้นให้ท่านก็ประสาน
หน่อยก็คือจ้างเคลียขอเขาเทคงทําเหมือนหมู่ 1 นะครับ ถนนโคกตามุม บุโดง ท่าน
สมาชิกหนังสือมานิดนึงนะครับ เป็นงบซ่อมของบซ่อมมาทุกหมู่ก็ทํากันมาหมู่ 1 ก็
ทําหมู่  5  อะไรก็ทําหมู่ 6 ทํา หมู่ 2 ท่านก็ทําหนังสือมาหน่อยเดี๋ยวจะให้ช่าง
ออกไปดูให้นะครับ หมู่ 8 นะครับ ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ สายหลักเป็นของอบจ.เดี๋ยว
ผมจะให้ทางกองช่างทําหนังสือไปให้อบจ.มาซ่อมให้ ถนนเส้นนี้จะเป็น อบจ.สุด ไป
ถึงเลี่ยงเมืองเลยเหมือนกับหมู่ 6 ตรง เรื่องผมทําหนังสือส่งไปแล้ว แต่ก็ยังไม่ได้รับ
การซ่อมแซมให้เดี๋ยวก็จะดูให้นะครับ ทําหนังสือไปนะครับกับเรื่องไฟส่องสว่างจะให้
ช่างตอบ เชิญช่างครับ ครับจี้หลายครั้งประชุมทีไรก็แจ้งทุกทีก็ยังไม่ได้ตามหนังสือ
เชิญครับ 

ผอ.กองช่าง กราบเรียนท่านประธานสภาท่านนายก ท่านสมาชิกทุกท่าน ผมปรัชญาภัทร์ ดียิ่ง 
ผอ.กองช่าง เรื่องไฟนะครับ จริง ๆ แล้วเราไม่ใช่ไม่ได้ดําเนินการเพียงแต่ว่าเรื่อง
จังหวะเหตุการณ์บางอย่างงานของอบต.ค่อนข้างเยอะ บางที่รถไม่พอนะครับ ท่าน
สมาชิกครับ เขาก็รอบางที่ไปมันต้องมีบันใดอะไรเขารออาจจะช้าหน่อยก็ขอยอมรับ 
แต่ว่าเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเมื่อว่างเราก็จะออกไปท่านนายกก็เห็นนะครับว่าเป็นยังไง
ครับ ส่วนผมจริง ๆ ผมมอบหมายนะครับ ผู้ช่วยไฟฟ้าก็มีอยู่แล้วนะครับ เมื่องานมา
ตามสายงานผมก็มอบหมายให้เมื่อมอบหมายให้ก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่จะต้อง
รับผิดชอบไป บางอย่างผมก็ไม่ได้ทําเองทุกอย่าง ผมมอบหมายตั้งแต่หนังสือมาแล้ว
ครับ เมื่อหนังสือมาถึงผมก็มอบหมายทันที แต่ว่าออกไปตอนไหนนี่อันนี้ไม่ทราบจริง 
ๆ แต่ผมก็ย้ําท่านนายกสะกิดมาผมก็จะย้ําไปอีกนะครับ แต่ส่วนหนึ่งข้อเท็จจริงก็จะ
เป็นเรื่องรถด้วยนะครับ งานบางทีก็ให้น้องเขาไปช่วยขอกราบเรียนท่านสมาชิกอย่าง
นี้นะครับถ้าช้ามันยังไง สายตรงมาก็ได้ครับ สายตรงมาท่ีผมหรือสายตรงมาที่ช่างก็ได้
นะครับ เบอร์โทรผม 081 – 7904506 สายตรงมาถึงผม บางทีผมมอบหมายผมก็
ไม่ทราบจริงๆ ว่าน้องเขาไปซ่อมหรือยังไม่ซ่อม ขอบคุณครับ 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


