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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 -

๗ นางจรสัศรี
ปิยะไพร

ส.อบต.หมู�ที่ ๔ -

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 -

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 -

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 -

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 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 �
องประชมุและตรวจสอบองค �

ประชมุ มีสมาชกิสภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวงเข �าประชมุ
23 คน มีสมาชกิไม�มาประชมุ จาํนวน 5 คน ประกอบด�วย
นางนางทศันา ทาทอง สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 3 นางจรสัศรี
ปิยะไพร สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 4 นายอนิวตัร บตุรเทศ
สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 5 นายสมปอง ครบอยู� สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่

8 และนายวฒุชิยั จาํนงเพียร สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 14



- เชญินายเคลือ่น ลดัดาไสว ประธานสภาฯ
ดาํเนินการประชมุตามระเบยีบวาระต�อไป
ระเบียบวาระท่ี 1 เรือ่งท่ีประธานแจ �งให �ท่ีประชุมทราบ
ประธานฯ - ในวนัที่ 13 กมุภาพนัธ �
รฐัมนตรชี�วยว�าการกระทรวงมหาดไทย จะเดนิทางมา

ตรวจเยีย่มพืน้ทีบ่ �านอาํปึลกง หมู�ที่ 9
วนันี้จงึอยากจะขอเชญิทกุท�าน หลงัจาก

ประชมุเสร็จแล �ว
ร�วมกนัจดัเตรยีมสถานทีเ่พื่อต �อนรบัท�านรฐัมนตรใีนวนัพรุ�งนี้

- วนันี้มีสมาชกิไม�เข �าร�วมประชมุจาํนวน 5 คน
ทาํหนังสอืลายเป็นลายลกัษณ �

อกัษร 2 คน คอื นายสมปอง ครบอยู�
สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 8 และนายวฒุิ ชยั จาํนงเพียร
สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 14 ซึง่ทราบว�ามีอาการป� วย ไม�สามารถ

เข �าร�วมประชมุได � และอกี 2 ท�าน ซึง่แจ �งลามาด�วยวาจา
คอื นางทศันา ทา ทอง สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 3
และนางจรสัศรี ปิยะไพร สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 4
ซึง่ทัง้ 2 ท�านมีภารกจิด�วนต �องเดนิทางไปต�างจงัหวดั และขาดประชมุ
1 ท�าน คอืนายอนิวตัร บตุรเทศ สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่
5
ระเบียบวาระท่ี 2 รบัรองรายงานการประชุม
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 10
ในฐานะประธานกรรมการตรวจรายงานการประชมุส
ภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง สมยัสามญั
สมยัแรก เมื่อวนัที่ 6 กมุภาพนัธ � 2563



คณะกรรมการได �ตรวจรายงานการประชมุสภาองค �
การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง สมยัสามญั
สมยัแรก ประจาํปี 25๖3 วนัที่ 6 กมุภาพนัธ � 2563
เรยีบร �อยแล�ว
ขอให�ทีป่ระชมุได �รบัรองรายงานการประชมุต�อไป

ประธานฯ - สอบถามความคดิเห็นเพิ่มเตมิ
เมื่อไม�มีจงึขอมตริบัรองรายงานการประชมุ สมยั สามญั
สมยัแรก ประจาํปี 25๖3 วนัที่ 6 กมุภาพนัธ � 2563
มตทิีป่ระชมุ รบัรองรายงานการประชมุ จาํนวน 23 เสยีง
ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู �ถาม

- ไม�มี
ระเบียบวาระท่ี 4
เรือ่งท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท �องถ่ินตัง้ขึน้เพ่ือพิจารณาแล �วเสร็จ

- ไม�มี
ระเบียบวาระท่ี 5 เรือ่งท่ีเสนอใหม�

5.1 ญตัติเก่ียวกบักิจการสภาท�องถ่ิน
5.1.1

เรือ่งขออนุมติัแก �ไขปรมิาณงานและปรบัลดงบประมาณ
ประธานฯ - เชญิคณะผู �บรหิารแถลงญตัติ
นายกฯ -
เรยีนประธานสภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง
ข�าพเจ �าขอเสนอญตัติ

เรือ่ง
ขออนุมตัแิก �ไขปรมิาณงานและปรบัลดงบประมาณตามทีอ่งค �การบริ
หารส�วน ตาํบลบ�านพลวงได �มีมตอินุมตัจิ�ายขาดเงนิสะสม
ในสมยัประชมุสามญั สมยัแรก ประจาํปี 2563 เมื่อวนัที่
6 กมุภาพนัธ � 2563 1. โครงการเจาะบ�อบาดาล

พร�อมตดิตัง้ซมัเมอร �ส หมู�ที่ 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 ตามแบบสาํนักงานโยธาธิ
การและผงัเมืองจงัหวดัสรุนิทร � งบประมาณ 223,000 บาท 2.
โครงการเจาะ บ�อบาดาลพร�อมตดิตัง้ซมัเมอร �ส หมู�ที่ 4
ตาํบลบ�านพลวง อาํเภอปราสาท

จงัหวดัสรุนิทร � ขนาดความลกึบ�อไม�น�อยกว�า 42.50 เมตร
ขนาด เส �นผ�าศนูย �กลาง 6 นิ้ว ท�อ PVC
ชัน้ 13.5 มอก. 17-2532 จาํนวน 1 บ�อ
ตามแบบสาํนักงานโยธาธกิารและผงัเมืองจงัหวดัสรุนิทร � งบประมาณ

223,000 บาท 3.
โครงการเจาะบ�อบาดาลพร�อมตดิตัง้ซมัเมอร �ส ทีท่าํการ

องค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง หมู�ที่ 6
ตาํบลบ�านพลวง อาํเภอปราสาท จงัหวดัสรุนิทร �
ขนาดความลกึบ�อไม�น�อยกว�า 42.50 เมตร ขนาด

เส �นผ�าศนูย �กลาง 6 นิ้ว ท�อ PVC ชัน้ 13.5 มอก. 17-
2532 จาํนวน 1 บ�อ
ตามแบบสาํนักงานโยธาธกิารและผงัเมืองจงัหวดัสรุนิทร � งบประมาณ

243,000 บาท
องค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวงมีความประสงค �ขออนุมตัิ
แก �ไขปรมิาณงานในโครงการดงักล�าวข �างต �น จากตดิตัง้ซมัเมอร �ส 3
แรงม�า 220 V.AC เปลีย่นเป็นตดิตัง้ซมัเมอร �ส
1.5 แรงม�า 220 V.AC

1. โครงการเจาะบ�อบาดาลพร�อมตดิตัง้ซมัเมอร �ส
หมู�ที่ 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
ตามแบบสาํนักงานโยธาธกิารและผงัเมืองจงัหวดัสรุนิทร � งบประมาณ

108,000 บาท (หน่ึงแสนแปดหมื่นแปดพนับาทถ�วน)
2. โครงการเจาะบ�อ บาดาลพร�อมตดิตัง้ซมัเมอร �ส
หมู�ที่ 4 ตาํบลบ�านพลวง อาํเภอปราสาทจงัหวดั สรุนิทร �
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 ตามแบบ

สาํนักงานโยธาธกิารและผงัเมืองจงัหวดัสรุนิทร �
งบประมาณ 108,000 บาท

(หน่ึงแสนแปดหมื่นแปดพนับาทถ�วน) 3.
โครงการเจาะบ�อบาดาลพร�อมตดิตัง้ ซมัเมอร �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 ชัน้ 13.5 มอก.
17-2532 จาํนวน 1 บ�อ
ตามแบบสาํนักงานโยธาธกิารและผงัเมืองจงัหวดัสรุนิทร � งบประมาณ

205,000 บาท (สองแสนห�าพนับาทถ�วน)
จงึเรยีนมาเพื่อโปรดนําเสนอทีป่ระชมุ

สภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวงพิจารณาอนุมตัติ�อ
ไป
ประธานฯ - เชญิเลขาฯชีแ้จงรายละเอยีดเพิ่มเตมิ
นางลาํดวน ยอดภริมย � -
เรยีนท�านประธานสภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวงทีเ่คารพ
และสมาชกิ

สภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวงทกุท�าน
สาํหรบัญตัตนีิ้ท�านผู �บรหิารได �ยืน่ ญตัตแิล �ว
ดฉัินขออนุญาตเพิ่มเตมิ และแก�ไขข�อความบางส�วน ในส�วนของชือ่

โครงการคอืโครงการตดิตัง้บ�อบาดาลพร�อมซมัเมอร �ส
ตรงนี้ขอแก�ไขให�ถกูต �องว�า ซบัเมอร �สซเิบิล้
ประธานฯ - สอบถามความคดิเห็นจากสมาชกิผู �เข �าร�วมประชมุ
ว�ามีสมาชกิท�านใดจะ

อภปิรายในญตัตนีิ้หรอืไม�
นายสาํราญ หมู�ทอง - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
และเพื่อนสมาชกิผู �ทรงเกยีรตทิกุท�าน ผมนาย



สาํราญ หมู�ทอง สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 10
ขออภปิรายเกีย่วกบัญตัตแิก �ไขปรมิาณ

งานและปรบัลดงบประมาณ
ซึง่ผมในฐานะทีเ่ป็นคณะกรรมการแผน ก็ได �ประชมุ

เกีย่วกบัเรือ่งแผนการดาํเนินงานต�างๆ
ทาํให �ทราบถงึปัญหาและเข �าใจในเรือ่งของ กระบวนการ
และก็เห็นดดี �วยทีม่ีการปรบัลดงบประมาณ ขอบคณุครบั
นายกวน ประชมุฉลาด - เรยีนท�านประธานสภาฯ
และสมาชกิทกุท�าน ผมนายกวน ประชมุฉลาด

สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 4
ผมเห็นดดี �วยทีม่ีการปรบัลดงบประมาณ แต�อยากจะให�

ดใูนส�วนของเรือ่งอปุกรณ �ทีจ่ะมาขดุเจาะด �วยครบั
อยากให�มีการใช �วสัดทุีม่ีคณุภาพ และได�มาตรฐาน
เพื่อให �สามารถดงึน้ํามาใช �ได �อย�าทนัท�วงทคีรบั ขอบคณุครบั
นายนรากรณ � บวัทอง -
เรยีนท�านประธานสภาฯและสมาชกิผู �ทรงเกยีรตทิกุท�านครบั
ผมนายนรากรณ �

บวัทอง สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 6
ขออภปิรายในญตัตขิออนุมตัแิก �ไขปรมิาณงาน

และปรบังดงบประมาณ
ผมเห็นดดี �วยกบัการเปลีย่นแปลงและลดขนาดของ
ซมัเมอร �ส แต�เห็นว�าจาก 3 แรง และลดมาเหลอื 1.5 แรง
ผมเคยซือ้มาตดิตัง้

ในวดัขนาด 1.5 แรงเหมือนกนั
จะเห็นได �ว�าแรงดดูกบัแรงดนัจะไม�ค�อยดคีรบั

อยากฝากเกีย่วกบัเรือ่งนี้ครบั แต�ก็เห็นดดี �วยครบั
ขอบคณุครบั
ประธานฯ - เชญิคณะผู �บรหิารตอบข�อซกัถาม
นายเกยีว พนัธ �เสน - เรยีนท�านประธานสภาฯ
และสมาชกิผู �เข �าร�วมประชมุทกุท�าน ผมนายเกยีว

พนัธ �เสน



รองนายกองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง เกีย่วกบัเรือ่งการปรบั
ขนาดครัง้นี้นัน้ เน่ืองจากตอนนี้น้ําเรายงัไม�ได �เจาะ

เมื่อเจาะแล �วถ �าเราใช � 3 แรง

น้ําใต �ดนิเราไม�สามารถทราบว�าเราจะเจอปรมิาณน้ําขนาดไ
หน เหตผุลทีป่รบัมาเป็น 1.5
แรงนัน้ผมเห็นว�ามีความเหมาะสม
เพราะเห็นว�าถ �าน้ําในบรเิวณนัน้ออกมาไม� เพียงพอ 1.5
แรงก็สามารถใช�งานได�ตามปกติ แต�ถ �าขนาดใหญ�จะดดูน้ําออกมา

แรงน้ําก็จะหมดเร็วครบั
จงึอยากนําเรยีนให�ทกุท�านทราบว�าในการปรบัลดในครัง้นี้
นัน้ ไม�มีเจตนาเป็นอย�างอืน่ครบั ขอบคณุครบั
ประธานฯ -
สอบถามความคดิเห็นเพิ่มเตมิจากสมาชกิผู �เข �าร�วมประชมุ
ว�ามีสมาชกิท�านใดจะ

อภปิรายเพิ่มเตมิในญตัตนีิ้หรอื
เมื่อไม�มีจงึขอมตอินุมตัแิก �ไขปรมิาณงานและปรบั

ลดงบประมาณ
มตทิีป่ระชมุ

เห็นชอบอนุมตัแิก �ไขปรมิาณงานและปรบัลดงบประมาณ
จาํนวน 23 เสยีง

5.1.2 เรือ่งการกาํหนดอตัราค�าธรรมเนียมขดุดิน
ประธานฯ - เชญิคณะผู �บรหิารแถลงญตัติ
นายเลยีงศกัดิ ์ เผยศริิ-
เรยีนท�านประธานสภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง
ข�าพเจ �าขอเสนอ

ญตัติ เรือ่ง การกาํหนดอตัราค�าธรรมเนียมขดุดนิ
ตามทีส่ภาองค �การบรหิารส�วน ตาํบลบ�านพลวง
ได �มีมตใินสมยัประชมุ สมยัสามญั สมยัแรก เมื่อวนัที่ 3

กมุภาพนัธ � 2563
เห็นชอบขดุลอกแหล�งน้ําสาธารณะทีต่ืน้เขนิ ตามข�อ 5 ข�อ



6 แห�งระเบยีบกระทรวงมหาดไทย
ว�าด �วยวธิกีารเกีย่วกบัการขดุลอกแหล�งน้ํา

สาธารณะประโยชน �ทีต่ืน้เขนิ พ.ศ.2547 แล�วนัน้
เพื่อให �การดาํเนินการเป็นไป ด�วยความเรยีบร �อย
ตามมาตรา 9 ทวิ แห�งประมวลกฎหมายทีด่นิ จงึเห็นควร
ให�ทีป่ระชมุสภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวงพิจารณาในการ
กาํหนดอตัรา ค�าธรรมเนียมขดุดนิ
จงึเรยีนมาเพื่อโปรดนําเสนอทีป่ระชมุสภาองค �การบรหิารส�วน

ตาํบลบ�านพลวงพิจารณากาํหนดต�อไป
ประธานฯ - เชญิเลขาฯชีแ้จงรายละเอยีดเพิ่มเตมิ
นางลาํดวน ยอดภริมย � -
ประธานฯ -
สอบถามความคดิเห็นเพิ่มเตมิจากสมาชกิผู �เข �าร�วมประชมุ
ว�ามีสมาชกิท�านใดจะ

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

สมบรูณ � แสงสนัติ สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 5
ขออภปิรายในญตัตทิี่ 5.1.2 จาก

ทีท่�านเลขาฯท�านได �ชีแ้จงให�พวกเราได �รบัทราบเกีย่วกบัระ
เบยีบการเก็บธรรมเนียม

ค�ามลูดนิ
ผมเห็นว�าเมื่อมาถงึตรงนี้ภาวะภยัแล �งเกดิขึน้
เราจาํเป็นทีเ่ราจะต �องเอา เรือ่งน้ําเป็นหลกั
ผมเห็นว�าเราควรมีการปรบัลดค�าธรรมเนียมลงมาสาํหรบั

ผู �รบัเหมา เมื่อสกัครู�ทีไ่ด �แจ �งว�า 10 บาทนัน้
ผมคดิว�าเราพบกนัครึง่ทางน�าจะดี ครบั
นายสาํราญ หมู�ทอง - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
และสมาชกิผู �ทรงเกยีรตทิกุท�านครบั ผมนาย

สาํราญ หมู�ทอง สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 10



ขออภปิรายในวาระที่ 5.1.2

สบืเน่ืองจากทีไ่ด �ประชมุร�วมกนัระหว�างคณะกรรมการแผน
วตัถปุระสงค �ทีเ่รา ต �องการมากทีส่ดุก็คอืเรือ่งน้ํา
ในการกาํหนดอตัราค�าธรรมเนียม ตํา่สดุผมขอ

กาํหนดที่ 50 สตางค �ครบั ขอบคณุครบั
นายหอม กายดี - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
และเพื่อนสมาชกิผู �ทรงเกยีรตทิกุท�าน ผมนาย

หอม กายดี สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 2
ผมขออภปิรายในวาระที่ 5.1.2 ผมเห็น

ด�วยกบัท�านสมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 10 ครบั
อตัราคาธรรมเนียมทีค่วิละ 50 สตางค �ครบั
ขอบคณุครบั
นายลบั ลอยเลือ่น - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
และเพื่อนสมาชกิผู �ทรงเกยีรตทิกุท�าน ผมนาย

ลบั ลอยเลือ่น สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 9
ผมของสอบถามท�านเลขาฯเกีย่วกบั

ระเบยีบการขดุ ว�าสามารถขดุได �ลกึประมาณเท�าไหร�
และค�าธรรมเนียมการขดุ

ตดิว�าถ �าอยู�ทีร่าคาประมาณทีท่�านส.อบต.หมู�ที่ 10
ได �เสนอมาก็น�าจะดคีรบั ขอ

เสนอทีอ่ตัรา 50 สตางค �ครบั ขอบคณุครบั
นายสมบรูณ � แสงสนัติ - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
ส�วนทีผ่มอภปิรายไปเมื่อสกัครู� เกีย่วกบัเรือ่ง

กรอบอตัราค�าธรรมเนียม
ผมเห็นว�าเราควรพบกนัคนละครึง่ทาง คอืไม�ทาํให �รฐั

เสยีหาย คอืจะทาํอย�างไรให�ผู �รบัเหมาอยู�ได �
และรฐัไม�โดนเอาเปรยีบมากจนเกนิไป

และในตาํบลของเราก็ยงัมีโครงการอกีเยอะทีจ่ะดาํเนินการ
ขดุ จงึคดิว�าพบกนัคน ละครึง่ทางน�าจะดคีรบั
จะได �ไม�มีข �อครหาเกดิขึน้ ขอบคณุครบั



นายประกอบ ประไว - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
และเพื่อนสมาชกิทกุท�านครบั ผมนาย

ประกอบ ประไว รองประธานสภาฯ
ผมเห็นดดี �วยครบักบัการกาํหนดค�าภาษีมลู ดนิ
เพราะเห็นว�าการขดุนัน้พืน้ทีไ่ม�น�อยกว�า 10,000 ควิแน�นอน
และถ�าคดิกนั ทีค่วิละ 5 บาท
ก็เห็นว�าเป็นจาํนวนเงนิทีส่งูมากครบั จงึคดิว�า 50 สตางค �นัน้

เป็นราคาทีเ่หมาะสมแล�วครบั ขอบคณุครบั
ประธานฯ - เชญิเลขาฯชีแ้จงรายละเอยีดเพิ่มเตมิ
นางลาํดวน ยอดภริมย � -
ประธานฯ - สอบถามความคดิเห็นเพิ่มเตมิ
ว�ามีสมาชกิท�านใดจะอภปิรายเป็นอย�างอืน่หรอืไม�

เมื่อไม�มีจงึขอมตทิีป่ระชมุ
-

ท�านใดเห็นว�าควรกาํหนดอตัราค�าภาษีมลูดนิจาํนวนควิละ 5 บาท
มตทิีป่ระชมุ เห็นชอบจาํนวน 1 เสยีง

-
ท�านใดเห็นว�าควรกาํหนดอตัราค�าภาษีมลูดนิจาํนวนควิละ 50
สตางค �
มตทิีป่ระชมุ เห็นชอบจาํนวน 21 เสยีง

งดออกเสยีง 1 เสยีง
ระเบียบวาระท่ี 6 ญตัติอ่ืนๆ
ประธานฯ - สอบถามความคดิเห็นเพิ่มเตมิ
ว�ามีสมาชกิท�านใดจะอภปิรายในญตัตนีิ้หรอืไม�

เมื่อไม�มีจงึปิดการประชมุเวลา 11.30 น.

ลาํดวน ยอดภริมย �ผู �จดบนัทกึ
(นางลาํดวน ยอดภริมย �)

เลขานุการสภาอบต.บ�านพลวง


