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เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 
ประธานสภาฯ วันนี้เป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 2/2562 วันศุกร์ที่  23 

สิงหาคม  2562  วันนี้สมาชกิได้มาครบองค์ประชุม ผมขอเปิดประชุมครับ 
ระเบียบวาระท่ี 1 1.เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

- ไม่มี 
ประธานสภาฯ  ตามระเบียบวาระการประชุม วาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบวันนี้ไม่   
      มีครับ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ สมัยสามัญ 

สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่  13 สิงหาคม  2562 
ประธานสภาฯ ต่อไประเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลแสลงพันธ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 13 
สิงหาคม 2562 ขอให้ทางท่านสมาชิกได้พิจารณาว่าจะแก้ไข จุดไหนที่จะเพ่ิมเติม 
เชิญคุณประสงค์ เชิญครับ 

นายประสงค์  เครือเนียม กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนาย
ประสงค์ เครือเนียม สมาชิกหมู่ 3 บ้านสะแกช าครับ ผมอยากจะให้แก้ไข หน้าที่ 21 
ครับ ท่านเปิดดูหน้าที่ 21 บรรทัดที่ 3  ค าพูดว่า สมาชิกผู้เกียรติครับให้แก้เป็น
สมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ ผมอยากจะให้มันชัดเจนหน่อยอ่านแล้วมันยังไงยังไงครับ 
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ท่านประสงค์  ซักครู่ว่า สมาชิกผู้เกียรติทุกท่านอันที่จริงมีการพิมพ์ตกนะครับอันที่
จริงเป็นสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับ ทางท่านเลขาบอกว่าตกไปตัวหนึ่งนะครับ 
สมาชิกท่านใดมีจุดไหนอีกเชิญครับ เชิญท่านถนอม ก้อนทอง เชิญครับ 

นายถนอม  ก้อนทอง ท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผมถนอม ก้อนทอง สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ หมู่ที่ 9 บ้านแสนสุข ครับท่านประธาน ก่อนที่
เราจะมีการับรองรายงานการประชุมสภา สมัยที่ผ่านมา กระผมก็มี ประเด็นน าเรียน
ท่านประธานสภาชี้แจง เพื่อแก้ไขนะครับ ในหน้าที่ 8 บรรทัดที่ 15 ที่ผมอภิปรายไว้
บริหารจัดการด้าน 17 แผนงาน ผมอภิปรายในวันนั้น 11 แผนงานนะครับ ไม่ใช่ 
17 ยังไงท่านประธานให้ช่วยแก้ไขครับ ขอบคุณครับท่านประธาน 

ประธานสภาฯ สมาชิกเปิดตามนะครับ หน้าที่ 8 นะครับ บรรทัดที่ 15 บริหารจัดการด้าน 17 
แผนงานจริง ๆ ท่านเลขาก็ได้บอกว่าอันนี้ก็ตกเหมือนกันพิมพ์ตกนะครับ เป็น 11 
นะครับ ขอแก้ไขเป็น 11 นะครับ ท่านใดมีจุดใดอีกเชิญครับ มีไหมครับ ถ้าไม่มีตาม
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
แสลงพันธ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 
2562 สมาชิกท่านใดรับรอง ขอให้ท่านยกมือครับ 
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มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุม โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ (17  เสียง) 
 ไม่รับรอง ไม่มี 
 งดออกเสียง ไม่มี 
ประธานสภาฯ ยกมือครบ 17 เสียง ก็เป็นอันว่ารับรองครับ 
ระเบียบวาระท่ี 3 3. เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 3.1 พิจารณาร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์  วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ 
ประธานสภาฯ ต่อไประเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพ่ือพิจารณา ข้อที่ 3.1 พิจารณาร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 ขอองค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ 
วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ ก่อนอ่ืนก็จะให้ทางเลขาชี้แจงกฎระเบียบก่อน เชิญครับ 

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

ข้อที่ 49  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้อง
ส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไป
ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้อง
ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 

  ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง 
ผู้บริหารหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอ
ค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิก
สภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 

  การเสนอค าแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้ 
  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีสอง กรณีการพิจารณาสามวาระรวด

เดียวผู้แปรญัตติอาจเสนอค าแปรบัญญัติด้วยวาจาได้ 
  ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่าง

ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึก
ความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่
มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการ
แปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติตลอดจน
สงวนค าแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภา
ท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณา
เป็นการด่วน 
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ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลง
ประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 

  ข้อ 51  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับ
ข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน  

  ถ้าท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการ
แก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 

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

  ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียว
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ด าเนินการตามความในวรรคสามก็ได้ 

  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นั้น
ตามวรรคสามแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่
น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 

  ในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้
ระงับไว้เท่านั้น  

  ข้อ 59 การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะกระท าได้เฉพาะการขอ
ลดรายจ่ายหรือการขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย และต้องมีจ านวนสมาชิกสภา
ท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 

  ค าแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติภายในระยะเวลาที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามข้อ 45 วรรคสาม และข้อ 49 
วรรคหนึ่ง 

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

  ข้อ 61 ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจ านวนเงินซึ่งมีข้อผูกพันอย่างใด
อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(1) ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ 
(2) รายจ่ายซึ่งเป็นจ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย   
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ถ้ามีปัญหาว่า รายจ่ายรายการใดมีข้อผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม่ ให้
ประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
นี่คือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการแปรญัตตินะครับ 

ประธานสภาฯ ทางเลขานุการสภาก็ได้ชี้แจงกฎระเบียบต่อไปก็จะให้ทางท่านประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ ได้ชี้แจง เชิญครับ 

ประธานคณะกรรมการ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายประเดิม สาม
พิมพ์ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ.2563  

  ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ ให้คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณา แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 ให้แล้ว
เสร็จ นับแต่สภามีมติรับหลักการ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. ถึง เวลา 
16.30 น. วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 ถึง เวลา 16.30 น. วันที่ 15 
สิงหาคม  2562 เวลา 08.30 น. ถึง เวลา 16.30 น. วันที่ 16  สิงหาคม 2562 
เวลา  08.30  ถึง เวลา 16.30 น. ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลแสลงพันธ์เสนอค าขอแปรญัตติแต่อย่างใด และคณะกรรมการแปรญัตติมีมติ
เป็นเอกฉันท์ให้ยืนตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 เดิม
ของคณะผู้บริหาร โดยปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติที่ได้
ยื่นต่อท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์และท่านประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ได้ส่งให้แก่ท่านสมาชิกทุกท่านแล้ว ขอขอบคุณ
ครับ 

ประธานสภาฯ ทางท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติก็ได้ชี้แจง รายงานไปแล้วนะครับ เมื่อไม่มีผู้
แปรญัตติระเบียบวาระท่ี 3   ข้อที่ 3.1 เมื่อไม่มีผู้แปรญัตติเป็นอันว่าวาระท่ี 2 ขั้น 
แปรญัตติก็เป็นอันว่าผ่านนะครับ 

ที่ประชุม รับทราบ 
 3.2 พิจารณา ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ วาระที่ 3 ขั้นลงมติเป็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ประธานสภาฯ ต่อไป ข้อที่ 3.2 พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ วาระท่ี 3 ขั้นลงมติ เห็นชอบ ให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2563 ก่อนอื่นก็จะให้ทาง
ท่านเลขาชี้ แจงกฎระเบียบก่อน เชิญครับ 

เลขานุการสภาฯ กราบเรียน ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติและท่านคณะผู้บริหารที่
เคารพรักทุกท่านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 
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  ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่

ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร 
  ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็น

ข้อบัญญัติหรือไม่ ครับ 
ประธานสภาฯ ทางท่านเลขาก็ได้ชี้แจงกฎระเบียบไปแล้วนะครับในวาระที่ 3 ข้อที่ 3.2 เมื่อไม่มีการ

แปรญัตติ วาระท่ี 3 ก็ขอมติเลยเกี่ยวกับการเห็นชอบ 3.2 พิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.2563 ขอองค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ 
วาระท่ี 3 ขั้นลงมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.
2563 สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2563 ขอให้ท่านยกมือครับ 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 โดยมี
มติเป็นเอกฉันท์ (17 เสียง) 

 ไม่เห็นชอบ ไม่มี 
 งดออกเสียง ไม่มี 
ประธานสภาฯ ยกมือครบ 17 เสียงนะครับ ก็เป็นอันว่าเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.2563 นะครับ 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธานสภาฯ ต่อไประเบียบวาระที่ 4 เรื่องอ่ืน ๆ สมาชิกท่านใดมีอะไรจะมาชี้แจงแนะน า เชิญ

ครับ เชิญท่านถนอม ก้อนทอง เชิญครับ 
นายถนอม ก้อนทอง ท่านประธานที่ เคารพ ท่านสมาชิก ผู้ทรงเกียรติ กระผมถนอม ก้อนทอง สมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ หมู่ที่ 9 บ้านแสนสุข ท่านประธานครับ 
สภาของเราก็มีมติเห็นชอบรับหลักการ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2563 ในสภาแห่งนี้รับหลักการเป็นที่เรียบร้อยไปแล้ว แต่ประเด็นที่ผมจะน าเรียน
ท่านประธานสภา เป็นการน าเรียน ท่านประธานสภา เป็นการหารือกับคณะผู้บริหาร
เกี่ยวกับกิจกรรมโครงสร้างพ้ืนฐานประเด็นที่ผมจะน าเรียนเป็นประเด็นที่ความ
ต้องการของพ่ีน้องประชาชนก็เป็นงานเกี่ยวกับงานมูลดิน ท่านประธานสภาโครงการ
ของเรา แต่ละโครงการที่จะมีโครงการก าเนิดขึ้นไหม มีความจ าเป็น เป็นการยกมูล
ดินยกมูลดิน เพ่ือเป็นขั้นตอนในการที่จะด าเนินการก่อสร้างต่อไป จากมูลดินเป็น
ลาดยางหรือแม้แต่เป็นคอนกรีต แต่ ณ ปัจจุบันนี้ โอกาสในการพัฒนา โอกาสในการ
ขยับ การซ่อมสร้างงานมูลดินของเรา ขององค์กรของเรา ปัจจุบันนี้ไม่มีงานมูลดิน
เกิดข้ึน ซึ่งอะไรครับท่านประธานงานมูลดินมันเป็นความส าคัญท่ีจะต้องสร้างก าเนิด
เกิดการก่อสร้างถนนหนทางขึ้นมา ล าดับหนึ่งนี้ต้องเป็นงานมูลดินมาก่อนแต่ในเมื่อ
ไม่มีการซ่อมสร้างงานมูลดิน โครงสร้างพื้นฐานเหล่านั้นของพ่ีน้องประชาชนที่เขามี
ความต้องการให้ท าถนนหนทางก็ไม่มีการด าเนินการไม่มีการเกิดข้ึน สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผม
ตั้งข้อสังเกต และต้องการให้คณะผู้บริหารได้ช่วยชี้แจงและน าเรียนเป็นการหารือ 
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 เพ่ือแก้ไขปัญหามูลดิน เพราะว่าสิ่งที่ปรากฏมา กิจกรรมที่เราด าเนินการไปก็จะมีแต่
ลาดยางหรือคอนกรีต ทั้ง ๆ ที่ความต้องการเรื่องด้านถนนหนทาง ผมยกตัวอย่างหมู่ 
9 ยังมีอีกหลายซอยที่จะต้องมีการด าเนินการ โดยการยกมูลดินเป็นล าดับแรกก่อน
แต่ในเมื่อคณะผู้บริหารไม่มีการด าเนินการ ด้านมูลดินการพัฒนาแต่ละหมู่ภายใน
ต าบลของเราก็จะไม่มีโอกาสที่จะพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เหล่านี้อีกต่อไปสิ่งนี้
เป็นสิ่งที่ผมต้องน าเรียนผ่านท่านประธานและท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
เพ่ือหาแนวทาง แก้ไขเพ่ิมเติม เพื่อที่เราจะได้บริหารจัดการ โครงการให้ตรงตาม
เป้าประสงค์ของพ่ีน้องประชาชน สิ่งนี้เป็นส่วนที่ผมต้องฝากท่านประธานหารือเอาไว้
ส่วนนี้ ครับ ขอบคุณครับท่านประธาน 

ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดมีอะไรอีก เชิญครับ เชิญท่านสุพจน์ เชิญครับ 
นายสุพจน์ ลาหัวโทน กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และก็สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมก็มีเรื่อง

เกี่ยวกับไฟ แสงสว่างว่าจะขอขอบพระคุณ ผู้บริหารครับที่ได้จัดให้ทางช่างไป
ซ่อมแซมไฟข้างทางของหมู่ 2 ครับ เป็นที่เรียบร้อยผมก็มีแค่นี้ครับ ที่จะบอกในสภา
ครับ ขอขอบพระคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดมีอะไรอีก เชิญครับ เชิญท่านประวัติ กงทอง เชิญครับ 
นายประวัติ  กงทอง กราบเรียน ท่านประธานสภาที่เคารพกระผมนายประวัติ กงทอง สมาชิกหมู่ 1 อยู่ใน

วาระท่ี 4 วาระอ่ืนๆ ต้องขอขอบคุณทางด้านฝ่ายบริหาร กับประธานสภาด้าน
ข้อบัญญัติปี 2563 เห็นความส าคัญหลาย ๆ ด้านที่ฝ่ายบริหารจัดการถือว่าได้ครบ
เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ทุกฝ่ายแต่ยังขาดอีกหลายอย่างที่ยังไม่ครบก็ฝากผู้บริหารเอาไว้ 
เพ่ือเป็นแนวทางท่ีดีอนุรักษ์ประเพณีนี้ก็ยังมีอยู่ที่พวกเราจะต้องท าตัวอย่างต าบลอ่ืน
เขาท าประเพณีข้าวขวัญข้าว ประเพณีแห่เทียน หรือประเพณีแซนโฎนตา ของ
อนุรักษ์เอาไว้ด้วยเป็นเรื่องที่ดี ที่ต าบลอ่ืนเขาท าแล้ว แต่ของเรายังขาดไปอันนี้ฝาก
ผู้บริหารเอาไว้นะครับอันนี้ของเรายังไม่มีครบและก็ดูการขุดแหล่งน้ า ข้อบัญญัติเราก็
ไม่ได้บรรจุเข้าไป เป็นสิ่งที่เราไม่ได้รับนโยบายที่ฝากเอาไว้ ตรงนี้เนื่องจากถ้าพูดไป
แล้ว ถ้าส ารวจตกเป็นศูนย์แน่นอน เนื่องจากต าบลของเราเป็นแหล่งสัญจรมากกว่า
การแหล่งน้ า ถามว่าเนื่องจากต าบลของเราพอลงประชาคมไปแล้วส่วนชาวบ้านไม่ได้
มองเห็นส าคัญตรงนี้ มองเป็นถนนหนทาง ความจ าเป็นเป็นสิ่งที่ดี ผมก็ฝากใน
ข้อบัญญัติตรงนี้ กับผู้บริหารไว้ว่า ถ้าต าบลเราได้มีโอกาสได้พัฒนาฝากท่านนายกว่า
ให้ท าให้ดีที่สุดและท าให้เร็ว เพื่อผลประโยชน์ของต าบลเพ่ือประโยชน์ของประชาชน
ของเรา นโยบายตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีและอีกเรื่องนึ่งที่ผมต้องขอขอบคุณและชมเชย
ทางด้านประสานในเรื่องถนนดินลงหินคลุก ซ่อมแซมพอไปเช็คแล้วก็เป็นงานที่ผมให้
คะแนนได้ว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์ที่ชาวบ้านชมเชยมาว่าหินคลุกถูกต้อง และลงไปถูกที่
ที่ประชาคมที่ท าหนังสือขอมาเป็นเรื่องที่ดี สิ่งที่ดีต้องขอบคุณครับ เหลืออีกหลาย
เส้นที่ยังไม่ครบ เนื่องจากแสลงพันธ์ก็เหลืออยู่ประมาณสองเส้นที่จะต้องขออนุญาต
ท่านหลังจากนี้ไปถ้ามีเงินสะสมก็ช่วยให้บรรเทากับประชาชนของผมได้สัญจรในเรื่อง 
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ถนนซ่อมแซมคลองส าโรงที่ทางเข้าที่ได้แจ้งมาไว้ และทางด้านเข้าคุ้มตาเชิญ
ประมาณสามร้อยกว่าเมตร ลงหินคลุกทางด้านผู้ช่วยธงชัย แค่นั้นแหละที่ความ
เดือดร้อน เพราะว่าช่วงนี้ฝนไม่ตก มันตกเบา ๆ ดินมันบวมก็หนักหน่อยครับ ถ้าตก
หนักก็ไม่มีอะไรก็ขอฝากท่านประธานสภา ฝ่ายบริหารของเราข้อบัญญัติผ่านไป
เรียบร้อยแล้วก็ฝากผู้บริหาร เพ่ือเป็นประโยชน์ของประชาชน ของเราด้วยครับ 
ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดมีอะไรอีกเชิญครับ ถ้าไม่มีเชิญท่านนายกได้ชี้แจง เชิญครับ 
นายกอบต. กราบเรียนท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอตอบสมาชิก  

หมู่ 9 เรื่อง โครงการยกระดับมูลดินลงหินคลุกที่ต าบลเราค่อนข้างที่จะท าไม่ได้เลย 
ไม่ใช่เฉพาะต าบลเรานะครับทั่วประเทศ เหตุผลก็คือหนึ่งไม่มีวิศวกรรับรอง เรื่อง
ยกระดับมูลดินลงหินคลุก ซึ่งวิศวกรรับรองต้องของทางหลวงชนบทหรือโยธาธิการ 
เขาไม่รับรองให้เราก็เลยโครงการตัวนี้ ถ้าหมู่ไหนที่เสนอมาคงจะต้องปล่อยให้ตก 
เพราะว่าวันนั้นผม หารือกับช่างยกระดับมูลดินต่อไป มันจะต้องมีการบดอัด ซึ่งมี
การบดอัดแล้วก็ พอลงดินเสร็จเกรดแล้วก็บดอัด แล้วค่อยลงแบบมีแต่ลูกรังนะครับ
ไม่มีหินคลุก ครับสมัยแต่ก่อนมีลูกรัง สมัยนี้เขาเปลี่ยนจากลูกรังเป็นหินคลุก ก็เลยได้
แบบที่มีหารือหลายต าบลวันนั้นผมหารือไปที่ ต าบลเมืองที ซึ่งเป็นนายกท่ีเป็นเพ่ือน
กันแล้วก็ ท่านก็ออกแนวคิดเดียวกันว่าต้องหาวิศกรอย่างเดียว แต่การที่เราอย่างหมู่ 
2 หมู่ 2 มีเส้นหนึ่งช่างประมาณการไว้ไม่มีการบดอัดก็เลยถ้าเราหาวิศวกร พอบดอัด
ราคามันก็ไม่ได้ ก็เลยจ าเป็นต้องปล่อยให้ตกค่อยหาวิธีใหม่ว่าปีต่อๆไปทางราชการ
เขาจะสั่งการมายังไงให้เราด าเนินการในเรื่องถนนดินลงหินคลุก เป็นเรื่องที่ดีท่าน
สมาชิกหมู่ 9 ได้ถาม เพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานความจ าเป็นที่จะมาเป็นคอนกรีตมา
เป็นลาดยาง ก็คือถนนดินลงหินคลุกก่อนไม่อย่างนั้นเราท าคอนกรีตไม่ได้ ท าลาดยาง
ไม่ได้ ขอบคุณครับ หมู่ 2 ไฟ หมู่ 2 ส่วนก็อย่างที่ผมได้เรียนแล้วนะครับว่ารถมีสอง
คัน คันหนึ่งก็บางทีเข้าเมืองอีกคันหนึ่งก็ช่างเอาไปตรวจงานอันนี้ ทางช่างเองเอารถ
ส่วนตัวออกไปซ่อม เพราะว่าเป็นการเร่งด่วน ว่าพ่ีน้องต้องการก็เลยใช้รถส่วนตัวไป
ซ่อมให้ก็ซ่อมได้หลายหมู่แล้ว หมู่ที่เหลือก็ทยอยเราจะซ่อมให้แล้วเสร็จ ส่วนสมาชิก
หมู่ 1 ก็เรื่องอนุรักษ์ประเพณี จริง ๆ แล้วประเพณี ของเราทุกครัวเรือนเขาท ากัน
อย่างแซนโฎนตาก็เลยให้ทางอบจ.เขาจัดอนุรักษ์ไว้ ส่วนต าบลไหนที่มีศักยภาพที่จัด
ได้เขาก็จัดนะครับ ส่วนต าบลเรางบประมาณค่อนข้างที่จะน้อยก็เลยจัดแค่ประเพณี
อย่างเดียวก็คือ ลอยกระทง ซึ่งอนุรักษ์ไว้ ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา แต่ก่อนเรา
เคยท าก็เคยซื้อเทียนให้แต่ก็ไม่ถูกระเบียบเขา เขาให้เราหล่อเองครับ ประเพณีการ
แห่เทียนเข้าพรรษา กระบวนการที่เราด าเนินการมันต้องซื้อเทียนมาหล่อเอง มัน
ยุ่งยากครับ ก็เลยต้องปล่อยให้พี่น้องประชาชนทุกวัดมีอยู่แล้วทุกวัดมีการแห่เทียน
เข้าพรรษา เพราะฉะนั้นสมาชิกผู้น าชุมชนก็ พวกเราเข้าไปร่วมทุกวัด ท่านใดที่
สะดวกวัดตรงไหนก็วัดตรงนั้น ก็เข้าตรงนั้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอน้อมรับไว้ทั้งสอง 
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โครงการนะครับ ถ้ามีโอกาสนะครับหารือทางเจ้าหน้าที่ ทางปลัดแล้วก็ทางบริหารก็
จะน้อมรับไว้นะครับ พิจารณานะครับ เรื่องแหล่งน้ าก็อันที่จริงเรื่องแหล่งน้ า ทุกปีท่ี
ผ่านมาไม่ค่อยมีใครสนใจก็เลยต้องตอบตรง ๆ นะครับว่าพ่ีน้องที่ท าประชาคมมาไม่
ค่อยมีใครสนใจเรื่องแหล่ง แต่ปีนี้สนใจเพราะอะไร เพราะว่าเจอวิกฤตินะครับแล้ง
เป็นพิเศษก็เลยทุกท่านทุกคนหันมาดูแหล่งน้ า พอมาดูแหล่งน้ าบางทีก็ไม่มีในแผน 
บางทีมีในแผนแล้วงบประมาณค่อนข้างเยอะ อย่างโสนผมก็ได้ส่งให้วันนั้น ท่าน
ผู้ใหญ่มาเอาสามสิบล้านหรือเปล่า ขอไปสามสิบล้าน ส่วนศักยภาพของเราไม่มี
ความสามารถที่จะท าได้ ท่านก็เห็นนะครับว่างบที่เราตั้ง โครงสร้างพ้ืนฐานจริง ๆ ได้
แค่สามล้านเศษๆ ห้าล้านเศษ ๆ แต่ว่า โครงสร้างพื้นฐานได้แค่สามล้านเศษ ๆ 
สามสิบล้านเราไม่มีโอกาสเลยเพราะฉะนั้นทางโสนเองขอให้ผมส่งโครงการไปที่
รัฐมนตรี วันนั้นรัฐมนตรีมาส่งไปหารัฐมนตรีให้ช่วยแล้วก็ยังเหลือสองหมู่ หมู่ 5 กับ
หมู่ 8 ก็ด าเนินการส่งไปแล้วนะครับ เราจะเอางบของเรามาขุดคงเป็นไปไม่ได้
สามสิบล้านไม่รู้จะเอาตรงไหนกี่ปจีะได้ งบประมาณที่เราตั้งข้อบัญญัติสามสิบแปด
ล้านก็เลยต้องขอไป ขอรัฐมนตรีทีม่าวันนั้นรัฐมนตรีช่วยเกษตร ครับเรื่องหินคลุก 
ทางนี้ก็ได้ด าเนินการแล้วที่เสนอเรื่องมาก็มีหมู่ 1 ที่ท่านร้องตลอด อย่างที่เขาว่าใคร
มีลูกหลายคน ลูกคนไหนร้องคนนั้นได้กินขนมเยอะที่สุดหมู่ 1 ขยันเหลือเกินครับ 
สมาชิกท้ังสองท่าน ท่านหนึ่งล่าลายเซ็น ท่านหนึ่งเป็นคนท าหนังสือมา แล้วก็ท่านได้
ไปหมู่ 5 ก็ได้ หมู่ 6 ที่ท าหนังสือขอมาก็ได้ด าเนินการให้เรียบร้อยแล้ว ตอนนี้ผมให้
เช็คเงิน งบซ่อมก็เหลือประมาณแสนกว่าบาท ตอนนี้ก็หนังสือมาหลายจุดเหมือนกัน 
แต่ไม่รู้จะพอหรือเปล่าก็พิจารณาท่านใดที่คิดว่าพ่ีน้องเดือดร้อนก็ให้ท าหนังสือมางบ
เหลือน้อยแต่ว่าผมจะให้ทางปลัดดูให้ถ้าว่าตรงไหนพอโอน ซ่อมให้พ่ีน้อง เพื่ออ านวย
ความสะดวกผมก็จะด าเนินการ ครับขอบคุณครับ  

ประธานสภาฯ  สมาชิกท่านใดมีอะไรอีกเชิญครับ เชิญท่านประวัติ กงทอง เชิญครับ 
นายประวัติ  กงทอง กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม นายประวัติ กงทอง สมาชิกหมู่ 1  

จริง ๆ แล้วผมอยากจะท้วงติง ท่านประธานซักนิดนึ่ง เนื่องจากหนังสือท่านเลขาได้
ส่งมาในเรื่องประชากร ยังไม่ได้เข้าเรื่องตรงนี้ผ่านไปไม่ได้ต้องมมีติเข้าเรื่องตรงนี้ 
ท่านได้มาแจ้งให้ทราบเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงอันนี้ผ่านไปแล้วหารือท่านนะท่าน
ประธาน กลัวมันพลาดไม่มีที่บันทึกตัวเลขอันนี้คือจุดส าคัญ อกีเรื่องหนึ่งก็ในฐาน
สมาชิกทุกท่านเลือก กรรมการแปรญัตติมา โดยท่านประเดิม  สามพิมพ์ ประธาน 
กรรมการแปรญัตติและพร้อมกรรมการทั้ง 5 ท่านให้มาเป็นกรรมการรอแปรญัตติ
ส่วนกระผมเองก็ในนามตัวแทนคณะกรรมการว่าหนึ่งที่ความส าคัญในข้อบัญญัติปี 
2563 เนื่องจากงบประมาณไปเล็งที่ด้านห้องประชุม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและรถท่ีใช้
ที่สมาชิกได้ท้วงติงมา เนื่องจากเจ้าหน้าที่เราทุกฝ่ายขาดรถที่จะต้องใช้งาน ที่เราจะ
ประสานว่าท าไมไฟมันช้า ท าไมไปวัดถนนมันช้า คณะกรรมทั้ง 5 ท่านได้ 
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ปรึกษาหารือแล้ว ถ้าหนึ่งสมาชิกไม่แปรคณะกรรมการก็มีสิทธิแปร แต่เล็งเห็น
ความส าคัญของหน่วยงานที่จะขาดอยู่ ถ้าจะเป็นไปได้ ถ้าไม่มีการบูรณะสิ่งของเพ่ิม 
หอประชุมของเรา ผมเองกรรมการที่หารือจะให้ซื้อรถทุกหน่วย แต่บังเอิญยังขาดอีก
เยอะ โดยมติกรรมการของเราเล็งเห็นความส าคัญที่สมาชิกเราได้ท้วงติงมา อย่าคิด
ว่าหนึ่งเลือกกรรการมาแล้ว ไม่สนใจว่าท่านไม่ส่งแต่พวกผมได้หารือกัน มีแต่
ความส าคัญ แต่ยังขาดงบประมาณ แต่ก็ท่านประธานไปถึงผู้บริหารเป็นสิ่งที่ว่าไม่ได้
ชม แต่สิ่งที่เราออกรายละเอียดไปแล้วว่าใช้จ าเป็น เราได้ปรึกษาหารือเราเข้ามา
อบต.ทุกอาทิตย์ เราจะรู้ว่าเจ้าหน้าที่ยังใช้รถส่วนตัวเองก็มีอันนี้ส่วนที่ส าคัญนะครับ 
ก็ถ้าเราจะมีโอกาสมีวาสนาได้อีกนาน เราก็จะได้มีรถใช้อีกหลายคัน ทุกหน่วยทุกฝ่าย 
อันนี้ฝากด้วยนะครับ กระผมเองก็มีแค่นี้ในฐานะตัวแทนกรรมการแปรญัตติก็
ขอบคุณสมาชิกที่เลือกพวกเรามาท้ัง 5 ท่าน ได้มาท าหน้าที่ในปีงบประมาณ 2563 
ในปีนี้ คณะกรรมการก็มีมติเล็งเห็นความส าคัญของทุกท่านฝ่ายแล้วคงจะหลุดไป ปี
หน้า ปี 63 คงจะได้สิ่งที่ดีมาเยอะ ขอบคุณมากครับท่านประธาน 

ประธานสภาฯ  สมาชิกท่านใดมีอะไรอีก เชิญครับ 
   เชิญท่านถนอม ก้อนทอง เชิญครับ 
นายถนอม  ก้อนทอง ท่านประธานที่เคารพ ผมถนอม ก้อนทอง สมาชิกหมู่ 9 ตามที่ท่านนายกได้เปิด

ประเด็นซักครู่ว่ามีการซ่อมแซมถนนหนทางให้พ่ีน้องก็คิดได้ตัวกระผมเองก็ได้รับการ
ร้องเรียน ร้องทุกข์จากพ่ีน้องหมู่ 9 ให้ซ่อมแซมถนน ซึ่งตรงนี้ พี่น้องเขาก็มีจิตกุศล
เขามีการยกมูลดินเอง โดยที่ไม่ต้องใช้งบประมาณขององค์กร ท่านก็เป็นผู้มีจิต
สาธารณะแล้วก็โอนให้เป็นถนนสาธารณะ ซึ่งผมก็ได้น าเรียนท่านนายกร้องทุกข์มา
เป็นลายลักษณ์อักษร น าเรียนท่านแล้วในวันนี้ และในวันนี้ก็ได้น าเรียนท่านด้วย
วาจานะครับ ตรงนั้นจะให้เป็นชื่อ ซอยสุริยะ นะครับ ให้เกียรติเจ้าภาพ ซึ่งเขาเป็น
เจ้าของพ้ืนที่ เจ้าขอบริบทที่เขามีจิตที่จะมอบที่ดินเป็นสาธารณะก็น าเรียนท่านนายก
ได้ ลงไปตรวจสอบซ่อมแซมให้พี่น้องได้เกิดประโยชน์สูงสุดครับ ขอบคุณท่าน
ประธาน 

ประธานสภาฯ  สมาชิกท่านใดมีอะไรอีก เชิญครับ ถ้าไม่มีเชิญ เลขาได้ชี้แจงเชิญครับ 
เลขานุการสภาฯ ครับพอดี เมื่อกี้ทางท่านสมาชิก ได้น าเรียนเรื่องประชากรที่ไม่ได้เอาเข้าในระเบียบ

วาระ เพราะว่าประเด็นตรงนี้ มันเป็นประเด็นในเรื่องของความผิดพลาดในการพิมพ์
ในการตกหล่น แต่มันไม่ได้อยู่ในประเด็นของการแปรญัตติก็เลยว่าท้วงติงมาก็ไป
แก้ไขในใหม้ันถูกต้องก็น าเรียนเพื่อให้ทราบได้แจ้งให้ท่านทราบก็เลยไม่ได้เอาเข้า
วาระแจ้งให้ทราบนะครับ เพราะว่ามันเป็นการพิมพ์ผิดพลาด ทางข้อมูลซึ่งจะไม่อยู่
ในไม่จะระเบียบวาระก็เลยเอามาแจ้งเรียนให้ท่านทราบว่าข้อมูลที่จริงคือตรงนี้ ครับ 

ประธานสภาฯ ต่อไปเชิญท่านนายก เชิญครับ 
นายกอบต. ครับท่านประธาน ท่านสมาชิก ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ถนนซอยนี้ ท่านสมาชิกตั้งเอง 

ซอยสุริยะ ซึ่งผมก็ได้หารือกับรองประธาน เมื่อเช้านี้ซึ่งคุยกันว่าท่านเข้าไปดูหน่อยก็ 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


