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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 -

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 นายธรีเจต

ประไวย �
เลขานุการนายกฯ ธรีเจต

ประไวย �
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 � เลขานุการสภาฯ ดาํเนินการประชมุ

-
เชญิสมาชกิสภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวงเข �าห �
องประชมุและตรวจสอบองค �

ประชมุ มีสมาชกิสภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวงเข �าประชมุ
27 คน ขาดประชมุ 1 คน คอื นางบู�ทอง สาํราญดี
สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 13

- แจ �งแก �ไขรายละเอยีดโครงการในหน�าที่ 4
ในส�วนของโครงการขดุลอกหนองยะทตั หมู�ที่ 2 หมู�ที่ 14
ตาํบลบ�านพลวง อาํเภอปราสาท จงัหวดัสรุนิทร �



แก�ไขในส�วนของเป�าหมาย (ผลผลติของโครงการ) จากกว �าง 11
เมตร ยาว 555 เมตร ลกึ 3.00 เมตร ความลาดเอยีง 1:1 เป็น
กว �าง 30 เมตร ยาว 120 เมตร ลกึ 4.00 เมตร และโครงการที่ 2
โครงการขดุลอกหนองพลวง หมู�ที่ 14 บ�านหนองพลวง
ตาํบลบ�านพลวง อ.ปราสาท จงัหวดัสรุนิทร � ส�วนของเป�าหมาย

(ผลผลติของโครงการ) จากกว �าง 13 เมตร ยาว 150 เมตร
ลกึเฉลีย่ 3.00 เมตร เป็น กว �าง 13 เมตร ยาว 590 เมตร
ลกึเฉลีย่ 3.00 เมตร

- อ�านประกาศอาํเภอปราสาท เรือ่ง
เรยีกประชมุสภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง สมยัสามญั
สมยัที่ 3 ประจาํปี 2563

- เชญินายเคลือ่น ลดัดาไสว ประธานสภาฯ
ดาํเนินการประชมุตามระเบยีบวาระต�อไป
ระเบียบวาระท่ี 1 เรือ่งท่ีประธานแจ �งให �ท่ีประชุมทราบ
ประธานฯ - ในช�วงนี้อยู�ในช�วงเทศกาลเข �าพรรษา
และก็อยู�ในช�วงฤดฝูน แต�ฝนก็ยงัไม�ตก

ต�องตามฤดกูาล ถอืว�าเป็นเรือ่งทีน่�าหวาดวติก
ว�าฝนจะตกหรอืไม�ตก เน่ืองจาก

ตอนนี้ในหลายๆพืน้ทีก็่มีความแห�งแล �ง
ธรรมชาตคิ�อนข�างทีจ่ะเปลีย่นแปลงไปเยอะ

- การประชมุร�วมท�องถิน่ ท �องที่
อยากจะขอความร�วมมือจากสมาชกิทกุท�านเข �า

ร�วมประชมุด �วยครบั
- แจ �งวนัสาํคญัประจาํเดอืนสงิหาคม คอืวนัที่ 12

สงิหาคม เป็นวนัแม�แห�งชาติ
-

สถานการณ �โรคระบาดในตอนนี้โดยรวมก็ยงัถอืว�าเป็นเรือ่งทีน่�าเป็นห�
วง ยอด

รวมของผู �ทีต่ดิเชือ้ทัว่โลกก็เกอืบจะถงึ 2
ล�านรายแล�วในตอนนี้ ซึง่เราก็สามารถ

ตดิตามข�าวสารได �จากสือ่ต�างๆ



เราก็ยงัต �องระมดัระวงัอยู�อย�างไม�ประมาท
ระเบียบวาระท่ี 2 รบัรองรายงานการประชุม

2.1 รบัรองรายงานการประชุมครัง้ท่ีแล �ว เม่ือวนัท่ี 30
เมษายน 2563
ประธานฯ - เชญิประธานตรวจรายงานการประชมุ
นายสาํราญ หมู�ทอง - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
และสมาชกิผู �ทรงเกยีรตทิกุท�าน ผมนาย

สาํราญ หมู�ทอง สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 10
ขอแก�ไขรายละเอยีดในหน�าที่ 6

ในส�วนของโครงการดนิแลกน้ํา
จากข�อความทีว่�าภาคเอกชนมาจบัของพืน้ทีเ่พื่อขดุ

รวมทัง้สิน้ จาํนวน 17 ช�องๆละ 1 ควิ
ให�แก �ไขข�อความเป็น 10,000 ควิครบั

-
เรยีนท�านประธานสภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวงทีเ่คารพ
และสมาชกิ

สภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวงตลอดจนผู �เข �
าร�วมประชมุผู �ทรงเกยีรตทิกุท�าน ผมนายสาํราญ
หมู�ทอง สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 10
ในฐานะประธานกรรมการตรวจรายงานการประชมุส
ภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง สมยัสามญั
สมยัที่ 2 เมื่อวนัที่ 30 เมษายน 2563
คณะกรรมการได �ตรวจรายงานการประชมุสภาองค �
การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง สมยัสามญั สมยัที่
2 ประจาํปี 25๖3 วนัที่ 30 เมษายน 2563
เรยีบร �อยแล�ว
ขอให�ทีป่ระชมุได �รบัรองรายงานการประชมุต�อไป

ประธานฯ - สอบถามความคดิเห็นเพิ่มเตมิ
เมื่อไม�มีจงึขอมตริบัรองรายงานการประชมุ สมยั สามญั
สมยัที่ 2 ประจาํปี 25๖3 วนัที่ 30 เมษายน 2563
มตทิีป่ระชมุ รบัรองรายงานการประชมุ จาํนวน 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 ญตัติขอความเห็นชอบแผนพฒันาท�องถ่ิน (พ.

ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลงครัง้ท่ี 5/2563
องค �การบรหิารส�วนตําบลบ�านพลวง อําเภอปราสาท
จงัหวดัสุรนิทร �
ประธานฯ - เชญิเลขาฯชีแ้จงรายละเอยีดเพิ่มเตมิ
นางลาํดวน ยอดภริมย � - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
ดฉัินนางลาํดวน ยอดภริมย � เลขานุการสภา

องค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง
ขอนําเรยีนชีแ้จงเพิ่มเตมิในเรือ่งเกีย่วกบัการ

เห็นชอบร�างแผนพฒันาท�องถิน่
ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว�าด �วยการจดัทาํ

แผนขององค �กรปกครองส�วนท�องถิน่ ระเบยีบข�อ 22
ในเรือ่งของการแก�ไข

เพิ่มเตมิ
ก็จะต �องผ�านกระบวนการในเรือ่งของการจดัทาํแผน
ซึง่เป็นหน�าทีข่อง

สภาตามพระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองค �การบรหิารส�วน
ตาํบล ตามมาตรา 46(1)
ในการให�ความเห็นชอบแผนพฒันาองค �การบรหิารส�วนตาํบล
เพื่อเป็น

แนวทางบรหิารกจิการขององค �การบรหิารส�วนตาํบล
และอาํนาจหน�าทีข่ �อที่ 2

คอืพิจารณาและให�ความเห็นชอบร�างข �อบญัญตัอิงค �การบริ



หารส�วนตาํบล จะเห็น
ว�าข �อความสองข�อความนี้แตกต�างกนั ซึง่ข �อที่ 1

คอืการให�ความเห็นชอบ ไม�ให � พิจารณา
เพราะกระบวนการพิจารณามาตามขัน้ตอนจนเสร็จสิน้แล �วตามระเบยี
บ

กระทรวงมหาดไทย
อาํนาจหน�าทีข่องท�านก็คอืในการให�ความเห็นชอบเท�านัน้ จะ

ไม�มีในส�วนของการพิจารณา
หรอือภปิรายออกความเห็นใดๆ จงึขอนําเรยีนท�าน

ประธานสภาฯได�ดาํเนินการในส�วนทีเ่กีย่วข �องต�อไป
ขอบคณุค�ะ
ประธานฯ - เชญิคณะผู �บรหิารแถลงญตัติ
นายกฯ -
เรยีนท�านประธานสภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง
ข�าพเจ �าขอเสนอ

ญตัติ เรือ่ง ขอความเห็นชอบร�างแผนพฒันาท�องถิน่
(พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเตมิ/เปลีย่นแปลงครัง้ที่
5/2563 (ระเบยีบฯข�อ 22 ข�อ 22/2) ระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทย
ว�าด �วยการจดัทาํแผนพฒันาขององค �กรปกครองส�วนท�องถิน่

พ.ศ.2548 แก�ไขเพิ่มเตมิ (ฉบบัที่ 3) พ.ศ.2561
ดงัมีรายละเอยีดแนบท�ายนี้

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดนําเสนอทีป่ระชมุสภาองค �การบรหิารส�
วนตาํบลบ�านพลวง เห็นชอบต�อไป

- มอบหมายให�นายเกยีว พนัธ �เสน
รองนายกองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง

แถลงญตัตติ�อ
นายเกยีว พนัธ �เสน - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
และสมาชกิผู �เข �าร�วมประชมุทกุท�าน ผมนาย

เกยีว พนัธ �เสน รองนายกอบต.
ในส�วนของรายละเอยีดโครงการนัน้ ทางองค �การ



บรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง
ก็ได �ส�งเอกสารให�กบัทกุท�านก�อนหน�านี้แล �ว จงึขอให�

ทกุท�านได �พิจารณาต�อไปครบั
นายเกยีว พนัธ �เสน - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
ขอแจ�งแก �ไขรายละเอยีดโครงการ ในส�วนของ

โครงการขดุลอกหนองพลวง หมู�ที่ 14
บ�านหนองพลวง ตาํบลบ�านพลวง อ. ปราสาท
จงัหวดัสรุนิทร � ส�วนของเป�าหมาย (ผลผลติของโครงการ)
จากความยาว 590 เมตร เป็น 400 เมตร
เน่ืองจากทางช�างได �เช็คและโทรมาแจ �งเมื่อสกัครู�

จงึขอแจ �งให �ทกุท�านทราบ ขอบคณุครบั
นายลบั ลอยเลือ่น - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ ผมนายลบั
ลอยเลือ่น สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่

9 ขอสอบถามในส�วนของแบบ ผ.02/1 หน�าที่ 4
โครงการขดุคลองอ�างอาํปึลกง และลาํห �วยรนุ
ตาํบลบ�านพลวง อาํเภอปราสาท จงัหวดัสรุนิทร � ผมอยากจะ

ทราบว�ารายละเอยีดในส�วนนี้รวมไปถงึอ�างเก็บน้ําด �วยหรอื
ไม�
นายเกยีว พนัธ �เสน - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
จากทีท่�านสมาชกิได �สอบถามมานัน้ ว�า

โครงการนี้เป็นโครงการของกรมชลประทานทีไ่ด �ออกแบบ
มา ซึง่มีงบประมาณ 20,000,000 บาท
และมีงบประมาณเหลอื จงึต �องการใช �งบประมาณให�หมด

จงึได �ทาํโครงการต�อเน่ืองโดยการขดุฝายน้ําล �น
จงึขอนําเรยีนให�ทราบว�าเป็น

โครงการต�อเน่ืองกนัครบั ขอบคณุครบั
ประธานฯ - สอบถามความคดิเห็นเพิ่มเตมิ
เมื่อไม�มีจงึขอมตขิอความเห็นชอบแผนพฒันา

ท�องถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565)
เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลงครัง้ที่ 5/2563



องค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง อาํเภอปราสาท
จงัหวดัสรุนิทร �
มตทิีป่ระชมุ - เห็นชอบ 27 เสยีง
ระเบียบวาระท่ี 6 ญตัติอ่ืนๆ
ประธานฯ - สอบถามความคดิเห็นจากสมาชกิผู �เข �าร�วมประชมุ
ว�ามีสมาชกิท�านใดจะ

อภปิรายในญตัตนีิ้หรอืไม�
นายสมบรูณ � แสงสนัติ - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
และเพื่อนสมาชกิผู �ทรงเกยีรตทิกุท�าน ผมนาย

สมบรูณ � แสงสนัติ สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 5
ขออภปิรายขอบคณุทางคณะ ผู �บรหิาร
และทางองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวงทีท่�านได �จดัสรรงบประม
าณ

เพื่อจดัซือ้เครือ่งสบูน้ําเพื่อบรรเทาความเดอืดร �อนในพืน้ที่
ตาํบลบ�านพลวง ซึง่ทาง หมู�ที่ 5
ก็ได �รบัความอนุเคราะห �จากทางองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง
ได � สบูน้ําเพื่อไปหล�อเลีย้งหมู�ที่ 5
ทาํประปาให�กบัชมุชนได�มีน้ําอปุโภคบรโิภค และ

ต�องขอขอบคณุท�านผู �นําหมู�ที่ 6
โดยผ�านทางเพื่อนสมาชกิผู �ทรงเกยีรตทิีไ่ด �มีน้ําใจ

ในการผนัน้ําจากหมู�ที่ 6 ไปหมู�ที่ 5
ผมในนามของตวัแทนหมู�ที่ 5 ขอขอบคณุ

ทกุท�านทีไ่ด �เล็งเห็นความเดอืดร �อนในสภาวะฝนแล�ง
ซึง่เรารู �สกึดใีจทีท่�านได �จดัสรร

งบประมาณเพื่อซือ้เครือ่งสบูน้ํามาเก็บไว �ครบั
ขอบคณุครบั
นางทศันา ทาทอง - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
และเพื่อนๆสมาชกิผู �เข �าร�วมประชมุทกุท�าน

ดฉัินนางทศันา ทาทอง สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 3
ขออภปิรายเกีย่วกบัเรือ่งถนน หนทางภายในหมู�บ �าน



หมู�ที่ 3 ซึง่ยงัมีถนนอกีหลายซอยทีย่งัไม�ได �รบัการดแูล
เน่ืองจากสิง่ทีส่าํคญัทีส่ดุในการสญัจร

เพราะทกุวนันี้ต �องใช �รถในการเดนิทาง เวลา
ฝนมาก็ทาํให �ถนนเกดิการชาํรดุเสยีหา

ไม�สามารถสญัจรได � จงึอยากจะฝากทาง
คณะผู �บรหิารช�วยดแูลด�วยค�ะ ขอบคณุค�ะ

นายนันท � จนัทร �ประโคน - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
และท�านสมาชกิผู �เข �าร�วมประชมุทกุท�าน ผม

นายนันท � จนัทร �ประโคน สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 14
ขออภปิรายเกีย่วกบัเรือ่ง

ถนนเส �นบ �านหนองพลวงมายงัองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�า
นพลวง เน่ืองจากตอนนี้

ถนนเกดิการชาํรดุเสยีหายเป็นอย�างมาก
การสญัจรก็ค�อนข�างทีจ่ะลาํบาก จงึ

อยากจะฝากท�านประธานสภาฯผ�านไปยงัคณะผู �บรหิาร
ให�ช�วยดแูลในส�วนนี้ด �วย ครบั ขอบคณุครบั
นายนรากรณ � บวัทอง - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
และเพื่อนๆสมาชกิผู �ทรงเกยีรตทิกุท�าน ผม

นายนรากรณ � บวัทอง สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 6
ขออภปิรายในญตัตอิืน่ๆ

สบืเน่ืองจากงานด�านป�องกนั
ซึง่ผมเห็นแล�วรู �สกึหดหู�ใจ เมื่อไม�นานมานี้น�องๆได �ไป

ปฏบิตัหิน�าทีว่างท�อเพื่อทีจ่ะสบูน้ําไปยงัหมู�ที่ 5
ผมเห็นน�องๆทีป่ฏบิตัหิน�าที่ ณ

จดุนัน้ไม�มีเครือ่งมือในการปฏบิตังิานเลย
ซึง่ผมก็ได �สอบถามว�าทาํไมไม�แจ �งให � นายก
หรอืคณะผู �บรหิารได �รบัทราบปัญหา ก็ได �รบัคาํตอบว�าไม�กล �า
ผมสอบถาม หลายเรือ่ง ไม�ว�าจะเป็นการตดิต�อรถกู �ชพี
ระบบการสือ่สารก็ตดิขดั เมื่อสอบถาม

ก็ได �รบัคาํตอบว�าเครือ่งไม�สามารถทีจ่ะรบัได �ในบางครัง้



ผมจงึอยากจะฝากท�าน
ประธานสภาฯผ�านไปยงัคณะผู �บรหิารว�าให �ช�วยดแูลในส�วน

นี้ด �วย อย�างน�อยงาน
ด�านป�องกนัอปุกรณ �บางอย�างก็ควรจะต�องมี

ในยามทีม่ีเหตตุ �นไม�ล �มขวางทางใน
ส�วนไหนก็สามารถปฏบิตังิานได �อย�างทนัท�วงทคีรบั

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

กวน ประชมุฉลาด สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 4
ขออภปิรายเกีย่วกบัเรือ่งของคลอง

หมู�ที่ 4 ซึง่ได �มีการขดุมานานแล�ว
ตอนนี้เกดิความตืน้เขนิ ประกอบกบัช�วงนี้

ประสบปัญหาภยัแล �ง ทาํให �น้ําในคลองแห�ง
และชาวบ �านก็ได �มีการทยอยเข �าไป

อาศยัอยู�บรเิวณรมิคลองหลายหลงัคาเรอืน
ทาํให �เกดิปัญหาขาดแคลนน้ําในการทาํ การเกษตร
ทาํให �ชาวบ �านได �รบัความเดอืดร �อนในส�วนนี้ จงึอยากทีจ่ะให �ท�านช�วย

ดาํเนินการดาํเนินการขดุลอกคลองทีต่ืน้เขนิให �สามารถเก็บ
กกัน้ําได �ใช �ในระยะ เวลานานครบั ขอบคณุครบั
นายหอม กายดี - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
และเพื่อนสมาชกิผู �ทรงเกยีรตทิกุท�าน ผมนาย

หอม กายดี สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 2
ขออภปิรายเกีย่วกบัเรือ่งทีเ่พื่อนสมาชกิได �

พดูมาแล�ว
จงึอยากจะสอบถามท�านประธานสภาฯผ�านไปยงัคณะผู �บรหิารว�าปีนี้
จะ มีการสนับสนุนหนิคลกุเหมือนปีทีผ่�านมาหรอืเปล�า
และขอขอบคณุทางคณะ

ผู �บรหิารทีไ่ด �ตดิตามโครงการวางท�อระบายน้ําจากวดัปราส
าทวารี ไปยงัปราสาท หนิบ �านพลวง



ซึง่ตอนนี้ก็ได �ดาํเนินการแล�วก็รู �สกึดใีจครบั ขอบคณุครบั
นายลบั ลอยเลือ่น - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
และเพื่อนสมาชกิผู �ทรงเกยีรตทิกุท�าน ผมนาย

ลบั ลอยเลือ่น สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 9
ขออภปิรายสอบถามทางคณะผู �บรหิาร

เกีย่วกบัเรือ่งงบประมาณข�อบญัญตัปีิ 2563
ตอนนี้มีการดาํเนินการไปถงึไหน แล�วครบั
ขอบคณุครบั
ประธานฯ - เชญิคณะผู �บรหิารตอบข�อซกัถาม
นายเกยีว พนัธ �เสน - เรยีนท�านประธานสภาฯ
และสมาชกิผู �เข �าร�วมประชมุทกุท�าน ผมนายเกยีว

พนัธ �เสน
รองนายกองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง
ขอตอบข�อซกัถามทีท่�าน

สมาชกิได �สอบถามมา
- ตอบข�อซกัถามของสมาชกิหมู�ที่ 5

เน่ืองจากทางองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�าน
พลวงนัน้ได �ให �ความสาํคญัเกีย่วกบัเรือ่งแหล�งน้ํา

เพราะตอนนี้หมู�ที่ 5 นัน้วกิฤต
มาก และก็มีอกีหลายหมู�ทีป่ระสบปัญหาเหมือนกนั

แต�เน่ืองจากหมู�ที่ 5 นัน้มี แหล�งน้ําของหมู�ที่ 6 ทีอ่ยู�ใกล �
และชมุชนหมู�ที่ 6 นัน้ก็ได �ให �ความร�วมมือให �

ความช�วยเหลอืหมู�ที่ 5 ให�ได �ใช �น้ําส�วนนี้ด �วย
- ตอบข�อซกัถามของสมาชกิหมู�ที่ 3

ซึง่ท�านมีความเป็นห�วงเป็นใยเกีย่วกบัเรือ่ง
ถนนหนทาง บรเิวณซอยข�างบ �าน

ก็ขอนําเรยีนให�ทราบว�าตอนนี้ก็ได �มีการปรกึษา
กนักบัท�านรองประธานสภาฯและทางผู �นําชมุชน

และได�รบัทราบมาว�าได �รบัความ เดอืดร �อนพร�อมกนั 2
เส �นด �วยกนั คอื ซอยลาบเป็ด และก็เส �นทีท่�านกล�าวมา
จงึเห็นว�าน�าจะสามารถดาํเนินการได �เพียงเส �นเดยีวก�อน



จงึขอให�ท�านได �เลอืกมาว�า
จะดาํเนินการในเส �นไหนก�อนครบั

- ตอบข�อซกัถามของสมาชกิหมู�ที่ 6
ในส�วนนี้ทางองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�าน

พลวงนัน้
ในส�วนของเครือ่งมือปฏบิตัหิน�าทีเ่ราก็ได �มีการสอบถามไปยงัป�องกนั
ว�ามี ความเดอืดร �อน
หรอืต �องการอะไรเพิ่มเตมิเกีย่วกบัการปฏบิตัิ ก็ให �เสนอมา และ

ขอนําเรยีนให�ทราบว�าเบือ้งต �นทีไ่ด �เสนอมาและมีความเดอื
ดร �อนก็คอื รถน้ํา ครัง้ที่ 2 คอืรถกู �ชพี
และในส�วนของเครือ่งมือนัน้มนัมีหลายงานครบั โดยเฉพาะวาตภยั

และอทุกภยั
แต�การแก �ปัญหาภยัแล �งครัง้นี้ถอืว�าเป็นครัง้แรกทีเ่ราไปสบูหนองน้ํา

บ �านโคกตะเคยีน
เพราะฉะนัน้เครือ่งมือขององค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวงจงึ

ยงัไม�พร �อม และในวนันัน้ทางชมุชนหมู�ที่ 5 หมู�ที่ 6
และทางกู �ชพีช�วยกนั คอื เราช�วยกนัต�อ
เพราะขนาดท�อนัน้ค�อนข�างทีจ่ะเยอะ จงึขอเรยีนให�ท�านทราบว�า

เครือ่งมือในส�วนนัน้อาจจะไม�เพียงพอจรงิๆ
เน่ืองจากไม�ได �ตัง้งบประมาณไว � ส�วน

เรือ่งการสือ่สารนัน้ขอเรยีนให�ท�านทราบว�าถ �าทางส�วนป�อง
กนัแจ �งมาว�าต �องการ อะไรเราก็จดัให �
เพียงแค�ว�าบางครัง้เครือ่งมือสือ่สารอาจจะเกีย่วกบัสภาพอากาศ

ด�วยหรอืเปล�า
ในส�วนนี้ก็จะให�ฝ� ายป�องกนัได �ตรวจสอบและแจ �งมา

- ตอบข�อซกัถามของสมาชกิหมู�ที่ 4
เกีย่วกบัเรือ่งคลองส�งน้ํา ส�วนคลองนี้ผมก็ได �

ลงขดุมาแล�วครัง้หน่ึงเมื่อปี 2538
ในส�วนนี้ก็อยากเรยีนให�ท�านทราบว�าถ �ามี

โอกาสได�รบัแผนก็อยากจะให�ทางหมู�ที่ 4
นัน้บรรจเุข �าไปในแผนด�วย เน่ืองจากใน



การดาํเนินการทกุอย�างถ �าไม�ได �บรรจลุงไปในแผนก็ไม�สาม
ารถทีจ่ะดาํเนินการได �ครบั

- ตอบข�อซกัถามของสมาชกิหมู�ที่ 2
เกีย่วกบัเรือ่งโครงการคลองส�งน้ํา ถอืว�าเป็น

เรือ่งทีส่าํคญั
- ตอบข�อซกัถามของสมาชกิหมู�ที่ 9

เกีย่วกบัเรือ่งข �อบญัญตัิ ตอนนี้เรา
ดาํเนินการในส�วนของเอกสาร

คดิว�าจะสามารถจดัซือ้จดัจ �างได �ทนัในปีงบประมาณ
นี้อย�างแน�นอนครบั

-
เรือ่งสนับสนุนหนิคลกุตอนนี้ยงัไม�ได �ปรกึษากบัทางสาํนักงบประมาณ
จงึจอแจ �ง

ให �ท�านทราบในวนัที่ 6 วนัประชมุประจาํเดอืนครบั
ประธานฯ - สอบถามความคดิเห็นเพิ่มเตมิ
เมื่อไม�มีจงึปิดการประชมุเวลา 14.40 น.

ลาํดวน ยอดภริมย �ผู �จดบนัทกึ
(นางลาํดวน ยอดภริมย �)

เลขานุการสภาอบต.บ�านพลวง


