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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
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ผู �เข �าร�วมประชุม

ลาํดบั ชือ่ – สกลุ ตาํแหน�ง ลายมือชือ่ หมายเหตุ
1 นายเกยีว

พนัธ �เสน
รองนายกอบต. เกยีว

พนัธ �เสน
2 นายก�องเกยีรติ

กายดี
รองนายกอบต. ก�องเกยีรติ

กายดี
3 นางลาํดวน

ยอดภริมย �
ปลดัอบต. ลาํดวน

ยอดภริมย �
4 นางหน่ึงฤทยั

พรหมบตุร
นักวเิคราะห �ฯ หน่ึงฤทยั

พรหมบตุร
5 นางสาวลกัขณา

ลดัดาไสว
ผู �ช�วยนักพฒันาชมุชน ลกัขณา

ลดัดาไสว

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

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

ประชมุ มีสมาชกิสภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวงเข �าประชมุ
28 คน

-
ชีแ้จงระเบยีบกฎหมายทีเ่กีย่วข �องกบัการประชมุพิจารณา
ประกอบด�วย ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว�าด �วยการรบัเงนิ
การเบกิจ�ายเงนิ การฝากเงนิ
การเก็บรกัษาเงนิและการตรวจเงนิขององค �กรปกครองส�วนท�องถิน่

(ฉบบัที่ 4) พ.ศ.2561 และระเบยีบกระทรวงมหาดไทย



ว�าด �วยข�อบงัคบัการประชมุสภาท�องถิน่ พ.ศ.2547 แก�ไขเพิ่มเตมิถงึ
(ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2554

- เชญินายเคลือ่น ลดัดาไสว ประธานสภาฯ
ดาํเนินการประชมุตามระเบยีบวาระต�อไป
ระเบียบวาระท่ี 1 เรือ่งท่ีประธานแจ �งให �ท่ีประชุมทราบ
ระเบียบวาระท่ี 2 รบัรองรายงานการประชุม

2.1 รบัรองรายงานการประชมุครัง้ทีแ่ล �ว
ในการประชมุสภาฯ สมยัสามญั สมยัแรก

วนัที่ 3 กมุภาพนัธ � 2563
ประธานฯ - เชญิประธานตรวจรายงานการประชมุ
นายสาํราญ หมู�ทอง -
เรยีนท�านประธานสภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวงทีเ่คารพ
และสมาชกิ

สภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวงตลอดจนผู �เข �
าร�วมประชมุผู �ทรงเกยีรตทิกุท�าน ผมนายสาํราญ
หมู�ทอง สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ ๑0
ในฐานะประธานกรรมการตรวจรายงานการประชมุส
ภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง
ได �ตรวจรายงานการประชมุสภาองค �การบรหิารส�วน
ตาํบลบ�านพลวง สมยัสามญั สมยัแรก ประจาํปี
2563 วนัที่ 3 กมุภาพนัธ � 2563 เรยีบร �อยแล�ว
ขอให�ทีป่ระชมุได �รบัรองรายงานการประชมุต�อไปค
รบั

ประธานฯ - แจ �งขอแก�ไขข�อความในระเบยีบวาระที่ 1
เรือ่งประธานแจ �งให �ทีป่ระชมุทราบ
ข�อความเกีย่วกบัวนัเซ�นไหว �ตามปราสาท จากขึน้

15 คํา่ เป็นขึน้ 3 คํา่ เดอืน 3 ครบั
ทีป่ระชมุ เห็นชอบให�แก �ไข 28 เสยีง
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เมื่อไม�มีก็ขอมตทิีป่ระชมุรบัรองรายงานการประชมุส
ภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวงสมยัสามญั
สมยัทแีรก ประจาํปี 2563 วนัที่ 3ก กมุภาพนัธ �

2563
- ตรวจสอบองค �ประชมุ
มีสมาชกิอยู�ในห�องประชมุจาํนวน 28 คน

มตทิีป่ระชมุ รบัรองรายงานการประชมุ 28 เสยีง
ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู �ถาม

- ไม�มี
ระเบียบวาระท่ี 4
เรือ่งท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท �องถ่ินตัง้ขึน้เพ่ือพิจารณาแล �วเสร็จ

- ไม�มี
ระเบียบวาระท่ี 5 เรือ่งท่ีเสนอใหม�

5.1 ญตัติเก่ียวกบักิจการสภาท�องถ่ิน
5.1.1 เรือ่งขออนุมติัจ�ายขาดเงินสะสม

ประธานฯ - เชญิคณะผู �บรหิารแถลงญตัติ
นายเกยีว พนัธ �เสน - ข�าพเจ �านายเกยีว พนัธ �เสน
รองนายกองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง รกัษา

ราชการแทนนายกองค �การบรหิารสว�นตาํบลบ�านพลว
ง ขอเสนอญตัติ เรือ่ง ขออนุมตัจิ�ายขาดเงนิสะสม
ด�วยองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวงมีความประส
งค �ขออนุมตัจิ�ายขาดเงนิเงนิสะสมตามข�อ ๘๙
แห�งระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว�าด �วยการรบัเงนิ
การเบกิจ�ายเงนิ การฝากเงนิ
การเก็บรกัษาเงนิและการตรวจเงนิขององค �กรปกคร
องส�วนท�องถิน่ (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2561
ซึง่มีเงนิสะสมอยู� ณ วนัที่ 28 มกราคม 2563
จาํนวน 18,120,784.46 บาท

(สบิแปดล�านหน่ึงเสนสองหมื่นเจ็ดร �อยแปดสบิสีบ่าท



สีส่บิหกสตางค �)
องค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวงได �จดัทาํข �อ

บญัญตังิบประมาณประจาํปีเพื่อจดัทาํเกีย่วกบัการบริ
การชมุชนและสงัคม
แก�ไขปัญหาความเดอืดร �อนของประชาชนแล�ว
แต�ไม�เพียงพอ
เน่ืองจากมีโครงการจาํนวนมากทีย่งัไม�ได �ทาํและงบ
ประมาณรายจ�ายประจาํปีมีจาํกดั
ประชาชนยงัมีความเดอืดร �อนและมีความจาํเป็น
จงึได �ดาํเนินการสาํรองจ�ายเงนิสะสมทีม่ีภาระผกูพนั
แล �วแต�ยงัได �จ�าย จาํนวน 6,883,000.–บาท
(หกล�านแปดแสนแปดหมื่นสามพนับาทถ�วน)
กนัเงนิสาํรองจ�ายค�าใช �จ�ายด �านบคุลากรไม�น�อยกว�า
สามเดอืน จาํนวน 3,120,000.-บาท
(สามล�านหน่ึงแสนสองหมื่นบาทถ�วน)
และกนัไว �อกีร �อยละสบิของงบประมาณรายจ�ายประ
จาํปี 2563
เพื่อเป็นค�าใช �จ�ายในการบรหิารงานและกรณีทีม่ีสาธ
ารณภยัเกดิขึน้ จาํนวน 4,500,000.-บาท
(สีล่ �านห�าแสนบาทถ�วน)
จะมีเงนิคงเหลอืสามารถขออนุมตัจิ�ายขาดเงนิสะส

มต�อสภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวงเพื่อดาํเ
นินการตามอาํนาจหน�าที่ ตามระเบยีบ ข�อ 89 จาํนวน

3,617,784.46.-บาท
(สามล�านหกแสนหน่ึงหมื่นเจ็ดพนัเจ็ดร �อยแปดสบิสีบ่
าทสีส่บิหกสตางค �)
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จงึขออนุมตัจิ�ายขาดเงนิสะสมต�อสภาองค �การบรหิาร
ส�วนตาํบลบ�านพลวง
เพื่อดาํเนินการตามอาํนาจหน�าทีเ่กีย่วกบัการบรกิาร
ชมุชนและสงัคม
และเพื่อบาํบดัความเดอืดร �อนให�กบัประชาชน
เพื่อจ�าย ดงันี้

1. โครงการแก�ไขและบรรเทาความเดอืดร �อนของประชา
ชนในพืน้ทีต่าํบลบ�านพลวง งบประมาณ 269,000
บาท เพื่อจ�ายเป็นค�าจดัซือ้

(๑) ครภุณัฑ �การเกษตร เครือ่งสบูน้ํา
ชนิดเครือ่งยนต �ดเีซล สบูน้ําได � 3,800ลติรต�อนาที
ท�อดดูน้ําเข �าขนาด 6 นิ้ว ขนาดท�อส�งไม�น�อยกว�า 6
นิ้ว คณุลกัษณะเฉพาะตามบญัชมีาตรฐานครภุณัฑ �
ธนัวาคม 2561 เครือ่งละ 102,000 บาท

(๒) ค�าวสัดุ
- ท�อสบูน้ํา ขนาด 6 นิ้ว ความยาว 6 เมตร

แบบพลาสตกิชนิดโพลเีอสเตอร �
มีความยดืหยุ�นรบัแรงดนัน้ําได �สงู จาํนวน 8
ท�อนๆละ 9,000 บาท เป็นเงนิ 72,000 บาท

- ท�อ PVC ขนาด 6 นิ้ว ความยาว 4 เมตร จาํนวน
100 ท�อนๆ ละ 950 บาท เป็นเงนิ 95,000 บาท

2. โครงการเจาะบ�อบาดาลพร�อมตดิตัง้ซมัเมอร �ส หมทูี่ 7
ตาํบลบ�านพลวง อาํเภอปราสาท จงัหวดัสรุนิทร �
ขนาดความลกึบ�อไม�น�อยกว�า 42.50 เมตร
ขนาดเส �นผ�าศนูย �กลาง 6 นิ้ว ท�อ PVC ชัน้ 13.5 มอก.

17-2532 จาํนวน 1 บ�อ
ตามแบบสาํนักงานโยธาธกิารและผงัเมือง
งบประมาณ 223,000 บาท

3. โครงการเจาะบ�อบาดาลพร�อมตดิตัง้ซมัเมอร �ส หมทูี่ 4
ตาํบลบ�านพลวง อาํเภอปราสาท จงัหวดัสรุนิทร �



ขนาดความลกึบ�อไม�น�อยกว�า 42.50 เมตร
ขนาดเส �นผ�าศนูย �กลาง 6 นิ้ว ท�อ PVC ชั ้ 13.5 มอก.

17-2532 จาํนวน 1 บ�อ
ตามแบบสาํนักงานโยธาธกิารและผงัเมือง
งบประมาณ 223,000 บาท

4. โครงการเจาะบ�อบาดาลพร�อมตดิตัง้ซมัเมอร �ส
ทีท่าํการองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง หมู�ที่ 6
ตาํบลบ�านพลวง อาํเภอปราสาท จงัหวดัสรุนิทร �
ขนาดความลกึบ�อไม�น�อยกว�า 42.50 เมตร
ขนาดเส �นผ�าศนูย �กลาง 6 นิ้ว ท�อ PVC ชั ้ 13.5 มอก.

17-2532 จาํนวน 1 บ�อ
ตามแบบสาํนักงานโยธาธกิารและผงัเมือง
งบประมาณ 243,000 บาท

5. โครงการวางท�อส�งน้ําพร �อมบ�อพกั คสล. หมทูี่ 3
บ�านกนัจาน งบประมาณ 366,000 บาท ปรมิาณงาน
งานวางท�อระบายน้ําขนาด คสล. Ø 0.40 x 1.00 เมตร
ชัน้ 3 จาํนวน 256 ท�อน งานบ�อพกัน้ํา คสล. ขนาด
0.80 x 1.00 x1.00 เมตร ผนังบ�อหนา 0.15 เมตร
จาํนวน 29 บ�อ

6. โครงการวางท�อระบายน้ําศนูย �พฒันาเด็กเล็ก หมู�ที่ 3
บ�านกนัจาน งบประมาณ 243,000 บาทปรมิาณงาน
งานวางท�อระบายน้ําขนาด คสล. Ø 0.40 x 1.00
เมตร ชัน้ 3 จาํนวน 154 ท�อน งานบ�อพกัน้ํา คสล.
ขนาด 0.80 x 1.00 x 1.00 เมตร ผนังบ�อหนา 0.15
เมตร จาํนวน 19 บ�อ
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7. โครงการขดุลอกหนองลาํปวง หมทูี่ 6

บ�านโคกตะเคยีน งบประมาณ 465,000 บาท
ปรมิาณงานขดุลอก ขนาดปากกว �าง 30 เมตร ยาว

120 เมตร ขดุลกึเฉลีย่ 4 เมตร ความลาดเอยีง 1:1
ปรมิาตรดนิขดุไม�น�อยกว�า 12,480 ลกูบาศก �เมตร



8. โครงการขดุลอกหนองลาํเจยีก หมทูี่ 7 บ�านปังเม็ง
งบประมาณ 497,000 บาท ปรมิาณงานขดุลอก
ขนาดปากกว �าง 20 เมตร ยาว 60 เมตร ขดุลกึเฉลีย่

8 เมตร ความลาดเอยีง 1:1 ปรมิาตรดนิขดุไม�น�อยกว�า
13,440 ลกูบาศก �เมตร

9. โครงการขดุลอกหนองจบัสวา หมทูี่ 10 บ�านตาโสร �
งบประมาณ 484,000 บาท ปรมิาณงานขดุลอก
ขนาดปากกว �าง 40 เมตร ยาว 100 เมตร ขดุลกึเฉลีย่

4 เมตร ความลาดเอยีง 1:2 ปรมิาตรดนิขดุไม�น�อยกว�า
12,800 ลกูบาศก �เมตร

10. โครงการขดุลอกอ�างอาํปึลกง หมทูี่ 9
บ�านอาํปึลกง งบประมาณ 500,000 บาท
เพื่อจ�ายเป็นค�าน้ํามนัเชือ้เพลงิ
จ �างเหมาพนักงานขบัรถ ค�าซ�อมบาํรงุเครือ่งจกัร
ค�าเบีย้เลีย้ง ฯลฯ
ดงัรายละเอยีดตามเอกสารโครงการแนบท�ายนี้
จงึเรยีนมาเพื่อโปรดนําเสนอทีป่ระชมุสภาองค �การบริ
หารส�วนตาํบลบ�านพลวงพิจารณาอนุมตัติ�อไป

ประธานฯ - เชญิเลขาฯชีแ้จงรายละเอยีดเพิ่มเตมิ
นางลาํดวน ยอดภริมย � - เรยีน
ประธานสภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง ดฉัิน นางลาํดวน
ยอด

ภริมย � เลขานุการสภาฯ
ขอเรยีนชีแ้จงเพิ่มเตมิเกีย่วกบัญตัตขิออนุมตัจิ�ายขา
ดเงนิสะสม เป็นไปตามข�อ 89
แห�งระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว�าด �วยการรบัเงนิ
การเบกิจ�ายเงนิ การฝากเงนิ
การเก็บรกัษาเงนิและการตรวจเงนิขององค �กรปกคร
องส�วนท�องถิน่ (ฉบบัที่ 4) พ.ศ.2561
ซึง่ผบูรหิารได �ดาํเนินการกนัเงนิตามระเบยีบและมีคว
ามประสงค �ขออนุมตัจิ�ายขาดเงนิสะสม



ซึง่ให �ทีป่ระชมุได �พิจารณาตามระเบยีบกระทรวงมหา
ดไทย ว�าด �วยข�อบงัคบัการประชมุสภาท�องถิน่ พ.
ศ.2547 แก�ไขเพิ่มเตมิถงึ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2554

ประธานฯ -
สอบถามความคดิเห็นจากสมาชกิผู �เข �าประชมุว�ามีสมาชกิท�านใดจะอ
ภปิราย

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

สมบรูณ � แสงสนัติ สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 5
ขอแก�ไขรายละเอยีดโครงการในส�วน

ของเอกสารแบบแปลนโครงการจากบ�านโคกตามอน
หมู�ที่ 6 เป็นบ �านโคก ตะเคยีน หมู�ที่ 6 ครบั

- ขอเสนอให�พิจารณาโดยภาพรวมทัง้ 10
โครงการครบั
นายประกอบ ประไว - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
และเพื่อนสมาชกิผู �เข �าร�วมประชมุทกุท�านครบั

ผมนายประกอบ ประไว รองประธานสภาฯ
ขออภปิรายสอบถามเกีย่วกบั

รายละเอยีดโครงการครบั
เน่ืองจากในญตัตมิีเสนอมา 10 โครงการ แต�ในตวั

เอกสารโครงการทีท่างช�างส�งมาจะมีมากกว�า 10
โครงการครบั
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ประธานฯ - เชญิเลขาฯชีแ้จงรายละเอยีดเพิ่มเตมิ
นางลาํดวน ยอดภริมย � - เรยีน
ประธานสภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง ดฉัิน นางลาํดวน
ยอด

ภริมย �เลขานุการสภาฯ ขอชีแ้จงรายละเอยีดเพิ่มเตมิ



ในส�วนของเอกสารโครงการประกอบการพิจารณาทีก่
องช�างจดัทาํให �เป็นเล�ม
ขอให�ทีป่ระชมุได �พิจารณาเฉพาะโครงการทีไ่ด �ยืน่ญั
ตตเิท�านัน้

ประธานฯ - สอบถามความคดิเห็นเพิ่มเตมิ
นายสมบรูณ � แสงสนัติ - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
และเพื่อนสมาชกิผู �ทรงเกยีรตทิกุท�าน ผมนาย

สมบรูณ � แสงสนัติ สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 5
ตามทีอ่งค �การบรหิารส�วนตาํบลของ

เรามีงบประมาณการเจาน้ําบาดาลและตดิตัง้ซมัเมอร �สนัน้
ผมเห็นว�าเป็นสิง่ทีด่แีละ มีความจาํเป็นมากครบั
ผมเห็นดดี �วยครบั ขอบคณุครบั
นายสาํราญ หมู�ทอง - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
และเพื่อนสมาชกิผู �ทรงเกยีรตทิกุท�าน ผมนาย

สาํราญ หมู�ทอง สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 10
ผมเห็นดดี �วยกบัทกุโครงการครบั

แต�อยากให�มีการรวมการตดิตัง้เครือ่งกรองน้ําไปด�วยน�าจะ
ดคีรบั ส�วนเรือ่งเอกสาร

ทีไ่ด �รบัมานัน้มีเวลาพิจารณาน�อย
แต�ก็เห็นดดี �วยกบัทกุโครงการครบั เพราะถอืว�า

เป็นโครงการเร�งด�วนและเป็นนโยบายของท�านผู �ว�าราชการ
จงัหวดัครบั ขอบคณุ ครบั
นายนรากรณ � บวัทอง - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
และเพื่อนสมาชกิผู �ทรงเกยีรตทิกุท�าน ผมนาย

นรากรณ � บวัทอง สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 6
ผมเห็นดดี �วยกบัทกุโครงการครบั

แต�เห็นว�ารายละเอยีดยงัไม�ชดัเจน โครงการที่ 1
ตามทีเ่สนอญตัตมิา ในส�วนของ

รายละเอยีดของขนาดท�อพีวซีี
ซึง่ผมเคยมีประสบการณ �เรือ่งการขดุท�อมา ผมเคย



สัง่ซือ้ท�อพีวซีขีนาด 6 นิ้ว
แต�ทางร �านส�งของทีไ่ม�ได �มาตรฐานมาให� ใช �ได �ไม�ถงึ 2
เดอืน ท�อแตกครบั ซึง่ตรงนี้อย�างน�อยความหนาจะต�องประมาณ 8.5

นอกนัน้ก็เห็นดดี �วยกบัทกุโครงการครบั
นายลบั ลอยเลือ่น - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
และเพื่อนสมาชกิผู �ทรงเกยีรตทิกุท�าน ผมนาย

ลบั ลอยเลือ่น สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 9
ผมเห็นดดี �วยกบัทกุโครงการ แต�

อยากจะขอสอบถามเรือ่งตาํแหน�งโครงการของหมู�ที่ 9
ว�าเราสามารถขยบัจดุทีจ่ะ

ดาํเนินการจากเดมิทีไ่ปวดัได �หรอืไม�ครบั
- สอบถามโครงการของหมู�ที่ 7 ว�าหมู�ที่ 7

มีทีส่าธารณะทิง้ดนิหรอืเปล�า
เพราะเกรงว�าจะไม�มีทีท่ิง้ดนิครบั ขอบคณุครบั

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

นันท � จนัทร �ประโคน สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 14
ผมเห็นดดี �วยกบัทกุโครงการ

เพราะเป็นการแก�ปัญหาความเดอืดร �อนของประชาชนในตาํ
บลของเราครบั และขอ เสนอปิดการอภปิรายครบั
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ประธานฯ - เชญิคณะผู �บรหิารได �ตอบข�อซกัถาม
นายเกยีว พนัธ �เสน - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
ท�านสมาชกิผู �ทรงเกยีรตทิกุท�าน ผมนายเกยีว

พนัธ �เสน
รองนายกองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง ขอชีแ้จงเกีย่วกบั

งบประมาณขององค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง



ซึง่งบประมาณของเรานัน้มี จาํนวนจาํกดั
และการจดัสรรงบประมาณจะเห็นได �ว�ามีหลายๆโครงการทีเ่ราคาดไม�

ถงึว�าจะต �องใช �งบประมาณของเรา
อย�างเช�นโครงการขดุเจาะน้ําบาดาล 3 บ�อ

รวมแล�วเกอืบ 7 แสน และก็โครงการขดุอ�างอาํปึลกง 5
แสนบาท ซึง่เราไม�

คาดคดิว�าเราจะใช �งบประมาณ
เพราะว�าอ�างอาํปึลกงนัน้พืน้ที่ 100 ไร� และ

เน่ืองจากอ�างอาํปึลกงได �ผนัน้ําช�วยเทศบาลกงัแอน
ซึง่เป็นการร �องขอจากอาํเภอ

ความเดอืดร �อนจงึเกดิขึน้ทีต่าํบลบ�านพลวงของเรา
- ในส�วนของรายละเอยีดโครงการ

ตามทีท่�านสมาชกิอบต.หมู�ที่ 10 ท�านเห็นว�า

มีการพิจารณาเรือ่งการบรกิารน้ําดืม่เพื่อช�วยประชาชน
เรือ่งนี้คดิว�าในอนาคตเรา

ต �องมีการดาํเนินการแน�นอนครบั
- เรือ่งความหนาของท�อ

เรือ่งนี้เราให �ความสาํคญัอยู�แล �ว ทีจ่ะเลอืกซือ้ของทีม่ี
คณุภาพ เพราะว�าท�อนัน้จะใช �แบบตากแดดตากฝน

จงึต �องใช �ของทีม่ีคณุภาพครบั
-

เรือ่งการเปลีย่นแปลงตาํแหน�งในการดาํเนินโครงการในส�วนของหมู�ที่
9 นัน้

ท�านผู �ใหญ�บ �านเป็นผู �ชีจ้ดุให �ทางชลประทานได�ดาํเนินการ
ออกแบบแล�ว จงึคดิว�า

น�าจะอยู�ในตาํแหน�งทีเ่หมาะสมแล�วครบั
ประธานฯ - สอบถามความคดิเห็นเพิ่มเตมิ
นางประภา เตมิสขุ - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
และเพื่อนสมาชกิผู �ทรงเกยีรตทิกุท�าน ดฉัิน นางประภา
เตมิสขุ สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 1 ขอเสนอปิดการอภปิรายค�ะ



ประธานฯ - สอบถามความคดิเห็นจากสมาชกิผู �เข �าร�วมประชมุ
ว�าเห็นควรปิดการอภปิราย
มตทิีป่ระชมุ เห็นชอบปิดการอภปิรายจาํนวน 28 เสยีง
ประธานฯ - ตรวจสอบองค �ประชมุ มีสมาชกิอยู�ในห�องประชมุ
28 คน

- ขอมตขิออนุมตัจิ�ายขาดเงนิสะสม จาํนวน 10
โครงการตามทีผู่ �บรหิารเสนอ
มตทิีป่ระชมุ เห็นชอบอนุมตัจิ�ายขาดเงนิสะสม 28 เสยีง
ระเบียบวาระท่ี 6 ญตัติอ่ืนๆ
ประธานฯ - สอบถามความคดิเห็นจากสมาชกิผู �เข �าร�วมประชมุ
ว�ามีสมาชกิท�านใดจะ

อภปิรายในญตัตอิืน่ๆหรอืไม�เมื่อไม�มี
จงึปิดการประชมุ เวลา 12.15 น.

ลาํดวน ยอดภริมย �ผู �จดบนัทกึ
(นางลาํดวน ยอดภริมย �)

เลขานุการสภาอบต.บ�านพลวง


