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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 -

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 นายเลยีงศกัดิ ์

เผยศริิ
นายกอบต. เลยีงศกัดิ ์

เผยศริิ
2 นายเกยีว

พนัธ �เสน
รองนายกอบต. เกยีว

พนัธ �เสน
3 นายก�องเกยีรติ

กายดี
รองนายกอบต. ก�องเกยีรติ

กายดี
4 นายธรีเจต

ประไวย �
เลขานุการนายกฯ ธรีเจต

ประไวย �
5 นางลาํดวน

ยอดภริมย �
ปลดัอบต. ลาํดวน

ยอดภริมย �
6 นางธนาภทัร

ลทัธิ
ผอ.กองคลงั ธนาภทัร

ลทัธิ
7 นายวนิิจ

วญิ�ธูรรม
หวัหน�าสาํนักปลดั วนิิจ

วญิ�ธูรรม
8 นางสมุาลี

ดงัคนึก
ผอ.กองการศกึษา สมุาลี

ดงัคนึก
9 นางหน่ึงฤทยั

พรหมบตุร
นักวเิคราะห �ฯ หน่ึงฤทยั

พรหมบตุร
10 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
27 คน ขาดประชมุ 1 คน คอื นายอนิวตัร บตุรเทศ
สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 5

- เชญินายเคลือ่น ลดัดาไสว ประธานสภาฯ
ดาํเนินการประชมุตามระเบยีบวาระต�อไป
ระเบียบวาระท่ี 1 เรือ่งท่ีประธานแจ �งให �ท่ีประชุมทราบ
ประธานฯ -
ในสมยัประชมุนี้เราได �มีการขอขยายระยะเวลาการประชมุไปอกี 15
วนั ซึง่ก็ได �

ดาํเนินการขออนุญาตต�อนายอาํเภอปราสาทเรยีบร �อยแล�ว
- ในช�วงทีผ่�านมามีวนัสาํคญั คอื วนัที่ 12 สงิหาคม

หรอืวนัแม�แห�งชาติ ซึง่เรา
ก็ได �เข �าร�วมกจิกรรมดงักล�าว

แต�ในปีนี้อาจเป็นเพราะว�าอยู�ในช�วงของการเกดิโรค
ระบาด โควดิ-19

กจิกรรมต�างๆก็มีผู �เข �าร�วมกจิกรรมน�อยลง
- วนัที่ 10 สงิหาคม เป็นวนักาํนัน ผู �ใหญ�บ �าน

ซึง่เราก็ได �ร�วมกจิกรรมเหมือน
อย�างเช�นทกุปีทีผ่�านมา มีกจิกรรมทาํบญุตกับาตร

ทกุกจิกรรมก็ผ�านไปได�ด �วยดี
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ระเบียบวาระท่ี 2 รบัรองรายงานการประชุม
2.1 รบัรองรายงานการประชุมครัง้ท่ีแล �ว เม่ือวนัท่ี 3

สิงหาคม 2563
ประธานฯ - เชญิประธานตรวจรายงานการประชมุ
นายสาํราญ หมู�ทอง - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
และสมาชกิผู �ทรงเกยีรตทิกุท�าน ผมนาย

สาํราญ หมู�ทอง สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 10
ในฐานะประธานกรรมการตรวจรายงานการประชมุส
ภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง
คณะกรรมการได �ตรวจรายงานการประชมุสภาองค �ก
ารบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง สมยัสามญั สมยัที่ 3
ประจาํปี 25๖3 วนัที่ 3 สงิหาคม 2563
เรยีบร �อยแล�ว
ขอให�ทีป่ระชมุได �รบัรองรายงานการประชมุต�อไป

ประธานฯ - สอบถามความคดิเห็นเพิ่มเตมิ
เมื่อไม�มีจงึขอมตริบัรองรายงานการประชมุสภา

สมยัสามญั สมยัที่ 3 ประจาํปี 25๖3 วนัที่ 3
สงิหาคม 2563 (องค �ประชมุ

27 เสยีง)
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 ญตัติขออนุมติัโอนงบประมาณรายจ�ายประจาํปี พ.

ศ. 2563
ประธานฯ - เชญิคณะผู �บรหิารแถลงญตัติ
นายเลยีงศกัดิ ์ เผยศริิ -



เรยีนประธานสภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง
ข�าพเจ �าขอเสนอญตัติ

เรือ่ง
ขออนุมตัโิอนงบประมาณรายจ�ายตามข�อบญัญตังิบประมาณรายจ�าย
ประจาํปี งบประมาณ 2563 แผนงานบรหิารงานทัว่ไป
งานบรหิารงานทัว่ไป งบเงนิ ลงทนุ
หมวดค�าครภุณัฑ �ทีด่นิและสิง่ก�อสร �าง ประเภทค�าครภุณัฑ � รายการ

ครภุณัฑ �ยานพาหนะและขนส�ง จาํนวน 1
รายการ ตามข�อ 27 แห�งระเบยีบ กระทรวงมหาดไทย
ว�าด �วยวธิงีบประมาณรายจ�ายขององค �กรปกครองส�วนท�องถิน่

พ.ศ.2541 แก�ไขเพิ่มเตมิ (ฉบบัที่ 3) พ.ศ.2543
ดงัมีรายละเอยีดแนบท�ายนี้

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดนําเสนอทีป่ระชมุสภาองค �การบรหิารส�
วนตาํบลบ�านพลวง พิจารณาอนุมตัติ�อไป
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- เชญินายเกยีว พนัธ �เสน

รองนายกองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง แถลงต�อ
นายเกยีว พนัธ �เสน -

เรยีนท�านประธานสภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�า
นพลวง ผมนายเกยีว พนัธ �เสน
รองนายกองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง
ขออนุญาตแถลงรายเอยีด
โอนงบประมาณรายจ�ายประจาํปีงบประมาณ

2563 โอนลด แผนงานบรหิารงานทัว่ไป รายการ
ค�าใช �จ�ายในการเลอืกตัง้



เพื่อจ�ายเป็นค�าใช �จ�ายในการเลอืกตัง้ขององค �การบริ
หารส�วนตาํบลบ�านพลวง ตามที่

คณะกรรมการการเลอืกตัง้กาํหนด
(กรณีครบวาระ ยบุสภา กรณีแทนตาํแหน�งทีว่�าง
และกรณีคณะกรรมการการเลอืกตัง้สัง่ให �เลอืกตัง้ให
ม�) รวมทัง้ค�าใช �จ�ายในการประชาสมัพนัธ �การรณรงค �
หรอืการให�ข �อมลูข�าวสารแก�ประชาชนให�ทราบถงึสทิ
ธหิน�าที่
และการมีส�วนร�วมทางการและการมีส�วนร�วมทางการ
เมือง ตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ด�วน ที่ มท
0890.4/ว1923 ลว.16 มิ.ย. 53
และค�าใช �จ�ายทีเ่กีย่วข �อ ตัง้จ�ายจากเงนิรายได�
ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทัว่ไป

(ตามแผนพฒันาท�องถิน่ 2561-2565) หน�า 85 ข�อ
7 งบประมาณอนุมตัิ 540,000 บาท
งบประมาณก�อนโอน 540,000 บาท
จาํนวนเงนิทีโ่อน 125,000 บาท
งบประมาณหลงัโอน 415,000 บาท โอนเพิ่ม
แผนงาน บรหิารงานทัว่ไป
โครงการรถบรรทกุดเีซล ขนาด 1 ตนั
เพื่อจ�ายเป็นค�าจดัซือ้ รถบรรทกุดเีซล ขนาด 1 ตนั
ปรมิาตรกระบอกสบูไม�ตํา่กว�า 2,000 ซซีี หรอื

กาํลงัเครือ่งยนต �สงูสดุไม�ตํา่กว�า 90 กโิลวตัต �
ขบัเคลือ่น 2 ล�อ แบบดบัเบิล้แค็บ จาํนวน 1 คนั
ตามบญัชรีาคามาตรฐานครภุณัฑ �
กองมาตรฐานงบประมาณ สาํนักงบประมาณ
ธนัวาคม 2561 ตัง้จ�ายจากเงนิรายได�
ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทัว่ไป

(ตามแผนพฒันาท�องถิน่ 2561-2565) หน�า 104 ข�อ
2 งบประมาณอนุมตัิ 729,000 บาท
งบประมาณก�อนโอน 729,000 บาท



จาํนวนเงนิทีโ่อน 125,000 บาท
งบประมาณหลงัโอน 854,000 บาท
คาํชีแ้จงงบประมาณรายจ�ายกรณีมีการแก �ไขเปลีย่
นแปลง รถบรรทกุดเีซลขนาด 1 ตนั
ปรมิาตรกระบอกสบูไม�ตํา่กว�า 2,400 ซซีี
หรอืกาํลงัเครือ่งยนต �สงูสดุไม�ตํา่กว�า 110 กโิลวตัต �
ขบัเคลือ่น 2 ล�อ แบบดบัเบิล้แค็บ จาํนวน 1 คนั
ราคา 854,000 บาท
ตามบญัชรีาคามาตรฐานครภุณัฑ �กองมาตรฐานงบป
ระมาณ สาํนักงบประมาณ ธนัวาคม 2562
ตัง้จ�ายจากเงนิรายได�
ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทัว่ไป

(ตามแผนพฒันาท�องถิน่ 2561 – 2565) หน�า 104
ข�อ 2

ประธานฯ - สอบถามความคดิเห็นจากสมาชกิผู �เข �าร�วมประชมุ
ให�ทีป่ระชมุได �อภปิราย
นายสาํราญ หมู�ทอง - เรยีนท�านประธานสภาทีเ่คารพ
และเพื่อนสมาชกิผู �ทรงเกยีรตทิกุท�าน ผมนาย

สาํราญ หมู�ทอง สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 10
ขออภปิรายในญตัตโิอนงบประมาณ

รายจ�ายประจาํปีงบประมาณ 2563
ผมเห็นดดี �วยในการโอนงบประมาณ ส�วนใน

เรือ่งงบประมาณในการโอนเพื่อมาจดัซือ้รถยนต �
เน่ืองจากเห็นว�าตาํบลอืน่นัน้มี

ความคล�องตวัในการใช �ยวดยานพาหนะ
เพราะในบางครัง้เราก็ต �องใช �รถส�วนตวัใน

การปฏบิตังิานครบั ขอบคณุครบั

-5-
นายสมบรูณ � แสงสนัติ - เรยีนท�านประธานสภาทีเ่คารพ
คณะผู �บรหิาร และเพื่อนสมาชกิผู �ทรงเกยีรตทิกุ

ท�าน ผมนายสมบรูณ � แสงสนัติ



สมาชกิสภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง หมู�ที่ 5
ขออภปิรายในระเบยีบวาระที่ 5
ในหวัข �อญตัตขิออนุมตัโิอนงบประมาณ

รายจ�ายประจาํปีงบประมาณ 2563 ผมเห็นดดี �วย
เพราะองค �กรปกครองส�วน

ท�องถิน่เราต �องมีอปุกรณ �เสรมิทกุอย�าง
เพื่อให �เพียงพอต�อการใช �งาน ซึง่เรามี

ภารกจิทีจ่ะต �องบรกิารภายในตาํบลหลายอย�าง
จงึเห็นดดี �วย และในการตัง้

งบประมาณไว �ในส�วนของการเลอืกตัง้ ก็เห็นดดี �วย
เพื่อจะได �มีงบประมาณในการ

บรหิารจดัการงานในส�วนนี้
แต�อยากจะฝากไว �ในครัง้ต�อไปว�าให �ตัง้งบประมาณ
เครือ่งตดัหญ�าไว �ด �วย แบบรถยนต � เพราะเราสามารถตดัในสาํนักงาน
หรอืตาม ถนนหนทางภายในตาํบลของเราได �ครบั
ขอบคณุครบั
ประธานฯ - สอบถามความคดิเห็นเพิ่มเตมิ
ว�ามีสมาชกิท�านใดจะอภปิรายในระเบยีบวาระนี้

อกีหรอืไม�
เมื่อไม�มีจงึขอมตอินุมตัโิอนงบประมาณรายจ�ายประจาํปีงบประมาณ

2563 ตรวจสอบองค �ประชมุ 27 เสยีง
มตทิีป่ระชมุ อนุมตัโิอนงบประมาณรายจ�ายประจาํปีงบประมาณ

2563 ตามทีผ่บูรหิารเสนอ จาํนวน 27 เสยีง
5.1.2
ญตัติรายงานผลการประเมินผลการจดับรกิารสา
ธารณะตามเกณฑ �ตวัชีว้ดัและค�าเป�าหมายขัน้ต่ําม
าตรฐานการจดับรกิารสาธารณะขององค �การบรหิ
ารส�วนตําบล พ.ศ.2563

ประธานฯ - เชญิคณะผู �บรหิารแถลงญตัติ
นายเลยีงศกัดิ ์ เผยศริิ-
เรยีนประธานสภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง



ข�าพเจ �าขอเสนอญตัติ
เรือ่ง

รายงานผลการประเมินผลการจดับรกิารสาธารณะตามเกณฑ �ชีว้ดัแล
ะค�า

เป�าหมายขัน้ตํา่มาตรฐานการจดับรกิารสาธารณะขององค �
การบรหิารส�วนตาํบล พ.ศ.2563
จงึเรยีนมาเพื่อโปรดนําเสนอทีป่ระชมุสภาองค �การบรหิารส�วนตาํบล

บ�านพลวงทราบต�อไป
- เชญินายเกยีว พนัธ �เสน

รองนายกองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวงแถลงต�อ
นายเกยีว พนัธ �เสน - เรยีนท�านประธานสภาฯ
และสมาชกิสภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวงทกุ

ท�าน ผมนายเกยีว พนัธ �เสน
รองนายกองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง

ตามทีท่�านนายกฯได�แถลงแล�วนัน้
จงึเรยีนมาเพื่อโปรดนําเสนอทีป่ระชมุสภา

องค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวงทราบและพิจาร
ณาต�อไป ขัน้ตอนกาํหนด

คณะกรรมการประเมินตนเอง ขัน้ตอนที่ 1
กรอกข�อมลูพืน้ฐาน ขัน้ตอนที่ 2
ประเมินการให�บรกิารสาธารณะ ขัน้ตอนที่ 3

ประเมินความพึงพอใจ เอกสารและคู�มือ
สรปุจาํนวนผู �กรอกแบบประเมิน
ดรูายงานผลการประเมินตนเอง
รายงานสาธารณะรายแห�ง รายงานความพึงพอใจ
รายแห�ง คู�มือนําผลการประเมินไปใช�ประโยชน �
ตามเอกสารทีไ่ด �ส�งให �กบัสมาชกิทกุท�านแล�วครบั

ประธานฯ - สอบถามความคดิเห็นจากสมาชกิผู �เข �าร�วมประชมุ
ว�ามีสมาชกิท�านใดจะ อภปิรายในญตัตนีิ้หรอืไม�
ทีป่ระชมุ รบัทราบ
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5.2 ญตัติเก่ียวกบัร�างข �อบญัญติัท �องถ่ิน
5.2.1
ญตัติขอความเห็นชอบร�างข �อบญัญติังบประมาณ
รายจ�ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2564

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

เรือ่ง
ขอความเห็นชอบร�างข �อบญัญตังิบประมาณรายจ�ายประจาํปีงบประม
าณ 2564 ขององค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง
ตามมาตรา 87 แห�ง

พระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองค �การบรหิารส�วนตาํบล พ.
ศ.2537 และแก�ไข เพิ่มเตมิ
ดงัมีรายละเอยีดปรากฏตามร�างข �อบญัญตัแินบท�ายนี้
จงึเรยีนมาเพื่อ

โปรดนําเสนอทีป่ระชมุสภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพ
ลวงพิจารณาเห็นชอบ

และนําเสนอนายอาํเภอปราสาทอนุมตัติ�อไป
- เชญินายเกยีว พนัธ �เสน

รองนายกองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวงแถลงต�อ
นายเกยีว พนัธ �เสน - เรยีนท�านประธานสภาฯ
และสมาชกิสภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวงทกุ
ท�าน ผมนายเกยีว พนัธ �เสน รบัหน�าทีแ่ถลงต�อจากท�านนายกฯ
คาํแถลง
งบประมาณประกอบงบประมาณรายจ�ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕64 ประธานสภาฯ
และสมาชกิองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง บดันี้ถงึเวลาที่

คณะผู �บรหิารองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง
จะได �เสนอร�างข �อบญัญตัิ



งบประมาณรายจ�ายประจาํปีต�อสภาองค �การบรหิารส�วนตาํ
บลบ�านพลวงอกีครัง้หน่ึง ฉะนัน้ ในโอกาสนี้
คณะผู �บรหิารองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง จงึขอแถลง

ให�ท�านประธานสภาและสมาชกิทกุท�านได �ทราบถงึสถานะ
การคลงัตลอดจนหลกัการ

และแนวนโยบายในการดาํเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕64 ดงัต�อไปนี้

๑. สถานะการคลงั
๑.๑ งบประมาณรายจ�ายทัว่ไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ณ วนัที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.

๒ ๕ 63 อ ง ค � ก ร ป ก ค ร อ ง
ส�วนท�องถิน่มีสถานะการเงนิ ดงันี้
๑.๑.๑ เงนิฝากธนาคารทัง้สิน้ 43,170,373.22

บาท
๑.๑.๒ เงนิสะสม 9,227,874.71 บาท
๑.๑.๓ ทนุสาํรองเงนิสะสม 21,756,136.86

บาท
๑.๑.๔

รายการกนัเงนิไว �แบบก�อหนี้ผกูพนัและยงัมิได �เบกิจ�ายจาํนวน.
.-.. โครงการ

โครงการรวม..-.... บาท
๑.

๑.๕รายการทีไ่ด �กนัเงนิไว �โดยยงัไม�ได �ก�อหนี้ผกูพนัจาํนวน...โค
รงการ 0 บาท

๑.๑.๖ เงนิกู �คงค �าง...-...บาท
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๒. การบรหิารงบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕62
(๑) รายรบัจรงิ จาํนวน 54,090,372.13 บาท

ประกอบด�วย
หมวดภาษีอากร 1,133,008.22

บาท
หมวดค�าธรรมเนียม ค�าปรบั และใบอนุญาต

54,849.400 บาท
หมวดรายได�จากทรพัย �สนิ

341,594.91 บาท
หมวดรายได�เบ็ดเตล็ด

319,492.00 บาท
หมวดรายได�จากทนุ

1,900.00 บาท
หมวดภาษีจดัสรร

22,152,533.60 บาท
หมวดเงนิอดุหนุนทัว่ไป

22,271,604.00 บาท
(๒) เงนิอดุหนุนทีร่ฐัให �โดยระบวุตัถปุระสงค �

7,815,390.00 บาท
(๓) รายจ�ายจรงิ จาํนวน 46,261,438.08 บาท

ประกอบด�วย
งบกลาง

10,910,156.00 บาท
งบบคุลากร

11,472,992.00 บาท
งบดาํเนินการ

7,563,006.54 บาท
งบลงทนุ

5,519,330.00 บาท
งบรายจ�ายอืน่

28,040.00 บาท



งบเงนิอดุหนุน
2,952,523.54 บาท

(๔)
รายจ�ายทีจ่�ายจากเงนิอดุหนุนทีร่ฐับาลให�โดยระบวุตัถปุระสงค �

7,815,390.00 บาท
(๕) มีการจ�ายเงนิสะสมเพื่อดาํเนินการตามอาํนาจหน�าที่

จาํนวน 6,390,800.00 บาท
๓. งบเฉพาะการ -
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คาํแถลงงบประมาณ
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

องค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง
อาํเภอปราสาท จงัหวดัสรุนิทร �

๒.๑ รายรบั
รายรบั รายรบัจ

ปี ๒๕62
รายได�จดัเก็บ
หมวดภาษีอากร 1,130,92
หมวดค�าธรรมเนียมค�าปรบัและใบอนุญาต 54,84



หมวดรายได�จากทรพัย �สนิ 341,59
หมวดรายได�จากสาธารณูปโภค
หมวดรายได�เบ็ดเตล็ด 319,49
หมวดรายได�จากทนุ 1,90

รวมรายได�จดัเก็บเอง 1,848,75
รายได�ทีร่ฐับาลเก็บแล�วจดัสรรให�องค �กรปกครองส�วนท�องถิน่
หมวดภาษีจดัสรร 22,152,53

รวมรายได�ทีร่ฐับาลเก็บแล�วจดัสรรให�องค �กรปกครองส�วนท�องถิน่ 22,152,53
รายได�ทีร่ฐับาลอดุหนุนให�องค �กรปกครองส�วนท�องถิน่
หมวดเงนิอดุหนุนทัว่ไป
เงนิอดุหนุนทัว่ไปสาํหรบัดาํเนินการตามอาํนาจหน�าทีแ่ละภารกจิถ�ายโอนเลอืกทาํ

22,271,60

รวมรายได�ทีร่ฐับาลอดุหนุนให�องค �กรปกครองส�วนท�องถิน่ 22,271,60
รายได�ทีร่ฐับาลอดุหนุนให�โดยระบวุตัถปุระสงค �
หมวดเงนิอดุหนุนระบวุตัถปุระสงค �/เฉพาะกจิ
เงนิอดุหนุนระบวุตัถปุระสงค �/เฉพาะกจิจากกรมส�งเสรมิการปกครองท�องถิน่ 7,815,390
รวมรายได�ทีร่ฐับาลอดุหนุนให�โดยระบวุตัถปุระสงค � 7,815,390

รวม 54,088,28
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คาํแถลงงบประมาณ

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
องค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง
อาํเภอปราสาท จงัหวดัสรุนิทร �

๒.๒ รายจ�ายจาํแนกตามงบรายจ�าย
รายจ�าย รายจ�ายจรงิ

ปี ๒๕62
ประมาณการ
ปี ๒๕63

ประมาณการ
ปี๒๕64

จ�ายจากงบประมาณ
งบกลาง 10,910,156.0

0
12,541,380.0

0
6,774,380.00

งบบคุลากร 11,472,992.0
0

12,612,320.0
0

13,920,020.0
0



(หมวดเงนิเดอืนค�าจ �างประจาํ
และค�าจ �างชัว่คราว

งบดาํเนินงาน
(หมวดค�าตอบแทนใช�สอยและวสั
ดแุละหมวดค�าสาธารณูปโภค)

6,862,106.54 10,689,400.0
0

11,429,100.0
0

งบรายจ�ายอืน่ 28,040.00 40,000.00 30,000.00

งบลงทนุ
(หมวดค�าครภุณัฑ �ทีด่นิและสิง่ก�อ
สร �าง)

5,006,380.00 6,417,900.00 6,427,700.00

งบเงนิอดุหนุน (หมวดเงนิอดุหนุน) 2,952,523.54 2,699,000.00 2,518,800.00

รวมรายจ�ายตามงบประมาณรายจ�
ายทัง้สิน้

37,232,198.0
8

45,000,000.0
0

41,100,000.0
0

จ�ายจากเงนิอดุหนุนทีร่ฐับาลให�โด
ยระบวุตัถปุระสงค �

0 - -

รวมรายจ�ายตามงบประมาณรายจ�
ายทัง้สิน้

37,232,198.0
8

45,000,000.0
0

41,100,000.0
0
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ข�อบญัญตัอิงค �การบรหิารส�วนตาํบล
เรือ่ง

งบประมาณรายจ�ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
ของ

องค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง
อาํเภอปราสาท จงัหวดัสรุนิทร �
บนัทกึหลกัการและเหตผุล

ประกอบร�างข �อบญัญตังิบประมาณรายจ�าย
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ขององค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง

อาํเภอปราสาท จงัหวดัสรุนิทร �

ด �าน ยอดรวม
ด�านบรหิารทัว่ไป
แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 12,723,520.00
แผนงานรกัษาความสงบภายใน 2,281,700.00
ด�านบรกิารชมุชนและสงัคม
แผนงานการศกึษา 7,946,500.00
แผนงานสาธารณสขุ 796,000.00
แผนงานสงัคมสงเคราะห � 763,000.00
แผนงานเคหะและชมุชน 3,056,800.00
แผนงานสร�างความเข �มแข็งของชมุชน 312,600.00
แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนากา
ร

521,000.00

ด�านการเศรษฐกจิ
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 4,722,000.00
แผนงานการเกษตร 1,202,500.00
แผนงานการพาณิชย � -
ด�านการดาํเนินการอืน่
แผนงานงบกลาง 6,774,380.00

งบประมาณรายจ�ายทัง้สิน้ 41,100,000.00
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รายจ�ายตามงานและงบรายจ�าย
องค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง
อาํเภอปราสาท จงัหวดัสรุนิทร �

แผนงานบรหิารงานทัว่ไป
งบ

งาน
งานบรหิารทัว่
ไป

งานวางแผน
สถติแิละวชิ
าการ

งานบรหิารง
านคลงั

รวม

งบบคุลากร 6,696,320.00 - 2,266,000.0
0

8,962,320.
00

เงนิเดอืน
(ฝ� ายการเมือง)

3,262,320.00 - - 3,262,320.
00

เงนิเดอืน
(ฝ� ายประจาํ)

3,434,000.00 - 2,266,000.0
0

5,700,000.
00

งบดาํเนินการ 2,508,000.00 89,000.00 1,010,000.0
0

3,607,000.
00

ค�าตอบแทน 386,000.00 - 660,000.00 1,046,000.
00

ค�าใช �สอย 1,405,000.00 89,000.00 190,000.00 1,684,000.
00

ค�าวสัดุ 407,000.00 - 160,000.00 567,000.00
ค�าสาธารณูปโภค 310,000.00 - - 310,000.00

งบลงทนุ 57,600.00 - 66,600.00 124,200.00
ค�าครภุณัฑ � 57,600.00 - 66,600.00 124,200.00
ค�าทีด่นิและสิง่ก�อ

สร �าง
งบรายจ�ายอืน่ ๆ 30,000.00 - - 30,000.00
งบเงนิอดุหนุน 0 - - 0
เงนิอดุหนุน 0 - - 0

รวม 9,291,920.00 89,000.00 3,342,600.0
0

12,723,520
.00



แผนงานรกัษาความสงบภายใน
งบ

งาน
งานบรหิารทัว่

ไป ฯ
งานป�องกนัภั

ย
ฝ� ายพลเรอืน

ฯ

รวม

งบบคุลากร 1,247,700.00 - 1,247,700.
00

เงนิเดอืน
(ฝ� ายประจาํ)

1,247,700.00 - 1,247,700.
00

งบดาํเนินการ 446,000.00 588,000.00 1,034,000.
00

ค�าตอบแทน 210,000.00 - 210,000.0
0

ค�าใช �สอย 105,000.00 438,000.00 543,000.0
0

ค�าวสัดุ 131,000.00 150,000.00- 281,000.0
0

งบลงทนุ - - -
ค�าครภุณัฑ � - - -
ค�าทีด่นิและสิง่ก�อสร �
าง

- - -

รวม 1,693,700.00 588,000.00 2,281,700.
00
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แผนงานการศกึษา
งบ

งาน
งานบรหิารทัว่

ไปฯ
งานระดบัก�อน
วยัเรยีน

รวม

งบบคุลากร 2,442,000.00 - 2,442,000.0
0

เงนิเดอืน
(ฝ� ายประจาํ)

2,442,000.00 - 2,442,000.0
0

งบดาํเนินการ 635,000.00 2,621,000.00 3,256,000.0
0



ค�าตอบแทน 285,000.00 - 285,000.00
ค�าใช �สอย 280,000.00 1,351,000.00 1,631,000.0

0
ค�าวสัดุ 70,000.00 1,205,000.00 1,275,000.0

0
ค�าสาธารณูปโภค - 65,000.00 65,000.00

งบลงทนุ - 97,700.00 97,700.00
ค�าครภุณัฑ � - 87,700.00 87,700.00

ค�าทีด่นิและสิง่ก�อสร �
าง

10,000.00 10,000.00

งบเงนิอดุหนุน - 2,150,800.00 2,150,800.0
0

เงนิอดุหนุน 2,150,800.00 2,150,800.0
0

รวม 3,077,000.00 4,869,500.00 7,946,500.0
0

แผนงานสาธารณสขุ
งบ

งาน
งานบรหิารงา
นทัว่ไปเกีย่วกั

บการฯ

งานบรกิาร
สาธารณสขุ ฯ

รวม

งบบคุลากร - - 516,000
งบดาํเนินการ 120,000.00 396,000.00 396,000.00
ค�าตอบแทน 120,000.00 120,000.00
ค�าใช �สอย 306,000.00 306,000.00
ค�าวสัดุ 90,000.00 90,000.00

งบลงทนุ
ค�าครภุณัฑ �
งบเงนิอดุหนุน 280,000.00 280,000.00
เงนิอดุหนุน 280,000.00 280,000.00

รวม 120,000.00 676,000.00 796,000.00

แผนงานสงัคมสงเคราะห �
งบ

งาน
งานสวสัดกิาร

ฯ
รวม

งบบคุลากร - -
งบดาํเนินการ 725,000.00 725,000.00



ค�าใช �สอย 725,000.00 725,000.00
ค�าวสัดุ 0 0

งบลงทนุ - -
งบเงนิอดุหนุน 38,000.00 38,000.00
เงนิอดุหนุน 38,000.00 38,000.00

รวม 763,000.00 763,000.00
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แผนงานเคหะและชมุชน
งบ

งาน
งานบรหิารทัว่

ไปฯ
งานไฟฟ�า
ถนน

งานกาํจดัขย
ะมลูฝอยและ
สิง่ปฏกิลู

รวม

งบบคุลากร 1,268,000.00 - - 1,268,000.0
0

เงนิเดอืน
(ฝ� ายประจาํ)

1,268,000.00 - - 1,268,000.0
0

งบดาํเนินการ 1,298,000.00 - - 1,298,000.0
0

ค�าตอบแทน 284,000.00 - - 284,000.00
ค�าใช �สอย 350,000.00 - - 350,000.00
ค�าวสัดุ 664,000.00 - - 664,000.00

งบลงทนุ 490,800.00 - - 490,800.00
ค�าครภุณัฑ � 40,800.00 - - 40,800.00
ค�าทีด่นิและสิง่ก�

อสร �าง
450,000.00 - - 450,000.00

งบรายจ�ายอืน่ ๆ - - - -
งบเงนิอดุหนุน - - - -

รวม 3,056,800.00 - - 3,056,800.0
0

แผนงานสร�างความเข �มแข็งของชมุชน
งบ

งาน
งานสวสัดกิาร

ฯ
รวม

งบบคุลากร - -
งบดาํเนินการ 312,600.00 312,600.00
ค�าใช �สอย 312,600.00 312,600.00



งบลงทนุ - -
งบรายจ�ายอืน่ ๆ - -
งบเงนิอดุหนุน - -

รวม 312,600.00 312,600.00

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ
งบ

งาน
งานศาสนาวั
ฒนธรรม ฯ

งานกฬีาและ
นันทนาการ

รวม

งบบคุลากร - - -
งบดาํเนินการ 140,000.00 320,000.00 460,000.0

0
ค�าใช �สอย 140,000.00 270,000.00 410,000.0

0
ค�าวสัดุ - 50,000 50,000

งบลงทนุ - 11,000.00 11,000.00
ค�าครภุณัฑ � 11,000.00 11,000.00

ค�าทีด่นิและสิง่ก�อสร �
าง

- - -

งบรายจ�ายอืน่ ๆ - - -
งบเงนิอดุหนุน 50,000.00- - 50,000.00-

รวม 190,000.00 331,000.00 521,000.0
0
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แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา
งบ

งาน
งานก�อสร �างโ
ครงสร �างพืน้ฐ

าน

รวม

งบบคุลากร - -
งบดาํเนินการ - -
งบลงทนุ 4,722,000.00 4,722,000.00
ค�าครภุณัฑ � - -
ทีด่นิและสิง่ก�อสร �

าง
4,722,000.00 4,722,000.00

งบรายจ�ายอืน่ ๆ - -



งบเงนิอดุหนุน - -
รวม 4,722,000.00 4,722,000.00

แผนงานการเกษตร
งบ

งาน
งานส�งเสรมิก
ารเกษตร

งานอนุรกัษ �แ
หล�งน้ําและป� า

ไม�

รวม

งบบคุลากร - - -
งบดาํเนินการ 220,500.00 220,500.00
ค�าใช �สอย 210,500.00 210,500.00
ค�าวสัดุ 10,000.00 10,000.00

งบลงทนุ 982,000.00 982,000.00
ค�าครภุณัฑ � - -

ทีด่นิและสิง่ก�อสร �าง 982,000.00 982,000.00
งบรายจ�ายอืน่ ๆ - - -
งบเงนิอดุหนุน - - -

รวม 220,500.00 982,000.00 1,202,500.00

แผนงานงบกลาง
งบ

งาน
งานงบกลาง รวม

งบกลาง
งบกลาง 6,774,380.00 6,774,380.00
งบกลาง 6,774,380.00 6,774,380.00

รวม 6,774,380.00 6,774,380.00

-15-
ข�อบญัญตัิ

งบประมาณรายจ�ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64



องค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง
อาํเภอปราสาท จงัหวดัสรุนิทร �

โดยทีเ่ป็นการสมควรตัง้งบประมาณรายจ�ายประจาํปีงบประมาณ พ.
ศ . ๒ ๕ 64
อาศยัอาํนาจตามความในพระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองค �การบรหิารส�วนตาํ

บล พ .ศ . ๒๕๓๗ แก�ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ .ศ . ๒๕6๒ มาตรา 87
จึงตราข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ขึน้ไว �
โดยความเห็นชอบของสภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวงและโดยอนุมตัขิ
อ ง น า ย อาํ เ ภ อ ป ร า ส า ท

ข�อ ๑. ข�อบญัญตันีิ้เรยีกว�า
"ข�อบญัญตังิบประมาณรายจ�ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64"

ข�อ ๒. ข�อบญัญตันีิ้ให �ใช �บงัคบัตัง้แต�วนัที่ ๑ ตลุาคม ๒๕63
เป็นต �นไป

ข�อ ๓. งบประมาณรายจ�ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
เป็นจาํนวนรวมทัง้สิน้

41,1๐๐,๐๐๐.-บาท (สีส่บิเอ็ดล �านหน่ึงแสนบาทถ�วน)
ข�อ ๔. งบประมาณรายจ�ายทั่วไป จ�ายจากรายได�จัดเก็บเอง

ห ม ว ด ภ า ษี จั ด ส ร ร แ ล ะ ห ม ว ด เ งิ น
อุ ด ห นุ น ทั่ ว ไ ป เ ป็ น จาํ น ว น ร ว ม ทั ้ ง สิ ้ น 41 , 1 ๐ ๐ , ๐ ๐ ๐ . - บ า ท
(สี่สิบเอ็ดล �านหน่ึงแสนบาทถ�วน) โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได�ดังนี้

ด �าน ยอดรวม
ด�านบรหิารทัว่ไป
แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 12,723,520.00
แผนงานรกัษาความสงบภายใน 2,281,700.00
ด�านบรกิารชมุชนและสงัคม
แผนงานการศกึษา 7,946,500.00
แผนงานสาธารณสขุ 796,000.00
แผนงานสงัคมสงเคราะห � 763,000.00
แผนงานเคหะและชมุชน 3,056,800.00
แผนงานสร�างความเข �มแข็งของชมุชน 312,600.00
แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาก
าร

521,000.00

ด�านการเศรษฐกจิ
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 4,722,000.00
แผนงานการเกษตร 1,202,500.00



แผนงานการพาณิชย � -
ด�านการดาํเนินการอืน่
แผนงานงบกลาง 6,774,380.00
งบประมาณรายจ�ายทัง้สิน้ 41,100,000.00

- นายเลยีงศกัดิ ์ เผยศริิ
นายกองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวงแถลงต�อ

ข �อ ๕. งบประมาณรายจ�ายเฉพาะการ
ข�อ ๖.

ให�นายกองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวงปฏบิตักิารเบกิจ�ายงบประมาณทีไ่ด �
รบัอนุมตัใิห �เป็นไปตามระเบยีบการเบกิจ�ายเงนิขององค �การบรหิารส�วนตาํบล

ข�อ ๗.
ให�นายกองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวงมีหน�าทีร่กัษาการให�เป็นไปตามข�อ
บญัญตันีิ้
จงึเรยีนมาเพื่อโปรดนําเสนอทีป่ระชมุสภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวงพิ
จารณาอนุมตัติ�อไป
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ประธานฯ - เชญิเลขาฯชีแ้จงรายละเอยีดเพิ่มเตมิ
นางลาํดวน ยอดภริมย � -

เรยีนท�านประธานสภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง
ดฉัินนางลาํดวน ยอดภริมย �
เลขานุการสภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง
ขอนําเรยีนชีแ้จง

ในส�วนของระเบยีบข�อกฎหมายประกอบการพิจารณา
สาํหรบัในเรือ่งของการประชมุพิจารณาร�างข �อบญัญตังิบประมาณ
รายจ�ายประจาํปี 2564 ในส�วนของ

การดาํเนินการเป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองค �
การบรหิารส�วนตาํบลพ.ศ.2537 และแก�ไขเพิ่มเตมิตามมาตรา 87
งบประมาณรายจ�ายประจาํปีและงบประมาณรายจ�ายเพิ่มเตมิของอ
งค �การบรหิารส�วนตาํบล
ให�จดัทาํเป็นข �อบญัญตัอิงค �การบรหิารส�วนตาํบลและจะเสนอได�โ
ดยนายกองค �การบรหิารส�วนตาํบล
ตามระเบยีบและวธิกีารทีก่ระทรวงมหาดไทยกาํหนด
ในการเสนอข�อบญัญตัจิงึเป็นไป



ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย
ว�าด �วยวธิกีารงบประมาณขององค �กรปกครองส�วนท�องถิน่ พ.ศ.

2541 ตามข�อ 23
ให�เจ �าหน�าทีง่บประมาณดาํเนินการตรวจสอบวเิคราะห �แก �ไขงบปร
ะมาณและเสนอต�อผู �บรหิาร
เมื่อผู �บรหิารได �พิจารณาอนุมตัแิล �วก็ให �ตัง้งบประมาณ
เพื่อนําต�อสภาท�องถิน่พิจารณาภายในวนัที่ 15 สงิหาคม
ประกอบกบัในการประชมุพิจารณาข�อบญัญตัจิะต �องใช �ระเบยีบกร
ะทรวงมหาดไทย ว�าด �วยข�อบงัคบัการประชมุสภาท�องถิน่ พ.
ศ.2541 ในการพิจารณา เป็นไปตามหมวดที่ 4
ในเรือ่งของการจดัทาํร�างข �อบญัญตังิบประมาณ
ให�ผู �บรหิารท�องถิน่ยืน่

ต�อสภาท�องถิน่ตามแบบและวธิกีารภายในระยะเวลาทีก่าํหน
ดไว �ในระเบยีบ ในส�วน

นี้ทางผู �บรหิารได �เสนอร�างญตัตขิ �อบญัญตัิ
ซึง่ประกอบด�วยหลกัการและเหตผุลต�างๆทีผู่ �บรหิารได �แถลงม
าแล�ว จงึเป็นไปตามข�อบงัคบัการประชมุสภา
ในส�วนของการดาํเนินการประชมุในการพิจารณาร�างข �อบั
ญญตันีิ้ ขอนําเรยีนว�าเป็นไปตามข�อ 45 วรรค 3
เรือ่งของการพิจารณาญตัตริ�างข �อบญัญตังิบประมาณรา
ยจ�ายประจาํปี จะพิจารณาตามวาระ
แต�จะพิจารณาตามวาระรวดไม�ได � ต �องเป็นไปตามข�อ 45
วรรค 3 จะพิจารณา 3 วาระรวดไม�ได �
ในการพิจารณาในวาระที่ 2

ให�กาํหนดระยะเวลาในการเสนอคาํแปรญตัตไิว �ไม�น�อ
ยกว�า 24 ชัว่โมง ตัง้แต�ทีส่ภาท�องถิน่รบัหลกัการแห�งร�าง
ในการพิจารณาในวาระที่ 1
ให�ทีป่ระชมุสภาท�องถิน่ปรกึษาในหลกัการแห�งร�างข �อบญั
ญตัแิละลงมตวิ�าจะรบัหลกัการแห�งร�างข �อบญัญตันัิน้หรอืไ
ม� เพราะฉะนัน้กระบวนการตรงนี้
หากมีสมาชกิประสงค �จะ

อภปิรายท�านประธานจะต�องเปิดให�สมาชกิได �อภปิรา
ยก�อนทีจ่ะลงมตใิดๆ



ในการลงมตติ �องเช็คองค �ประชมุทกุครัง้
ว�าทีป่ระชมุอยู�ในห�องประชมุครบตามทีล่งทะเบยีนไว �หรอื
ไม�จงึจะสามารถลงมตไิด �
กระบวนการในเรือ่งของการประชมุพิจารณาจะใช�ระเบยี
บกระทรวงมหาดไทย
ว�าด �วยข�อบงัคบัการประชมุสภาท�องถิน่ พ.ศ.2547
และแก�ไขเพิ่มเตมิ
สาํหรบัในเรือ่งการพิจารณาในขัน้แปรญตัติ
เมื่อสภารบัหลกัการแห�งร�างแล �ว
ประธานสภาจะต�องส�งร�างข �อบญัญตันีิ้ให �

คณะกรรมการแปรญตัตใินการทีจ่ะไปรบัคาํเสนอคาํ
แปรญตัติ กระบวนการตรงนี้

จงึต �องตัง้กรรมการแปรญตัติ ตามหมวด 8 ข�อ 105
(3) ในเรือ่งของการตัง้กรรมการแปรญตัติ
เพื่อไปพิจารณาดาํเนินการตามข�อ 49
จงึขอให�ท�านประธานได�ดาํเนินการให�ครบถ�วนถกูต �องตา
มระเบยีบทีก่าํหนดไว �
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ประธานฯ -
ตามทีท่างคณะผู �บรหิารได �แถลงให�ทีป่ระชมุได �รบัทราบแล�วนัน้
มีสมาชกิท�านใด

ประสงค �จะอภปิรายเพิ่มเตมิหรอืไม�
นายสาํราญ หมู�ทอง - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
และเพื่อนสมาชกิผู �ทรงเกยีรตทิกุท�าน ผมนาย

สาํราญ หมู�ทอง สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 10
ขออภปิรายในญตัตทิี่ 5.2.1



ตามทีค่ณะผู �บรหิารได �เสนอญตัตเิข �ามา
ดแูล �วเห็นว�าครอบคลมุในทกุๆด �าน และ

เห็นดดี �วยเกีย่วกบัร�างข �อบญัญตังิบประมาณปีนี้ครบั
ขอบคณุครบั
นายสมบรูณ � แสงสนัติ - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
และเพื่อนสมาชกิทกุท�าน ผมนายสมบรูณ �

แสงสนัติ สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 5
ขออภปิรายในญตัตทิี่ 5.2.1 ญตัตขิอความ

เห็นชอบร�างข �อบญัญตังิบประมาณรายจ�ายประจาํปีงบประ
มาณ 2564 ผมเห็นดี

ด �วยเกีย่วกบัญตัตขิอความเห็นชอบข�อบญัญตันีิ้
ในส�วนของงบประมาณทีจ่ดัสรรมา

ก็มีความเหมาะสมครบั ขอบคณุครบั
นายนรากรณ � บวัทอง - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
และเพื่อนสมาชกิผู �เข �าร�วมประชมุทกุท�าน ผม

นายนรากรณ � บวัทอง สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 6
ขออภปิรายในญตัตทิี่ 5.2.1

ญตัตขิอความเห็นชอบร�างข �อบญัญตังิบประมาณรายจ�ายป
ระจาํปี 2564 ผมดู แล �วรู �สกึเห็นดดี �วยกบัทกุแผนงาน
ในส�วนของประมาณการรายจ�ายทัว่ไป แผนงาน

บรหิารทัว่ไป
รายจ�ายเกีย่วกบัการปฏบิตัริาชการไม�เข �าลกัษณะรายจ�ายหมวดอืน่

ข �อที่ 8 หน�า 54
ในข�อนี้ผมเคยอภปิรายมาแล�วครัง้หน่ึง เกีย่วกบัค�าธรรมเนียม

ในการโอนกรรมสทิธิท์ีด่นิและรงัวดัทีด่นิ
ในเขตทีส่าธารณะประโยชน �ของตาํบลเรา

อยากจะขอร�องให�ทางคณะผู �บรหิารได �ช�วยปักหลกัเขตให�
ชดัเจน ว�าทีป่� าทาํเลของ เรามีขอบเขตขนาดไหน
เพื่อป�องกนัการรกุลํา้ครบั และในส�วนของแผนงานเคหะ
และชมุชน งบลงทนุทีด่นิและสิง่ก�อสร �าง หน�า 94
โครงการตดิตัง้สายดาํ จะ



เห็นว�ามีบางหมู�ทีม่ีการตดิตัง้สายดาํไว �แล �ว
แต�ยงัไม�ได �ตดิตัง้โคม ผมจงึอยากให�

ท�านผู �บรหิารได �หยบิเข �ามาพิจารณาด�วยครบั
ขอบคณุครบั
นายประกอบ ประไว - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
และสมาชกิผู �เข �าร�วมประชมุทกุท�าน ผมนาย

ประกอบ ประไว รองประธานสภาฯ
ขออภปิรายในญตัติ 5.2.1 ผมเห็นดดี �วยกบั

ร�างข �อบญัญตังิบประมาณรายจ�ายประจาํปี 2564
แต�อยากจะอภปิรายใน

รายละเอยีดหมวดของป�องกนัภยัฝ� ายพลเรอืน
คอืโครงการป�องกนัและบรรเทาสา

ธารณภยัในช�วงเทศกาลปีใหม�และสงกรานต �
อยากจะให�เพิ่มงบประมาณด�านนี้ไว � ด �วยครบั
เน่ืองจากเห็นว�างบประมาณจาํนวน 20,000 บาทนัน้น�าจะน�อยเกนิไป

จงึอยากให�เพิ่มงบประมาณในส�วนนี้ด �วยครบั
และโครงการอาสาสมคัรป�องกนัภยั ฝ� ายพลเรอืน
งบประมาณ 160,000 บาท ผมอยากจะฝากท�านประธานสภา

ผ�านไปยงัคณะผู �บรหิาร
ว�าให �มีการคดัสรรบคุลากรทีม่ีความเข �มแข็งหน�อยครบั

เพื่อเข �ามาปฏบิตัหิน�าทีต่รงจดุนี้ครบั ขอบคณุครบั
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ประธานฯ - สอบถามความคดิเห็นเพิ่มเตมิ เมื่อไม�มีจงึขอมติ
วาระที่ 1 รบัหลกัการร�าง

ข �อบญัญตังิบประมาณรายจ�ายประจาํปี 2564
ขององค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง
ตรวจสอบองค �ประชมุ 27 เสยีง

มตทิีป่ระชมุ เห็นชอบรบัหลกัการ 27 เสยีง
ประธานฯ -



เชญิเลขาฯชีแ้จงรายละเอยีดเพิ่มเตมิเกีย่วกบัขัน้ตอนของการดาํเนิน
การแต�งตัง้ คณะกรรมการแปรญตัติ
นางลาํดวน ยอดภริมย � - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ

นางลาํดวน ยอดภริมย �เลาขนุการสภา
ขอเรยีนชีแ้จงระเบยีบทีเ่กีย่วข �อง
เมื่อสภาฯมีมตริบัหลกัการร�างข �อบญัญตังิบประมาณ
รายจ�ายประจาํปีแล �ว
ทีป่ระชมุจาํต �อมมีการแต�งตัง้คณะกรรมการสภาท�อง
ถิน่ ตามข�อ103(1) คณะกรรมการสามญั
ประกอบด�วยสมาชกิสภาท�องถิน่
จาํนวนไม�น�อยกว�าสามคนแต�ไม�เกนิ 7 คน
เป็นคณะกรรมการแปญตัตริ�างข �อบญัญตัวิธิกีารเลอื
กคณะกรรมการ ตามระเยบยีบข�อ 107
ในการพิจารณาร�างข �อบญัญตังิบประมาณในวาระที่
สองให�ทีป่ระชมุได �กาํหนดระยะเวลาเสนอคาํแปรญตั
ตไิว �ไม�น�อกว�ายีส่บิสีช่ัว่โมงนับแต�สภามีมตริบัหลกัการ
แห�งร�างข �อบญัญตังิบประมาณด�วย ตามข�อ
45วรรคสาม และข�อ 49

ประธานฯ - ขอให�ทีป่ระชมุได �เสนอตัง้คณะกรรมการแปญตัติ
ซึง่สามารถตัง้ได �

จาํนวน 3 ไม�เกนิ 7 คน
จงึขอให�ทีป่ระชมุเสนอจาํนวนคณะกรรมการแปรญตัติ

นายสาํราญ หมู�ทอง - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
และสมาชกิผู �เข �าร�วมประชมุทกุท�าน ผมนาย

สาํราญ หมู�ทอง สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 10
ขอเสนอคณะกรรมการแปรญตัติ จาํนวน 7 คน

นายชอบ ครบส�วน - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ ผมนายชอบ
ครบส�วน สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 9

ขอรบัรองครบั
นางรุ�ง ยนิดงีาม - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ ดฉัินนางรุ�ง
ยนิดงีาม สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 6



ขอรบัรองค�ะ
ประธานฯ - สอบถามความคดิเห็นเพิ่มเตมิ เมื่อไม�มีผู �ใดเสนอ

จงึขอมตทิีป่ระชมุเห็นชอบแต�งตัง้คณะกรรมการแปร
ญตัติ จาํนวน 7 คน แองค �ประชมุ 27 เสยีง

มตทิีป่ระชมุ เห็นชอบแต�งตัง้คณะกรรมการแปรญตัติ 7 คน
จาํนวน ๒7 เสยีง
ประธานฯ - ในลาํดบัต�อไปทีป่ระชมุเลอืกคณะกรรมการ 7 คน
โดยเลอืกทลีะลาํดบั

ให �เลอืกกรรมการ ลาํดบัที่ 1
นายสาํราญ หมู�ทอง - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
และสมาชกิผู �ทรงเกยีรตทิกุท�าน ผมนาย

สาํราญ หมู�ทอง สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 10
ขอเสนอนายหอม กายดี สมาชกิ สภาอบต.หมู�ที่ 2
เป็นกรรมการคนที่ 1
นายนรากรณ � บวัทอง - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ ผมนายชอบ
ครบส�วน สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 6

ขอรบัรองครบั
นายลบั ลอยเลือ่น - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ ดฉัินนายลบั
ลอยเลือ่น สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 9 ขอรบัรองครบั
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ประธานฯ มีสมาชกิท�านใดจะเสนออกีหรอืไม� เมื่อไม�มี

ให �ผู �ทีไ่ด �รบัการเสนอชือ่ คอื นายหอม กายดี
เป็นผู �ได �รบัเลอืกเป็นกรรมการลาํดบัที่ 1

ประธานฯ ให�ทีป่ระชมุเลอืกกรรมการ ลาํดบัที่ ๒
นายหอม กายดี - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
และสมาชกิผู �ทรงเกยีรตทิกุท�าน ผมนายหอม กายดี
สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 2 ขอเสนอนายสาํราญ หมู�ทอง
สมาชกิสภาอบต. หมู�ที่ 10 เป็นกรรมการคนที่ 2
นายกวน ประชมุฉลาด - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
ผมนายกวน ประชมุฉลาด สมาชกิสภาอบต.หมู� ที่ 4
ขอรบัรองครบั



นางทศันา ทาทอง - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
ดฉัินนางทศันา ทาทอง สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 3
ขอรบัรองค�ะ
ประธานฯ มีสมาชกิท�านใดจะเสนออกีหรอืไม� เมื่อไม�มี

ให �ผู �ทีไ่ด �รบัการเสนอชือ่ คอื นายสาํราญ หมู�ทอง
เป็นผู �ได �รบัเลอืกเป็นกรรมการลาํดบัที่ 2

ประธานฯ ให�ทีป่ระชมุเลอืกกรรมการ ลาํดบัที่ 3
นางทศันา ทาทอง - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
และสมาชกิผู �เข �าร�วมประชมุทกุท�าน ดฉัินนาง

ทศันา ทางทอง สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 3
ขอเสนอนายลบั ลอยเลือ่น สมาชกิ สภาอบต.หมู�ที่ 9
เป็นกรรมการคนที่ 3
นายสาํราญ หมู�ทอง - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
ผมนายสาํราญ หมู�ทอง สมาชกิสภาอบต.หมู� ที่ 10
ขอรบัรองครบั
นางจรสัศรี ปิยะไพร - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
ดฉัินนางจรสัศรี ปิยะไพร สมาชกิสภาอบต.หมู� ที่ 4
ขอรบัรองค�ะ
ประธานฯ มีสมาชกิท�านใดจะเสนออกีหรอืไม� เมื่อไม�มี

ให �ผู �ทีไ่ด �รบัการเสนอชือ่ คอื นายลบั ลอยเลือ่น
เป็นผู �ได �รบัเลอืกเป็นกรรมการลาํดบัที่ 3

ประธานฯ ให�ทีป่ระชมุเลอืกกรรมการ ลาํดบัที่ 4
นางจรสัศรี ปิยะไพร - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
และสมาชกิผู �ทรงเกยีรตทิกุท�าน ดฉัินนางจรสั ศรี
ปิยะไพร สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 4 ขอเสนอนายนรากรณ �บวัทอง
สภาอบต. หมู�ที่ 6 เป็นกรรมการคนที่ 4
นายทองไล � เชยีนจนัทร �ทกึ- เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
ผมนายทองไล � เชยีนจนัทร �ทกึ สมาชกิ

สภาอบต.หมู�ที่ 11 ขอรบัรองครบั
นางรุ�ง ยนิดงีาม - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ ดฉัินนางรุ�ง
ยนิดงีาม สมาชกิสภาอบต.หมู� ที่ 6 ขอรบัรองค�ะ



ประธานฯ มีสมาชกิท�านใดจะเสนออกีหรอืไม� เมื่อไม�มี
ให �ผู �ทีไ่ด �รบัการเสนอชือ่ คอื นายนรากรณ �บวัทอง
เป็นผู �ได �รบัเลอืกเป็นกรรมการลาํดบัที่ 4
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ประธานฯ ให�ทีป่ระชมุเลอืกกรรมการ ลาํดบัที่ 5
นายกวน ประชมุฉลาด - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
และสมาชกิผู �ทรงเกยีรตทิกุท�าน ผมนายกวน

ประชมุฉลาด สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 4
ขอเสนอนายนันท � จนัทร �ประโคน

สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 14 เป็นกรรมการคนที่ 5
นายโกมล อาจหาญยิง่ - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
ผมนายโกมล อาจหาญยิง่ สมาชกิ

สภาอบต.หมู�ที่ 7 ขอรบัรองครบั
นายหอม กายดี - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ ผมนายหอม
กายดี สมาชกิสภาอบต.หมู� ที่ 2 ขอรบัรองครบั
ประธานฯ มีสมาชกิท�านใดจะเสนออกีหรอืไม� เมื่อไม�มี

ให �ผู �ทีไ่ด �รบัการเสนอชือ่ คอื นายนันท �จนัทร �ประโคน
เป็นผู �ได �รบัเลอืกเป็นกรรมการลาํดบัที่ 5

ประธานฯ ให�ทีป่ระชมุเลอืกกรรมการ ลาํดบัที่ 6
นายลบั ลอยเลือ่น - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
และสมาชกิผู �ทรงเกยีรตทิกุท�าน ผมนายลบั

ลอยเลือ่น สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 9
ขอเสนอนางทศันา ทาทอง สมาชกิสภา อบต.หมู�ที่ 3
เป็นกรรมการคนที่ 6 ครบั
นางจรสัศรี ปิยะไพร - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
ดฉัินนางจรสัศรี ปิยะไพร สมาชกิ

สภาอบต.หมู�ที่ 4 ขอรบัรองค�ะ



นายนันท � จนัทร �ประโคน - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
ผมนายนันท � จนัทร �ประโคน สมาชกิสภาอบต. หมู�ที่

14 ขอรบัรอง
ประธานฯ มีสมาชกิท�านใดจะเสนออกีหรอืไม� เมื่อไม�มี

ให �ผู �ทีไ่ด �รบัการเสนอชือ่ คอื นางทศันา ทาทอง
เป็นผู �ได �รบัเลอืกเป็นกรรมการลาํดบัที่ 6

ประธานฯ ให�ทีป่ระชมุเลอืกกรรมการ ลาํดบัที่ 7
นายนันท � จนัทร �ประโคน - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
และสมาชกิผู �ทรงเกยีรตทิกุท�าน ผมนายนันท �

จนัทร �ประโคน สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 14
ขอเสนอนางจรสัศรี ปิยะไพร สมาชกิ

สภาอบต.หมู�ที่ 4 เป็นกรรมการคนที่ 7
นางแป�ว เกดิสบาย - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ ดฉัินนางแป�ว
เกดิสบาย สมาชกิ

สภาอบต.หมู�ที่ 2 ขอรบัรองค�ะ
นายสมบรูณ � แสงสนัติ - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
ผมนายสมบรูณ � แสงสนัติ สมาชกิสภาอบต.หมู� ที่ 5
ขอรบัรองครบั
ประธานฯ มีสมาชกิท�านใดจะเสนออกีหรอืไม� เมื่อไม�มี

ให �ผู �ทีไ่ด �รบัการเสนอชือ่ คอื นางจรสัศรี ปิยะไพร
เป็นผู �ได �รบัเลอืกเป็นกรรมการลาํดบัที่ 7

ประธานฯ
ทีป่ระชมุได �เลอืกคณะกรรมการแปรญตัตริ�างข �

อบญัญตัิ ครบ 7 คน
เสนอพกัการประชมุ 10 นาที
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เริม่ประชุมเวลา 12.10 น.
ประธานฯ -
ในลาํดบัต�อไปทีป่ระชมุจะต �องกาํหนดระยะเวลาในการเสนอคาํขอแป
รญตัตติ�อ

คณะกรรมการแปรญตัตนิะครบั
ขอเชญิสมาชกิเสนอระยะเวลาเสนอแปรญตัติ
ตามข�อ 45 วรรคสามประกอบตามข�อ 49
ญตัตริ�างข �อบญัญตัทิีส่ภาท�องถิน่ลงมตริบัหลกัการแ
ล�วจะส�งต�อให �คณะกรรมการแปรญตัตพิิจารณา
ให�ประธานสภาท�องถิน่ส�งร�างข �อบญัญตันัิน้ให �คณะ
กรรมการแปรญตัตพิิจารณาโดยละเอยีดและทีป่ระชุ
มสภาท�องถิน่จะต �องกาํหนดระยะเวลาเสนอคาํแปรญั
ตตติ�อคณะกรรมการแปรญตัตดิ �วย
ภายในระยะเวลาเสนอคาํแปรญตัตทิีส่ภาท�องถิน่กาํ
หนดตามวรรคหน่ึง
ผู �บรหิารท�องถิน่หรอืสมาชกิสภาท�องถิน่ผู �ใดเห็นสมค
วรจะแก�ไขเพิ่มเตมิร�างข �อบญัญตัใิห �เสนอคาํแปรญตั
ตลิ�วงหน�าเป็นหนังสอืโดยให�แปรญตัตเิป็นรายหวัข �อแ
ละเสนอต�อคณะกรรมการแปรญตัตใินกรณีทีส่มาชกิ
สภาท�องถิน่เป็นผู �แปรญตัตจิะต �องมีสมาชกิท �องถิน่รบั
รองเช�นเดยีวกบัการเสนอญตัติ

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

สมบรูณ � แสงสนัติ สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 5
ขอเสนอกาํหนดวนัที่ 17 สงิหาคม 2563 ถงึวนัที่ 20
สงิหาคม 2563 ในเวลาทาํการ 08.30 น. – 16.30 น.
ประธานฯ -

มีสมาชกิท�านใดจะแสดงความคดิเห็นเพิ่มเตมิหรอืไม�
เมื่อไม�มีจงึขอมตเิห็นชอบด�วยครบั องค �ประชมุ 27
เสยีง

มตทิีป่ระชมุ เห็นชอบ 27 เสยีง



ระเบียบวาระท่ี 6 ญตัติอ่ืนๆ
ประธานฯ - สอบถามความคดิเห็นเพิ่มเตมิ
ว�ามีสมาชกิท�านใดจะอภปิรายในญตัตอิืน่ๆหรอืไม�
นายสมบรูณ � แสงสนัติ - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
และเพื่อนสมาชกิทกุท�าน ผมนายสมบรูณ �

แสงสนัติ สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 5
ขออภปิรายขอบคณุทางคณะผู �บรหิารที่

สนับสนุนงบประมาณซ�อมแซมถนนสายบ�านปังเม็ง
-อาํปึลกง แต�ยงัมีคาํถามจาก ชาวบ�านถามมาว�า
ถนนเส �นนี้จะมีการดาํเนินการไปสิน้สดุทีจ่ดุใด ซึง่ผมเองก็ไม�มี

คาํตอบให�กบัชาวบ �าน
จงึขอสอบถามทางคณะผู �บรหิารด �วยครบั ขอบคณุครบั
นายนรากรณ � บวัทอง -
เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพและสมาชกิผู �ทรงเกยีรตทิกุท�าน
ผมนายนรากรณ �

บวัทอง สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 6
ขออภปิรายสอบถามทางคณะผู �บรหิารว�าในปีนี้

จะมีการสนับสนุนหนิคลกุเพื่อพฒันาถนนภายในตาํบลหรอื
ไม�ครบั ขอบคณุครบั
ประธานฯ - เชญิคณะผู �บรหิารตอบข�อซกัถาม
นายเกยีว พนัธ �เสน - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
และสมาชกิผู �เข �าร�วมประชมุทกุท�าน ผมนาย

เกยีว พนัธ �เสน
รองนายกองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง ขอตอบข�อซกัถาม

ของท�านสมาชกิหมู�ที่ 5
ทีไ่ด �อภปิรายเกีย่วกบัเรือ่งถนนสายบ�านปังเม็ง – อาํปึลกง
ถนนสายนี้ได �รบังบประมาณทีท่างองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง
ได �ขอรบั

งบประมาณจากหน�วยงานอืน่ทีเ่กนิศกัยภาพของเรา
และได�รบังบประมาณทัง้สิน้ 25 ล�านบาท
มีการดาํเนินการร�วมกบัสะพาน ส�วนระยะทางทีจ่ะสร �างนัน้ใน



ช�วงแรกได�มีการดาํเนินการไปแล�วช�วงหน่ึง
และอกีช�วงคอืจะดาํเนินการเข �าไป
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ภายในหมู�บ �านสวายซอ ระยะทางประมาณ 800
เมตร และอกี 200 เมตร

จะไปดาํเนินการทางสายโคกระกา
ส�วนงบประมาณทีม่ีการดาํเนินการแล�วเสร็จแล �ว

คอืสายโตงเตง-โรงพยาบาลส�งเสรมิสขุภาพตาํบล
ส�วนเรือ่งหนิคลกุในช�วงทีผ่�านมา

ทางช�างได �มีการเร�งทาํงานอย�างหนักเกีย่วกบัเรือ่งการจดั
ทาํข �อบญัญตัิ ในส�วนของ

หนิคลกุก็จะเร�งดาํเนินการเร็วๆนี้
และเกีย่วกบัเรือ่งดนิแลกน้ํา ตอนนี้ของตาํบล

บ�านพลวงก็ได �มีการดาํเนินการเสร็จไปแล�วเกอืบ 4
แห�งครบั มีการดาํเนินการไป แล�วประมาณ 3 แสนควิ
ทีเ่ราได �ดาํเนินการขดุไปแล�ว ส�วนงบประมาณถ�ายโอน

ทีก่าํลงัรอลุ �นอยู�ก็คอืสายบ�านพลวง-ตาเบา
จงึขอแจ �งให �ทีป่ระชมุได �รบัทราบครบั
ประธานฯ -
สอบถามความคดิเห็นเพิ่มเตมิจากสมาชกิผู �เข �าร�วมประชมุ
เมื่อไม�มีจงึปิดการ ประชมุเวลา 12.30 น.

ลาํดวน ยอดภริมย �ผู �บนัทกึ
(นางลาํดวน ยอดภริมย �)

เลขานุการสภา อบต.บ�านพลวง


