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ลาํดบั ชือ่ – สกลุ ตาํแหน�ง ลายมือชือ่ หมายเหตุ
๑ นายเคลือ่น

ลดัดาไสว
ประธานสภาฯ เคลือ่น

ลดัดาไสว
๒ นายประกอบ

ประไว
รองประธานสภาฯ ประกอบ

ประไว
๓ นางประภา

เตมิสขุ
ส.อบต.หมู�ที่ 1 ประภา

เตมิสขุ
๔ นายหอม กายดี ส.อบต.หมู�ที่ ๒ หอม กายดี
๕ นางแป� ว

เกดิสบาย
ส.อบต.หมู�ที่ ๒ แป� ว

เกดิสบาย
๖ นางทศันา

ทาทอง
ส.อบต.หมู�ที่ 3 ทศันา ทาทอง

๗ นางจรสัศรี
ปิยะไพร

ส.อบต.หมู�ที่ ๔ จรสัศรี
ปิยะไพร

๘ นายกวน
ประชมุฉลาด

ส.อบต.หมู�ที่ 4 กวน
ประชมุฉลาด

๙ นายสมบรูณ �
แสงสนัติ

ส.อบต.หมู�ที่ ๕ สมบรูณ �
แสงสนัติ

๑๐ นายอนิวตัร
บตุรเทศ

ส.อบต.หมู�ที่ ๕ อนิวตัร
บตุรเทศ

๑๑ นายนรากรณ �
บวัทอง

ส.อบต.หมู�ที่ ๖ นรากรณ �
บวัทอง

๑๒ นางรุ�ง ยนิดงีาม ส.อบต.หมู�ที่ ๖ รุ�ง ยนิดงีาม
๑๓ นายโกมล

อาจหาญยิง่
ส.อบต.หมู�ที่ 7 โกมล

อาจหาญยิง่



๑๔ นายเยีย่ม
ชมหมื่น

ส.อบต.หมู�ที่ 7 เยีย่ม ชมหมื่น

๑๕ นายสมปอง
ครบอยู�

ส.อบต.หมู�ที่ ๘ สมปอง
ครบอยู�

๑๖ นายวทิยา
ประมลูศรี

ส.อบต.หมู�ที่ ๘ วทิยา
ประมลูศรี

๑๗ นายชอบ
ครบส�วน

ส.อบต.หมู�ที่ ๙ ชอบ ครบส�วน

๑๘ นายลบั
ลอยเลือ่น

ส.อบต.หมู�ที่ 9 ลบั ลอยเลือ่น

๑๙ นายสาํราญ
หมู�ทอง

ส.อบต.หมู�ที่ ๑๐ สาํราญ
หมู�ทอง

๒๐ นางทพิย �
เฉลยีวไว

ส.อบต.หมู�ที่ ๑๐ ทพิย �
เฉลยีวไว

๒๑ นางสมเกตุ
สาลทีอง

ส.อบต.หมู�ที่ ๑๑ สมเกตุ
สาลทีอง

๒๒ นายทองไล �
เชยีนจนัทร �ทกึ

ส.อบต.หมู�ที่ ๑๑ ทองไล �
เชยีนจนัทร �ทึ

ก
๒๓ นายธง ได �ไซร � ส.อบต.หมู�ที่ ๑๒ ธง ได �ไซร �
๒๔ นายวโิรจน �

มะลทิอง
ส.อบต.หมู�ที่ ๑๒ วโิรจน �

มะลทิอง
๒๕ นายฉลองชยั

ยอดรกัษ �
ส.อบต.หมู�ที่ ๑๓ ฉลองชยั

ยอดรกัษ �
๒๖ นางบู�ทอง

สาํราญดี
ส.อบต.หมู�ที่ ๑๓ บู�ทอง

สาํราญดี
๒๗ นายวฒุชิยั

จาํนงเพียร
ส.อบต.หมู�ที่ ๑๔ วฒุชิยั

จาํนงเพียร
๒๘ นายนันท �

จนัทร �ประโคน
ส.อบต.หมู�ที่ ๑๔ นันท �

จนัทร �ประโค
น



-2-

ผู �เข �าร�วมประชุม

ลาํดบั ชือ่ – สกลุ ตาํแหน�ง ลายมือชือ่ หมายเหตุ
1 นายเลยีงศกัดิ ์

เผยศริิ
นายกอบต. เลยีงศกัดิ ์

เผยศริิ
2 นายเกยีว

พนัธ �เสน
รองนายกอบต. เกยีว

พนัธ �เสน
3 นายก�องเกยีรติ

กายดี
รองนายกอบต. ก�องเกยีรติ

กายดี
4 นางลาํดวน

ยอดภริมย �
ปลดัอบต. ลาํดวน

ยอดภริมย �
5 นางหน่ึงฤทยั

พรหมบตุร
นักวเิคราะห �ฯ หน่ึงฤทยั

พรหมบตุร
6 นางสาวลกัขณา

ลดัดาไสว
ผู �ช�วยนักพฒันาชมุชน ลกัขณา

ลดัดาไสว

ก�อนการประชุม
เลขานุการสภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง นางลาํดวน
ยอดภริมย � ดาํเนินการ

-
เชญิสมาชกิสภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวงเข �าห �อ
งประชมุและตรวจสอบองค �

ประชมุ มีสมาชกิสภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวงเข �าประชมุ
27 คน ยงัไม�เข �าห �องประชมุ 1 คน คอื นางประภา เตมิสขุ
สมาชกิสภาอบต.บ�านพลวงหมู�ที่ 1

- อ�านประกาศองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง เรือ่ง
เรยีกประชมุสภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง สมยัสามญั
สมยัแรก ประจาํปี 2563



- ชีแ้จงระเบยีบกฎหมายทีเ่กีย่วข �องกบัการประชมุพิจารณา
ดาํเนินการประชมุตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย
ว�าด �วยข�อบงัคบัการประชมุสภาท�องถิน่ พ.ศ.2557 แก�ไขเพิ่มเตมิถงึ

(ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2554
- เชญินายเคลือ่น ลดัดาไสว ประธานสภาฯ

ดาํเนินการประชมุตามระเบยีบวาระต�อไป
ระเบียบวาระท่ี 1 เรือ่งท่ีประธานแจ �งให �ท่ีประชุมทราบ
ประธานฯ - วนันี้ถอืว�าเป็นวนัสาํคญัทางประวตัศิาสตร �วนัหน่ึง
คอืเป็นวนัทหารผ�านศกึ ตรงกบั

วนัที่ 3 กมุภาพนัธ �ของทกุปี
-

แจ �งประชาสมัพนัธ �เรือ่งการรบัสมคัรบคุคลเพื่อสรรหาเป็นคณะกรรมก
ารการ

เลอืกตัง้ประจาํองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง
ซึง่คดิว�าทกุท�านก็คงจะได �รบั หนังสอืแล �ว
ซึง่ตาํแหน�งทีแ่ต�งตัง้ของสาํนักงานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจาํ

องค �การ บรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง จาํนวน 3 คน
โดยมีกาํหนดวนัรบัสมคัรระหว�างวนัที่ 3 – 7
กมุภาพนัธ � 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น.
สถานทีร่บัสมคัร ณ
องค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง อาํเภอปราสาท
จงัหวดัสรุนิทร �
- ในวนัที่ 5 กมุภาพนัธ �

ขอเรยีนเชญิทกุท�านเข �าร�วมประชมุท �องถิน่ ท �องที่ ณ
ห�องประชมุองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง

ซึง่อยากจะให�ทกุท�านได �เข �าร�วม
ประชมุโดยพร�อมเพรยีงกนัครบั

-
ช�วงนี้เป็นช�วงของการจดักจิกรรมเทศมหาชาตปิระจาํปี
ซึง่หลายๆวดัก็มีการเทศน �

ประจาํปีไปแล�ว บางวดัก็กาํลงัดาํเนินการ
บางวดัก็กาํลงัมีการเตรยีมความพร�อมทีจ่ะ เทศน �ประจาํปี



และทีว่ดัปราสาทวารี ก็จะมีการเทศมหาชาตใินวนัที่ 8 ของเดอืน
กมุภาพนัธ � 2563 ตรงกบัวนัมาฆบชูา ขึน้ 15 คํา่ เดอืน 3

จงึขอบอกบญุ มายงัทกุท�านด �วยครบั
ระเบียบวาระท่ี 2 รบัรองรายงานการประชุม

2.1 รบัรองรายงานการประชมุครัง้ทีแ่ล �ว
ในการประชมุสภาฯ สมยัวสิามญั สมยัที่ 3

วนัที่ 26 ธนัวาคม 2562
ประธานฯ - เชญิประธานตรวจรายงานการประชมุ
นายสาํราญ หมู�ทอง -
เรยีนท�านประธานสภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวงทีเ่คารพ
และสมาชกิ

สภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวงตลอดจนผู �เข �า
ร�วมประชมุผู �ทรงเกยีรตทิกุท�าน ผมนายสาํราญ
หมู�ทอง สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ ๑0
ในฐานะประธานกรรมการตรวจรายงานการประชมุส
ภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง
ได �ตรวจรายงานการประชมุสภาองค �การบรหิารส�วน
ตาํบลบ�านพลวง สมยัวสิามญั สมยัที่ 3 ประจาํปี
2562 วนัที่ 26 ธนัวาคม 2562 เรยีบร �อยแล�ว
ขอแก�ไขข�อความในส�วนของผู �เข �าร�วมประชมุครบั
ในลาํดบัที่ 8 นางสภุาพ หมัน่เทีย่ง ผู �ใหญ�บ �านหมู�ที่

1 ขอแก�ไขข�อความจากหมู�ที่ 2 เป็นหมู�ที่ 1
ขอให�ทีป่ระชมุได �รบัรองรายงานการประชมุต�อไปครั
บ

ประธานฯ - แจ �งขอแก�ไขข�อความในระเบยีบวาระที่ 1
เรือ่งประธานแจ �งให �ทีป่ระชมุทราบ
ข�อความเกีย่วกบัวนัเซ�นไหว �ตามปราสาท จากขึน้ 15
คํา่ เป็นขึน้ 3 คํา่ เดอืน 3 ครบั

มตทิีป่ระชมุ เห็นชอบเอกฉันท �ให �แก �ไข
ประธานฯ - สอบถามความคดิเห็นเพิ่มเตมิ

เมื่อไม�มีก็ขอมตทิีป่ระชมุรบัรองรายงานการประชมุส



ภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวงสมยัวสิามญั
สมยัที่ 3 ประจาํปี 2562 วนัที่ 26 ธนัวาคม 2562

- ตรวจสอบองค �ประชมุ
มีสมาชกิอยู�ในห�องประชมุจาํนวน 27 คน

มตทิีป่ระชมุ รบัรองรายงานการประชมุ 27 เสยีง
ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู �ถาม

- ไม�มี
ระเบียบวาระท่ี 4
เรือ่งท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท �องถ่ินตัง้ขึน้เพ่ือพิจารณาแล �วเสร็จ

- ไม�มี
ระเบียบวาระท่ี 5 เรือ่งท่ีเสนอใหม�

5.1 ญตัติเก่ียวกบักิจการสภาท�องถ่ิน
5.1.1 เรือ่งกาํหนดสมยัประชุมสภาฯ สมยัสามญัประจาํปี

2563
และกาํหนดวนัเริม่ประชุมสมยัสามญัประจาํปีสมยัแรกของปีถดัไป

(มาตรา 53
ในปีหน่ึงให �มีสมยัประชุมสามญัสองสมยัหรอืหลายสมยัแล �วแต�สภา
องค �การบรหิารส�วนตําบลจะกาํหนด แต�ต �องไม�เกินส่ีสมยั
วนัเริม่สมยัประชุมสามญัประจาํปีให �สภาองค �การบรหิารส�วนตําบล
กาํหนด สมยัประชุมสามญัสมยัหน่ึงๆ ให �มีกาํหนดไม�เกินสิบห �าวนั
แต�ถ �าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต �องได �รบัอนุญาตจากนายอําเภอ)
ข�อ 11(3)
สําหรบัองค �การบรหิารส�วนตําบลให �สภาองค �การบรหิารส�วนตําบล
กาํหนดว�าปีนัน้จะมีสมยัประชุมสามญัประจาํปีก่ีสมยั
แต�ละสมยัในปีนัน้จะเริม่เม่ือใด แต�ละสมยัในปีนัน้มีกาํหนดก่ีวนั
กบัให �กาํหนดวนัเริม่ประชุมสมยัประชุมสามญัประจาํปีสมยัแรกของ
ปีถดัไปและมีกาํหนดก่ีวนั)
ประธานฯ -

ให�ทีป่ระชมุสภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวงเ
สนอว�าจะกาํหนดสมยัประชมุสามญัประจาํปี 2563
ไว �กีส่มยั



นายนรากรณ � บงัทอง - เรยีนท�านประธานสภาทีเ่คารพ
และสมาชกิผู �ทรงเกยีรตทิกุท�าน ผมนายนรา

กรณ � บวัทอง สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 6
ขอเสนอกาํหนดสมยัประชมุสามญั ประจาํปี 2563
จาํนวน 4 สมยัครบั ขอบคณุครบั

- ผมนายลบั ลอยเลือ่น สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 9
ขอรบัรองครบั

- ผมนายอนิวตัร บตุรเทศ สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 5
ขอรบัรองครบั

ประธานฯ - ตรวจสอบองค �ประชมุ
มีสมาชกิอยู�ในห�องประชมุจาํนวน 27 คน

- มีสมาชกิท�านใดจะเสนอเป็นอย�างอืน่หรอืไม�
เมื่อไม�มีจงึขอมตจิากทีป่ระชมุ
มตทิีป่ระชมุ เห็นชอบ 27 เสยีง
กาํหนดสมยัประชมุสามญัประจาํปี 2563 จาํนวน 4 สมยั
ประธานฯ -
ขอให�ทีป่ระชมุได �เสนอกาํหนดวนัเริม่ต �นและช�วงวนัประชมุสมยัสามญั
ของแต�ละ

สมยั
และกาํหนดวนัเริม่ประชมุสมยัประชมุสามญัประจาํปีส
มยัแรกของปีถดัไปและมีกาํหนดกีว่นั

นายนรากรณ � บวัทอง - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
และสมาชกิผู �ทรงเกยีรตทิกุท�าน ผมนายนรา

กรณ � บวัทอง สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 6
ขอกาํหนดสมยัประชมุสมยัสามญั สมยัที่ 2 ระหว�างวนัที่

16 – 30 เมษายน 2563 สมยัที่ 3 ระหว�างวนัที่ 1 – 15
สงิหาคม 2563 สมยัที่ 4 ระหว�างวนัที่ 17 – 31 ตลุาคม 2563
และขอ

กาํหนดวนัเริม่ต �นและช�วงวนัประชมุสมยัประชมุสามญั
สมยัแรกของปี 2564 ระหว�างวนัที่ 1 – 15
กมุภาพนัธ � 2564 ครบั



- ผมนายสาํราญ หมู�ทอง สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 10
ขอรบัรองครบั

- ดฉัินนางจรสัศรี ปิยะไพร สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 4
ขอรบัรองค�ะ
ประธานฯ - ตรวจสอบองค �ประชมุ
มีสมาชกิอยู�ในห�องประชมุจาํนวน 27 คน

- มีสมาชกิท�านใดจะเสนอเป็นอย�างอืน่หรอืไม�
เมื่อไม�มีจงึขอมตจิากทีป่ระชมุ
มตทิีป่ระชมุ เห็นชอบ จาํนวน 27 เสยีง กาํหนดสมยัประชมุสามญั

ประจาํปี 2563 จาํนวน 4 สมยั สมยัที่ 2 ระหว�างวนัที่
16 – 30 เมษายน 2563 สมยัที่ 3 ระหว�างวนัที่ 1 –
15 สงิหาคม 2563 สมยัที่ 4 ระหว�างวนัที่ 17 – 31
ตลุาคม 2563
และขอกาํหนดวนัเริม่ต �นและช�วงวนัประชมุสมยัประชุ
มสามญั สมยัแรกของปี 2564 ระหว�างวนัที่ 1 – 15
กมุภาพนัธ � 2564

5.1.2 ญตัติขอความเห็นชอบแผนพฒันาท�องถ่ิน (พ.
ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติมเปล่ียนแปลง ครัง้ท่ี 4/2563 (ระเบียบฯ
ข �อ 22 ข�อ 22/2)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด �วยการจดัทําแผนพฒันาองค �กรปก
ครองส�วนท �องถ่ิน พ.ศ.2548 แก �ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2561
กาํหนดให �ท �องถ่ินดําเนินการจดัทําแผนพฒันาท�องถ่ิน
เพ่ือเป็นแนวทางการพฒันาของท�องถ่ิน
โดยแผนพฒันาท�องถ่ินสามารถแก �ไข
เพ่ิมเติมหรอืเปล่ียนแปลงได �ตามความจาํเป็นและความเหมาะสม
โดยให �เป็นไปตามระเบียบฯน้ี ข �อ 22 เพ่ือประโยชน �ประชาชน
การเพ่ิมเติมแผนพฒันาท�องถ่ินให �องค �กรปกครองส�วนท �องถ่ินดําเนิ
นการตามขัน้ตอน ดงัน้ี

(1)
คณะกรรมการสนับสนุนการจดัทาํแผนพฒันาท�องถิน่จดัทาํร�างแผนพั
ฒนาท�องถิน่ทีเ่พิ่มเตมิพร �อมเหตผุลและความจาํเป็นเสนอคณะกรรมกา



รพฒันาท�องถิน่
(2)

คณะกรรมการพฒันาท�องถิน่และประชาคมท�องถิน่พิจารณาร�างแผนพั
ฒนาท�องถิน่ทีเ่พิ่มเตมิ
สาํหรบัองค �การบรหิารส�วนตาํบลให�ส�งร�างแผนพฒันาท�องถิน่ทีเ่พิ่มเติ
มให �สภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลพิจารณาตามมาตรา 46
แห�งพระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองค �การบรหิารส�วนตาํบล พ.
ศ.2537 ด�วย

เมื่อแผนพฒันาท�องถิน่ทีเ่พิ่มเตมิได �รบัความเห็นชอบแล�ว
ให �ส�งแผนพฒันาท�องถิน่ดงักล�าวให �ผู �บรหิารท�องถิน่ประกาศใช�
พร �อมทัง้ปิดประกาศให�ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม�น�อยกว�าสามสบิ
วนันับแต�วนัทีผู่ �บรหิารท�องถิน่ประกาศใช�

“ข�อ 22/1
ในกรณีการเพิ่มเตมิหรอืเปลีย่นแปลงแผนพฒันาท�องถิน่ทีเ่กีย่วกบัโคร
งการ พระราชดาํริ งานพระราชพิธี รฐัพิธี นโยบายรฐับาล
และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให�เป็นอาํนาจของผู �บรหิารท�องถิน่
สาํหรบัองค �การบรหิารส�วนตาํบลให�ส�งร�างแผนพฒันาท�องถิน่ทีเ่พิ่มเตมิ
หรอืเปลีย่นแปลงให�สภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลพิจารณาตามมาตรา
46 แห�งพระราชบญัญตัสิภาตาํบล และองค �การบรหิารส�วนตาํบล พ.
ศ.2537 ด�วย
และเมื่อแผนพฒันาท�องถิน่ทีเ่พิ่มเตมิหรอืเปลีย่นแปลงได�รบัความเห็น
ชอบแล�ว
ให �ปิดประกาศให�ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม�น�อยกว�าสามสบิวนั
นับแต�วนัทีไ่ด �รบัความเห็นชอบการเพิ่มเตมิหรอืเปลีย่นแปลงแผนพฒัน
าท�องถิน่ดงักล�าว ประกอบด�วย 10 โครงการดงันี้

1. โครงการซ�อมสร �างผิวทางพาราแอสฟัลต �ตกิคอนกรตี
(โดยวธิี Pavement In-Place Recycling) รหสัทางหลวงท�องถิน่
สร.ถ 107-07 ช�วงโรงเรยีนบ �านพลวง – แยกอนามยั

2. โครงการก�อสร �างสะพานคสล.บ�านโคกเบง-อาํปึลกง ม.9
3. โครงการวางท�อระบายน้ําพร �อมบ�อพกั คสล. หมู�ที่ 3

บ�านกนัจาน
4.



โครงการวางท�อระบายน้ําพร �อมบ�อพกัคสล.ศพด.อบต.บ�านพลวงหมู�ที่ 3
บ�านกนัจาน

5. โครงการขดุเจาะบ�อบาดาลพร�อมตดิตัง้ซมัเมอร �ส หมู�ที่ 4
บ�านบลัลงัก �

6. โครงการขดุเจาะบ�อบาดาลพร�อมตดิตัง้ซมัเมอร �ส หมู�ที่ 7
บ�านปังเม็ง

7. โครงการขดุเจาะบ�อบาดาลพร�อมตดิตัง้ซมัเมอร �ส
ทีท่าํการองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง หมู�ที่ 6
บ�านโคกตะเคยีน

8. โครงการขดุลอกหนองบลัลงัก �หมู�ที่ 4 บ�านบลัลงัก �
9. โครงการขดุลอกหนองลาํปวง หมู�ที่ 6 บ�านโคกตะเคยีน
10. โครงการขดุลอกอ�างเก็บน้ําอาํปึลกง หมู�ที่ 9 บ�านอาํปึลกง

ประธานฯ - เชญิคณะผู �บรหิารแถลงญตัติ
นายเลยีงศกัดิ ์ เผยศริิ -
เรยีนท�านประธานสภาองค �หารบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง
ข�าพเจ �าขอเสนอญตัติ เรือ่ง

ขอความเห็นชอบร�างแผนพฒันาท�องถิน่ (พ.ศ.2561-
2565) เพิ่มเตมิ/เปลีย่นแปลงครัง้ ที่ 4/2563 (ระเบยีบฯข�อ
22 ข�อ 22/2) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว�าด �วยการ

จดัทาํแผนพฒันาองค �กรปกครองส�วนท�องถิน่ พ.ศ.2548
แก�ไขเพิ่มเตมิ (ฉบบัที่ 3) พ.ศ.2561
ดงัมีรายละเอยีดแนบท�ายนี้ จงึเรยีนมาเพื่อโปรดนําเสนอทีป่ระชมุสภา

องค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวงเห็นชอบต�อไป
ประธานฯ - ตามทีค่ณะผู �บรหิารได �แถลงมานัน้ ในข�อ 22
เพื่อประโยชน �ของประชาชน การเพิ่มเตมิ

แผนพฒันาท�องถิน่ให �องค �การปกครองส�วนท�องถิน่ดาํเนินการตา
มขัน้ตอน ดงันี้ 1.

คณะกรรมการสนับสนุนการจดัทาํแผนพฒันาท�องถิน่จดัทาํร�
างแผนพฒันาท�องถิน่ที่

เพิ่มเตมิพร �อมเหตผุลและความจาํเป็นเสนอคณะกรรมการพั
ฒนาท�องถิน่ 2.

คณะกรรมการพฒันาท�องถิน่และประชาคมท�องถิน่พิจารณา



ร�างแผนพฒันาท�องถิน่ที่ เพิ่มเตมิ
สาํหรบัองค �การบรหิารส�วนตาํบลให�ส�งร�างแผนพฒันาท�องถิน่ทีเ่พิ่มเติ
มให � สภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลพิจารณาตามมาตรา 46
แห�งพระราชบญัญตัสิภา

ตาํบลและองค �การบรหิารส�วนตาํบล พ.ศ.2537 ด�วย
เมื่อแผนพฒันาท�องถิน่ที่ เพิ่มเตมิได �รบัความเห็นชอบแล�ว
ให �ส�งแผนพฒันาท�องถิน่ดงักล�าวให �ผู �บรหิารท�องถิน่

ประกาศใช�พร �อมทัง้ปิดประกาศให�ประชาชนทราบโดยเปิดเ
ผยไม�น�อยกว�าสามสบิวนั

นับแต�วนัทีผู่ �บรหิารท�องถิน่ประกาศใช� “ข�อ 22/1
ในกรณีการเพิ่มเตมิหรอื

เปลีย่นแปลงแผนพฒันาท�องถิน่ทีเ่กีย่วกบัโครงการ
พระราชดาํริ งานพระราชพิธี รฐัพิธี นโยบายรฐับาล
และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให�เป็นอาํนาจของผู �บรหิาร
ท�องถิน่
สาํหรบัองค �การบรหิารส�วนตาํบลให�ส�งร�างแผนพฒันาท�องถิน่ทีเ่พิ่มเตมิ
หรอื

เปลีย่นแปลงให�สภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลพิจารณาตาม
มาตรา 46 แห�ง พระราชบญัญตัสิภาตาํบล
และองค �การบรหิารส�วนตาํบล พ.ศ.2537 ด�วย และ

เมื่อแผนพฒันาท�องถิน่ทีเ่พิ่มเตมิหรอืเปลีย่นแปลงได�รบัควา
มเห็นชอบแล�ว ให �ปิด

ประกาศให�ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม�น�อยกว�าสามสบิวั
น นับแต�วนัทีไ่ด �รบัความ

เห็นชอบการเพิ่มเตมิหรอืเปลีย่นแปลงแผนพฒันาท�องถิน่ดงั
กล�าว ประกอบด�วย 10 โครงการดงันี้ 1.
โครงการซ�อมสร �างผิวทางพาราแอสฟัลต �ตกิคอนกรตี (โดยวธิี

Pavement In-Place Recycling) รหสัทางหลวงท�องถิน่ สร.ถ
107-07 ช�วง โรงเรยีนบ �านพลวง – แยกอนามยั 2.
โครงการก�อสร �างสะพานคสล.บ�านโคกเบง-อาํปึลกง ม.9 3.
โครงการวางท�อระบายน้ําพร �อมบ�อพกั คสล. หมู�ที่ 3 บ�านกนัจาน 4.
โครงการ



วางท�อระบายน้ําพร �อมบ�อพกัคสล.ศพด.อบต.บ�านพลวงหมู�ที่ 3
บ�านกนัจาน 5. โครงการ

ขดุเจาะบ�อบาดาลพร�อมตดิตัง้ซมัเมอร �ส หมู�ที่ 4 บ�านบลัลงัก � 6.
โครงการขดุเจาะบ�อ บาดาลพร�อมตดิตัง้ซมัเมอร �ส หมู�ที่ 7
บ�านปังเม็ง 7. โครงการขดุเจาะบ�อบาดาลพร�อม

ตดิตัง้ซมัเมอร �ส
ทีท่าํการองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวงหมู�ที่ 6 บ�านโคกตะเคยีน

8. โครงการขดุลอกหนองบลัลงัก �หมู�ที่ 4 บ�านบลัลงัก � 9.
โครงการขดุลอกหนองลาํปวง หมู�ที่ 6 บ�านโคกตะเคยีน 10.
โครงการขดุลอกอ�างเก็บน้ําอาํปึลกง หมู�ที่ 9 บ�านอาํปึลกง
เวลา 10.40 น. มีสมาชิกสภาเข �าห �องประชุมเพ่ิม 1 คน คือนางประภา
เติมสุข สมาชิกสภาอบต.

หมู�ท่ี 1
- ตรวจสอบองค �ประชมุ

มีสมาชกิอยู�ในห�องประชมุจาํนวน 28 คน
- ขอมตทิีป่ระชมุขอความเห็นชอบแผนพฒันาท�องถิน่

(พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเตมิเปลีย่นแปลง ครัง้ที่ 4/2563
มตทิีป่ระชมุ เห็นชอบแผนพฒันาท�องถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565)
เพิ่มเตมิเปลีย่นแปลง ครัง้ที่ 4/2563 จาํนวน 28
เสยีง

5.1.3
ขอความเห็นชอบขดุลอกแหล�งน้ําสาธารณท่ีตืน้เขิน
ตามข�อ 5 ข�อ 6
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด �วยวิธีการเก่ียวกบัการ
ขดุลอกแหล�งน้ําสาธารณประโยชน �ท่ีตืน้เขิน พ.ศ.2547

ประธานฯ - เชญิคณะผู �บรหิารแถลงญตัติ
นายเลยีงศกัดิ ์ เผยศริิ-
เรยีนประธานสภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง
ข�าพเจ �าขอเสนอญตัติ

เรือ่ง
ขอความเห็นชอบขดุลอกแหล�งน้ําสาธารณะทีต่ืน้เขนิ ตามข�อ 5 ข�อ

6 ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย
ว�าด �วยวธิกีารเกีย่วกบัการขดุลอกแหล�งน้ํา



สาธารณประโยชน �ทีต่ืน้เขนิ พ.ศ.2547 ประกอบด�วย 1.
โครงการขดุลอกหนองน้ํา ถนนหกั ม.1 บ�านพลวง 2.
โครงการขดุลอกหนองน้ํากนัจาน ม.3 บ�านกนัจาน

3. โครงการขดุลอกหนองน้ําบลัลงัก � ม.4 บ�านบลัลงัก � 4. โครงการขดุลอก
หนองน้ําโคกตามอน ม.5 บ�านโคกตามอน 5.

โครงการขดุลอกหนองลาํปวง หมู�ที่ 6 บ�านโคกตะเคยีน 6.
โครงการขดุลอกหนองน้ําลาํเจยีก หมู� 7 บ�านปังเม็ง

7. โครงการขดุลอกอ�างเก็บน้ําอาํปึลกง หมู�ที่ 9 บ�านอาํปึลกง 8.
โครงการขดุลอก หนองน้ําจบัสวา หมู�ที่ 10 บ�านตาโสร �

9. โครงการขดุลอกหนองน้ําหนองพลวง หมู� 14
บ�านหนองพลวง

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดนําเสนอทีป่ระชมุสภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�าน
พลวงเห็นชอบต�อไป

ประธานฯ - เชญิเลขาฯชีแ้จงรายละเอยีดเพิ่มเตมิ
นางลาํดวน ยอดภริมย � - เรยีนท�านประธานสภาทีเ่คารพ ดฉัินนางลาํดวน
ยอดภริมย �เลขานุการสภาองค �การ

บรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง
ขอเรยีนชีแ้จงระเบยีบทีเ่กีย่วข �อง
เรือ่งขอความเห็นชอบขดุลอกแหล�งน้ําสาธารณทีต่ืน้เขนิ
เป็นไปตามข�อ 5 ข�อ 6
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว�าด �วยวธิกีารเกีย่วกบัการขดุ
ลอกแหล�งน้ําสาธารณประโยชน �ทีต่ืน้เขนิ พ.ศ.2547
ข�อ ๕

  เมื่อนายอาํเภอหรอืองค �กรปกครองส�วนท�องถิน่แล �วแต�กรณีพิจ
ารณาเห็นว�าแหล�งน้ํา สาธารณประโยชน �ในท�องทีใ่ดตืน้เขนิ
สมควรทาํการขดุลอก ให�นายอาํเภอหรอืองค �กร

ปกครองส�วนท�องถิน่ดงักล�าวทาํการสาํรวจขอบเขต
ปักแนวเขตแหล�งน้ํานัน้ให �ชดัเจน
พร�อมทัง้ออกแบบการขดุลอก กาํหนดหลกัเกณฑ �
วธิกีารและระยะเวลาในการขดุลอกให�แล �วเสร็จ
และเสนอเป็นโครงการเพื่อขอความเห็นชอบจากผู �ว�าราช
การจงัหวดั
แล �วจงึประกาศหาผู �ประสงค �ทีจ่ะทาํการขดุลอกมีกาํหนดไ



ม�น�อยกว�าสบิห �าวนั
นับแต�วนัประกาศในกรณีทีแ่หล�งน้ํานัน้มีหนังสอืสาํคญัสาํ
หรบัทีห่ลวง

ให�ยดึถอืแนวเขตตามหลกัฐานหนังสอืสาํคญัสาํหรบั
ทีห่ลวงนัน้
ข�อ ๖

  กรณีทีท่างราชการพิจารณาแล�วเห็นสมควรทีจ่ะจดัจ �างให �เอกชนทาํก
ารขดุลอกตาม

ระเบยีบ สาํนักนายกรฐัมนตรวี�าด �วยการพสัดุ
หรอืระเบยีบกระทรวงมหาดไทย
ว�าด �วยการพสัดขุองหน�วยการบรหิารราชการส�วนท�องถิน่
และนายอาํเภอ
หรอืองค �กรปกครองส�วนท�องถิน่ประสงค �จะนํากรวด หนิ
ดนิ ทราย
ทีไ่ด �จากการขดุลอกไปเป็นประโยชน �ของทางราชการหรื
อค�าจ �างเอกชน ให�

นายอาํเภอหรอืองค �กรปกครองส�วนท�องถิน่เส
นอขอความเห็นชอบจากผู �ว�าราชการจงัหวดั

ในกรณีนายอาํเภอหรอืองค �กรปกครองส�วนท�อ
งถิน่ประสงค �จะนํากรวด หนิ ดนิ ทราย ทีไ่ด �จากการ

ขดุลอกไปเป็นค�าจ �างเอกชน ให�ตรีาคากรวด หนิ ดนิ
ทราย
ทีไ่ด �จากการขดุลอกตามราคาค�าตอบแทนในการอนุญาต
ตามมาตรา ๙ ทวิ
ในบญัชคี�าตอบแทนท�ายประมวลกฎหมายทีด่นิโดยอนุโล
มแล�วให �หกักลบจากค�าจ �างและถ�ามีราคาเกนิกว�าค�าจ �าง
เอกชนผู �รบัจ �างต �องจ�ายเงนิค�ากรวดหนิ ดนิ ทราย
ส�วนทีเ่กนิดงักล�าวคนืให �ทางราชการ
และให�เงนินัน้ตกเป็นรายได�ขององค �กรปกครอง

ส�วนท�องถิน่นัน้ในกรณีทีป่รากฏว�าทรพัย �สนิทีไ่ด �จาก
การขดุลอกเป็นแร� ทรพัยากรไม� หรอืวตัถโุบราณ
ให�ดาํเนินการตามกฎหมายว�าด �วยการนัน้

ประกอบด�วยโครงการ



1. โครงการขดุลอกหนองน้ําถนนหกั ม.1
บ�านพลวง 2.
โครงการขดุลอกหนองน้ํากนัจาน ม.3 บ�านกนัจาน

3. โครงการขดุลอกหนองน้ําบลัลงัก � ม.4
บ�านบลัลงัก � 4.
โครงการขดุลอกหนองน้ําโคกตามอน ม.5
บ�านโคกตามอน 5.
โครงการขดุลอกหนองลาํปวง หมู�ที่ 6 บ�านโคกตะเคยีน

6. โครงการขดุลอกหนองน้ําลาํเจยีก หมู� 7
บ�านปังเม็ง 7.
โครงการขดุลอกอ�างเก็บน้ําอาํปึลกง หมู�ที่ 9
บ�านอาํปึลกง 8.
โครงการขดุลอกหนองน้ําจบัสวา หมู�ที่ 10 บ�านตาโสร �

9. โครงการขดุลอกหนองน้ําหนองพลวง หมู�
14 บ�านหนองพลวง

ประธานฯ -
สอบถามความคดิเห็นเพิ่มเตมิจากสมาชกิผู �เข �าร�วมประชมุ
ว�ามีสมาชกิท�านใดจะ

อภปิรายในญตัตนีิ้หรอืไม�
นายสมบรูณ � แสงสนัติ - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ คณะผู �บรหิาร
และเพื่อนสมาชกิผู �ทรงเกยีรตทิกุท�าน

ผมนายสมบรูณ � แสงสนัติ สมาชกิสภาอบต.หมทูี่ 5
ขออภปิรายในระเบยีบวาระที่ 5.1.3
ผมเห็นดดี �วยตามทีท่�านเลขาฯได�นําเรยีนมาแล�ว
เน่ืองจากปัจจบุนัปัญหาเรือ่งน้ํา

ถอืเป็นวาระแห�งชาตทิีเ่กดิภยัแล �งเข �ามา
ผมดใีจทีม่ีโครงการนี้เกดิขึน้ ซึง่ในแต�ละปีทีเ่กดิ

ภยัแล �งจะเห็นว�าในแต�ละปีมวลน้ําทีไ่หลมาแล�วเราสามารถกกัเก็
บได �ระดบัหน่ึง แต�ส�วนที่ เหลอืก็ไหลทิง้โดยเปล�าประโยชน �
วนันี้เมื่อเรามีโอกาสได�ทาํโครงการนี้ก็ถอืว�าเป็นเรือ่งทีด่ี ครบั
และรู �สกึประทบัใจในข�อที่ 6 เกีย่วกบัเรือ่งการจดัซือ้จดัจ �าง
ให �เอกชนเข �ามา ดาํเนินการ
และเห็นว�าเป็นสิง่ทีด่แีละเห็นดดี �วยครบั ขอบคณุครบั



นายสาํราญ หมู�ทอง - เรยีนท�านประธานสภาฯ
และสมาชกิผู �ทรงเกยีรตทิกุท�าน ผมนายสาํราญ หมู�ทอง

สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 10 ขออภปิรายในวาระที่ 5.1.3
ผมเห็นว�าทัง้ 9 โครงการเป็น

โครงการทีด่แีละเห็นดดี �วย แต�อยากจะขอฝากโครงการที่
5 โครงการขดุลอกหนองน้ําลาํ ปวง
เน่ืองจากอยากให�ขดุเป็นบ�อน้ําทีส่ามารถให�ประชาชนไปบรโิภคได�
เพื่อให �ได � ผลประโยชน �ทัง้ 2 ทาง ขอบคณุครบั
นายนันท � จนัทร �ประโคน - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
สมาชกิผู �ทรงเกยีรตทิกุท�าน ผมนายนันท � จนัทร �ประ

โคน สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 14 ขออภปิรายในวาระที่
5.1.3 ผมเห็นว�าโครงการทกุ

โครงการเป็นโครงการทีม่ีความสาํคญั
อย�างโครงการขดุลอกหมู�ที่ 3 และหมู�ที่ 7 ที่

ได �รบังบประมาณแล�วแต�ขดุลอกไม�แล �วเสร็จ
ผมก็เห็นดดี �วยทีจ่ะมีการดาํเนินการให�แล �ว

เสร็จในรอบนี้ครบั และทกุโครงการมีความสาํคญัเช�นกนั
ต �องรบีดาํเนินการในปีนี้ครบั ขอบคณุครบั
นายนรากรณ � บวัทอง - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
และเพื่อนสมาชกิผู �ทรงเกยีรตทิกุท�าน ผมนาย

นรากรณ � บวัทอง สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 6
ขออภปิรายในญตัตทิี่ 5.1.3 จากทีดู่

ตามข�อ 6 แล�ว
องค �กรของเราน�าจะมีงบประมาณทีจ่ะดาํเนินการได �หลายโครงการ

อยู�นะครบั
เน่ืองจากอยากให�องค �กรของเราได �ดาํเนินการเอง
เพื่อให �มลูดนิทีข่ดุไป

นัน้เราสามารถนํามาใช �ประโยชน �ด �านอืน่ได �ด �วยครบั
ขอบคณุครบั
นายลบั ลอยเลือ่น - กราบเรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
และเพื่อนสมาชกิผู �ทรงเกยีรตทิกุท�าน ผม

นายลบั ลอยเลือ่น ขออภปิรายในญตัตทิี่ 5.1.3



เกีย่วกบัโครงการทัง้ 9 โครงการ
ผมเห็นแล�วก็รู �สกึดใีจด �วยครบั

แต�ขอแสดงความคดิเห็นในส�วนของโครงการของหมู�ที่
7 ซึง่มีงบประมาณลงแล�ว
แต�ก็อยากจะได�โครงการดนิแลกน้ําเพื่อดาํเนินการไป

ทเีดยีวให�แล �วเสร็จ และโครงการของหมู�ที่ 9
ตอนนี้น้ําก็แห�งแล �ว ถ �ามีโครงการดนิ

แลกน้ํามาก็จะเป็นการดี
แต�อยากจะสอบถามว�าถ �าปีนี้เราไม�ได �ดาํเนินการ ในปีต�อไป
เราสามารถดาํเนินการได �หรอืไม�ครบั
นายหอม กายดี - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
และเพื่อนสมาชกิทกุท�าน ผมนายหอม กายดี

สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 2 ผมเห็นดดี �วยกบัทกุโครงการ
แต�ตดิใจในส�วนของหนอง ถนนหกัหมู�ที่ 1
ตอนนี้น้ําแห�งเกอืบหมดแล�วครบั ถ �ารบีดาํเนินการก็น�าจะเป็นการดี

ครบั
นายกวน ประชมุฉลาด - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
และสมาชกิผู �เข �าร�วมประชมุทกุท�าน ผมนาย

กวน ประชมุฉลาด สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 4
รู �สกึเห็นด �วยทกุโครงการ ซึง่ขณะนี้

ปัญหาภยัแล �งถอืว�าเกดิขึน้ทัว่ทกุพืน้ที่
รู �สกึดใีจทีม่ีการเสนอโครงการนี้มาเพื่อ

แก �ปัญหาเหล�านี้ครบั ขอบคณุครบั
ประธานฯ - เชญิคณะผู �บรหิารตอบข�อซกัถาม
นายเกยีว พนัธ �เสน - เรยีนท�านประธานสภาฯ
และสมาชกิผู �ทรงเกยีรตทิกุท�าน ผมนายเกยีว พนัธ �เสน

รองนายกองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง
เกีย่วกบัเรือ่งแหล�งน้ํานัน้ องค �การ

บรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวงให�ความสาํคญัเกีย่วกบัเรือ่งนี้เป็
นอย�างมาก จะเห็นได �ว�า

ทีผ่�านมาเราได �ขดุลอกแหล�งน้ําต�างๆมาแล�วมากมาย



และจะมีอยู�ช�วงหน่ึงทีม่ีหนังสอื
สัง่การมาให�ระงบัการขดุลอกทัว่ประเทศ

ต�อมาช�วงหลงัก็มีหนังสอืสัง่การแจ �งมาว�าให �
สามารถขดุลอกได�

หลงัจากนัน้เราก็ได �ไปศกึษาดงูานทีจ่งัหวดัอบุลราชธานี เกีย่วกบั
เรือ่งธนาคารน้ําใต �ดนิ

และนํามาดาํเนินการเพื่อสนองนโยบายของรฐับาลครบั
ประธานฯ - ตรวจสอบองค �ประชมุ
มีสมาชกิอยู�ในห�องประชมุจาํนวน 28 คน

-
ขอมตขิอความเห็นชอบขดุลอกแหล�งน้ําสาธารณทีต่ืน้เขนิ ตามข�อ 5 ข�อ

6 ระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทยว�าด �วยวธิกีารเกีย่วกบัการขดุลอกแหล�งน้ําส
าธารณประโยชน �ทีต่ืน้เขนิ พ.ศ.2547 ตามทีผู่ �บรหิารเสนอ
มตทิีป่ระชมุ - เห็นชอบ จาํนวน 28 เสยีง
ให �ขดุลอกแหล�งน้ําสาธารณทีต่ืน้เขนิ ตามข�อ 5 ข�อ 6

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว�าด �วยวธิกีารเกีย่วกบัการขดุ
ลอกแหล�งน้ําสาธารณประโยชน �ที่

ตืน้เขนิ พ.ศ.2547
โดยเสนอผู �ว�าราชการจงัหวดัสรุนิทร �ให �ความเห็นชอบต�อไ
ป
5.1.4
ขอความเห็นชอบการเปล่ียนสภาพท่ีดินอนัเป็นสาธาร
ณสมบติัของแผ�นดินสําหรบัพลเมืองใช �ร�วมกนั ข �อ 4
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว�าด �วยการเปล่ียนสภาพท่ีดินอนัเป็นสาธารณสมบติัขอ
งแผ�นดิน
สําหรบัพลเมืองใช �ร�วมกนัจากการใช�เพ่ือสาธารณประ
โยชน �อย�างหน่ึง เป็นอีกอย�างหน่ึง พ.ศ.2543

ขอ ๔ การดาํเนินการเกีย่วกบัการเปลีย่นสภาพทีด่นิอนัเป
นสาธารณะสมบตัขิองแผนดนิ สําหรบัพลเมืองใชร



วมกนัจากการใชเพื่อสาธารณประโยชนอยางหน่ึงเปนอกี อย
างหน่ึง เชน ถมคลองเปลีย่นสภาพเปนถนน ผูขอจะตองเป
นทบวงการเมืองตามประมวล กฎหมายทีด่นิ

และมีวตัถปุระสงคเพื่อปรบัปรงุหรอืพฒันาไปใช
เพื่อสาธารณประโยชน โดยใหยืน่คาํขอเป็น หนังสอืต
อจงัหวดัซึง่ทีด่นิตัง้อยูพรอมเอกสารหลกัฐานดงันี้

(๑) โครงการและเหตผุลความจาํเปนทีจ่ะตองดาํเนินการ
(๒) รายละเอยีดงบประมาณทีจ่ะใชดาํเนินการ

(๓)
รปูแผนทีแ่ละเนื้อทีต่ามหลกัวชิาการแผนทีใ่นกรณีทีม่ีหนังสอืสาํคญั
สาํหรบัทีห่ลวงใหใช
รปูแผนทีห่ลงัหนังสอืสําคญัสาํหรบัทีห่ลวง

โดยกาํหนดระยะและเนื้อที่ บรเิวณทีจ่ะ
ดาํเนินการดวย

(๔) แผนผงัแสดงการใชทีด่นิและภาพถ
ายทีด่นิทีจ่ะดาํเนินการ (๕) สําเนาระวางแผ
นทีส่าํเนาระวางแผนทีภ่าพถายทางอากาศหรอืสําเนา ระวางรปูถ
ายทาง อากาศแลวแต
กรณีหมายสแีสดงอาณาบรเิวณทีจ่ะดาํเนินการ (๖) สาํเนาแผนทีภ่มูิ

ประเทศมาตราสวน ๑ : ๕๐,๐๐๐ แสดงตาํแหน
งทีต่ัง้ของงทีด่นิ

ประกอบด�วยโครงการ
1. โครงการขดุลอกหนองตาลาํ
2. โครงการขดุลอกหนองยะทตั

ประธานฯ - เชญิคณะผู �บรหิารแถลงญตัติ
นายเลยีงศกัดิ ์ เผยศริิ -
เรยีนประธานสภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง
ข�าพเจ �าขอเสนอญตัติ เรือ่ง ขอ

ความเห็นชอบการเปลีย่นสภาพทีด่นิอนัเป็นสาธารณสมบตัขิองแ
ผ�นดนิ สาํหรบัพลเมืองใช � ร�วมกนั ข �อ 4
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว�าด �วยการเปลีย่นแปลงสภาพทีด่นิอนัเป็นสา



ธารณสมบตัขิองแผ�นดนิ
สาํหรบัพลเมืองใช �ร�วมกนัจากการใช �เพื่อสาธารณประโยชน �อย�าง

หน่ึงเป็นอกีอย�างหน่ึง พ.ศ.2543 ประกอบด�วย 1.
โครงการขดุหนองน้ํา สาธารณประโยชน �หนองตาลาํ 2.
โครงการขดุลอกหนองน้ําสาธารณประโยชน �หนองยะทตั

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดนําเสนอทีป่ระชมุสภาองค �การบรหิารส�วนตาํ
บลบ�านพลวงทราบและ พิจารณาต�อไป
ประธานฯ - เชญิเลขาฯชีแ้จงรายละเอยีดเพิ่มเตมิ
นางลาํดวน ยอดภริมย � - เรยีนท�านประธานสภาทีเ่คารพ ดฉัินนางลาํดวน
ยอดภริมย �เลขานุการสภาองค �การ

บรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง
ขอเรยีนชีแ้จงระเบยีบทีเ่กีย่วข �อง ตาม ขอ ๔
การดาํเนินการเกีย่วกบัการเปลีย่นสภาพทีด่นิอนัเป
นสาธารณะสมบตัขิองแผนดนิสําหรบัพลเมืองใชร
วมกนัจากการใชเพื่อสาธารณประโยชนอย
างหน่ึงเปนอกี อยางหน่ึง เชน
ถมคลองเปลีย่นสภาพเปนถนน ผูขอจะตองเป
นทบวงการเมืองตามประมวล
กฎหมายทีด่นิและมีวตัถปุระสงค
เพื่อปรบัปรงุหรอืพฒันาไปใชเพื่อสาธารณประโยชน
 โดยใหยืน่คาํขอเป็นหนังสอืต
อจงัหวดัซึง่ทีด่นิตัง้อยูพรอมเอกสารหลกัฐานดงันี้
(๑) โครงการและเหตผุลความจาํเปนทีจ่ะต

องดาํเนินการ
(๒) รายละเอยีดงบประมาณทีจ่ะใชดาํเนินการ

(๓)
รปูแผนทีแ่ละเนื้อทีต่ามหลกัวชิาการแผนทีใ่นกรณีทีม่ีหนังสอืสาํคั
ญ สาํหรบัที่

หลวงใหใช
รปูแผนทีห่ลงัหนังสอืสาํคญัสําหรบัทีห่ลวง
โดยกําหนดระยะและเนื้อที่

บรเิวณทีจ่ะดาํเนินการดวย



(๔) แผนผงัแสดงการใชทีด่นิและภาพถ
ายทีด่นิทีจ่ะดาํเนินการ (๕) สําเนาระวางแผ
นทีส่าํเนาระวางแผนทีภ่าพถายทางอากาศหรอืสําเนา ระวางรปู

ถายทางอากาศแลวแต
กรณีหมายสแีสดงอาณาบรเิวณทีจ่ะดาํเนินการ (๖)
สําเนาแผน

ทีภ่มูิประเทศมาตราสวน ๑ : ๕๐,๐๐๐ แสดงตาํแหน
งทีต่ัง้ของงทีด่นิ

ประกอบด�วยโครงการ
1. โครงการขดุลอกหนองตาลาํ
2. โครงการขดุลอกหนองยะทตั

ประธานฯ -
สอบถามความคดิเห็นจากสมาชกิผู �เข �าร�วมประชมุว�ามีสมาชกิท�านใดจะอภิ
ปรายในญตัติ

นี้หรอืไม�
นายสมบรูณ � แสงสนัติ - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
เพื่อนสมาชกิผู �ทรงเกยีรตทิกุท�าน ผมนายสมบรูณ �

แสงสนัติ สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 5
ขออภปิรายในระเบยีบวาระที่ 5.1.4 เน่ืองจากเรือ่ง

น้ํานัน้ถอืว�าเป็นวาระแห�งชาติ
และเป็นโครงการทีค่ยุกนัมานานแล�ว สบืเน่ืองจากรฐับาล

ชดุทีแ่ล �วท�านได �ทาํโครงการโครงข�ายน้ําไว �
ทกุอย�างจะสมบรูณ �ก็คอืโครงการแก�มลงิตวันี้ ครบั
เพื่อให �มีน้ํารองรบัไว �ในแก �มลงิ
ส�วนทีเ่หลอืก็จะไหลไปตามโครงข�ายน้ําทีเ่ราได �ขดุไว �

เมื่อมีโอกาสก็อยากให�รบีทาํไว � ถอืว�าเป็นสิง่ทีด่คีรบั
ขอบคณุครบั
นายหอม กายดี - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
และเพื่อนสมาชกิผู �ทรงเกยีรตทิกุท�าน ผมนายหอม

กายดี สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 2 ขออภปิรายในวาระที่
5.1.4 ในส�วนของหนองยะทตั

ผมคดิว�าถ �าจะทาํก็น�าจะดาํเนินการจดัทาํแนวกัน้ก�อน
แล�วค�อยขดุครบั ขอบคณุครบั



นายนันท � จนัทร �ประโคน - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
และเพื่อนสมาชกิผู �ทรงเกยีรตทิกุท�าน ผมนายนันท �

จนัทร �ประโคน สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 14
ขออภปิรายเห็นดดี �วยกบัทัง้ 2 โครงการครบั
นายสาํราญ หมู�ทอง - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
และเพื่อนสมาชกิผู �ทรงเกยีรตทิกุท�าน ผมนายสาํราญ

หมู�ทอง สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 10 ขออภปิรายในวาระที่
5.1.4 ผมเห็นดดี �วยกบัทัง้ 2 โครงการครบั
เกีย่วกบัเรือ่งของการดาํเนินการก็ย�อมมีผลกระทบเกีย่วกบัเรือ่งของป� าไม�

อยู�แล �ว แต�เราก็สามารถทีจ่ะดาํเนินการปลกูทดแทนได�
จงึรู �สกึเห็นดดี �วยเป็นอย�างยิง่ครบั
นายนรากรณ � บวัทอง - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
และสมาชกิผู �ทรงเกยีรตทิกุท�าน ผมนายนรากรณ � บวั

ทอง สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 6
เกีย่วกบัเรือ่งนี้เราคยุกนัมานานแล�ว แต�ยงัไม�จรงิจงัสกัที

เน่ืองจากยงัหาทางออกยงัไม�ได �
ผมเคยอภปิรายในสภาแห�งนี้มาแล �วครัง้หน่ึง เกีย่วกบัเรือ่ง

การเปลีย่นแปลงสภาพ
เพราะว�ายงัไม�เข �าใจเกีย่วกบัเรือ่งระเบยีบ แต�เมื่อได �ฟังท�านเลขาฯ

ได�ชีแ้จงแล �วก็รู �สกึโล�งใจและเห็นดดี �วย
และอยากให�รบีดาํเนินการครบั ขอบคณุครบั
นางประภา เตมิสขุ - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
และเพื่อนสมาชกิผู �ทรงเกยีรตทิกุท�าน ดฉัินนางประภา

เตมิสขุ สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 1
ขออภปิรายสอบถามว�าถ �าทัง้ 2 โครงการนี้ผ�านไปแล�ว

เราจะต �องมีการจดัทาํประชาคมชาวบ�านอกีหรอืไม� ขอบคณุค�ะ
ประธานฯ - เชญิคณะผู �บรหิารตอบข�อซกัถาม
นายเกยีว พนัธ �เสน - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
และสมาชกิผู �ทรงเกยีรตทิกุท�านครบั ผมนายเกยีว

พนัธ �เสน รองนายกองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง
เกีย่วกบัเรือ่งแหล�งน้ําถ �ามองดู

เกีย่วกบัเรือ่งประโยชน �
ตอนนี้เรามีการวางแนวเขตไว �ประมาณ 112 ไร� งบประมาณกนั



ไว �ประมาณไม�เกนิ 10 เปอร �เซ็น เรือ่งน้ําถอืว�าเป็นวาระแห�งน้ํา
ประโยชน �ของหนอง ยะทตั เป็นแหล�งสาํรองน้ําค�อนข�างใหญ�
ในอนาคตเรือ่งน้ํานัน้เป็นเรือ่งใหญ� และอาจจะมี

ผลกระทบไปยงัพืน้ทีป่� าบางส�วน ส�วนหนองตาลาํ
มีพืน้ทีป่ระมาณ 55 – 60 ไร� เป็นที่

โล�งมาก ทางน้ําจะส�งไปยงัหมู�ที่ 6 บ�านโคกตะเคยีน
บ�านโคกตามอน หมู�ที่ 5 และมา ทางทศิตะวนัตก
องค �การบรหิารส�วนตาํบล บ�านนิคมซอย 2 หนองจะแกสลบั เป็นพืน้ที่

กกัเก็บน้ําอยู�กลางตาํบล ซึง่เรือ่งน้ําถอืว�าเป็นเรือ่งทีส่าํคญัมาก
แต�การดาํเนินการก็ต �องมี ได �มีเสยี ขอบคณุครบั
ประธานฯ - ตรวจสอบองค �ประชมุ มีสมาชกิอยู�ในห�องประชมุ 28
คน

- สอบถามความคดิเห็นเพิ่มเตมิ
ว�ามีสมาชกิท�านใดจะอภปิรายเพิ่มเตมิหรอืไม� เมื่อไม�มีจงึ

ขอมตขิอความเห็นชอบการเปลีย่นสภาพทีด่นิอนัเป็นสาธารณส
มบตัขิองแผ�นดนิสาํหรบั พลเมืองใช �ร�วมกนั ข �อ 4
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว�าด �วยการเปลีย่นสภาพทีด่นิอนั
เป็นสาธารณสมบตัขิองแผ�นดนิ
สาํหรบัพลเมืองใช �ร�วมกนัจากการใช �เพื่อสาธารณประโยชน �
อย�างหน่ึง เป็นอกีอย�างหน่ึง พ.ศ.2543
มตทิีป่ระชมุ - เห็นชอบ 27 เสยีง

งดออกเสยีง 1 เสยีง
ระเบียบวาระท่ี 6 ญตัติอ่ืนๆ
ประธานฯ - สอบถามความคดิเห็นเพิ่มเตมิ
ว�ามีสมาชกิท�านใดจะอภปิรายในญตัตอิืน่ๆหรอืไม�
นายเลยีงศกัดิ ์ เผยศริิ - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
และสมาชกิผู �เข �าร�วมประชมุทกุท�าน ผมนายเลยีงศกัดิ ์

เผยศริิ นายกองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง
ทีผ่�านมาเราเน�นไปแต�ทางด �าน

โครงสร �างพืน้ฐาน เน�นการสร �างถนน
ไม�ค�อยเล็งเห็นความสาํคญัของเรือ่งน้ํา ซึง่เกีย่วกบั

เรือ่งนี้ถ �าเรามีการเริม่ทาํตัง้แต�เมื่อหลายปีก�อน
เราก็ยงัพอทีจ่ะมีน้ําเพียงพอสาํหรบัการ อปุโภคบรโิภค



ถอืว�าเป็นเรือ่งทีไ่ม�คาดคดิ เดาเหตกุารณ �ไม�ถกู ว�าจะมีปัญหาเกดิขึน้ จงึ
ถอืว�าเป็นเรือ่งทีเ่ราจะต �องตระหนัก

และเข �าใจว�าสิง่ใดมีความสาํคญัมากน�อยขนาดไหน
แต�ละครวัเรอืนอาจจะต�องมีการเจาะน้ําบาดาลไว �เพื่อสาํรองไว �

สาํหรบัเวลาขาดแคลนครบั
นายหอม กายดี - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
และสมาชกิผู �ทรงเกยีรตทิกุท�าน ผมนายหอม

กายดี สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 2
ขออภปิรายปรกึษาหาเรือ่งเรือ่งมลูดนิทีข่ดุ เรา

สามารถนํามลูดนิมาลงในพืน้ทีใ่กล �เคยีงได �หรอืไม�
และขออภปิรายขอบคณุคณะ

ผู �บรหิารทีนํ่าถนนคอนกรตีไปลงให�หมู�ที่ 2 ครบั
ขอบคณุครบั
นายกวน ประชมุฉลาด -
ขอขอบคณุท�านผู �บรหิารทีไ่ด �อนุมตังิบประมาณไปสร�างถนนคอนกรตี
ภายในหมู�ที่

4 ซึง่ตอนนี้ก็มีการดาํเนินการเรยีบร �อยแล�วครบั
และอกีเรือ่งคอืเรือ่งห �องประชมุ

แห�งนี้ เน่ืองจากเมื่อวนัที่ 28
ทีผ่�านมาได �มีการประชมุประชาคมตาํบล ณ ห�อง

ประชมุแห�งนี้ และมีความรู �สกึว�าห �องประชมุนัน้ค�อนข�างแคบ
จงึเห็นว�าควรมีการ ขยายห�องประชมุให�มีขนาดทีใ่หญ�ขึน้
เพื่อให �สามารถรองรบัผู �เข �าห �องประชมุได �มาก ขึน้ครบั
ขอบคณุครบั
ประธานฯ -
เชญิเลขาฯชีแ้จงรายละเอยีดเพิ่มเตมิเกีย่วกบัเรือ่งการนัดประชมุในครั ้
งต�อไป
นางลาํดวน ยอดภริมย � - ชีแ้จงรายละเอยีดเพิ่มเตมิ
ประธานฯ - สอบถามความคดิเห็นเพิ่มเตมิ
เมื่อไม�มีจงึปิดการประชมุเวลา 12.20 น.



ลาํดวน ยอดภริมย �ผู �จดบนัทกึ
(นางลาํดวน ยอดภริมย �)

เลขานุการสภาอบต.บ�านพลวง


