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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 - ขาด

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 - ลา

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 นายธรีเจต

ประไวย �
เลขานุการนายกฯ ธรีเจต

ประไวย �
4 นางลาํดวน

ยอดภริมย �
ปลดัอบต. ลาํดวน

ยอดภริมย �
5 นางสาวสดุารตัน �

นามบรรสยั
ครคูศ.1 สดุารตัน �

นามบรรสยั
6 นางสาวเบญจภรณ �

ครฑุสวุรรณ
เจ �าหน�าทีศ่กศ.สร.ปส เบญจภรณ �

ครฑุสวุรรณ
7 ร.ท.มานพ

สสีมัพนัธ �
หน.ฟกร.ฉก.2 ร.ท.มานพ

สสีมัพนัธ �
8 ร.ต.ธงรบ

ยอดภริมย �
ร.ต.ธงรบ
ยอดภริมย �

9 ร.อ.วฒันา อยู�สขุ หน.ฝยก.ฉก.2 ร.อ.วฒันา
อยู�สขุ

10 นางหน่ึงฤทยั
พรหมบตุร

นักวเิคราะห �ฯ หน่ึงฤทยั
พรหมบตุร

11 นางสาวลกัขณา
ลดัดาไสว

ผช.นักพฒันาชมุชน ลกัขณา
ลดัดาไสว

12 นางบปุผา
เฉลยีวไว

ผช.จพง.ธรุการ บปุผา
เฉลยีวไว

ก�อนการประชุม



เลขานุการสภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง นางลาํดวน
ยอดภริมย � เลขานุการสภาฯ ดาํเนินการประชมุ

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

ประชมุ มีสมาชกิสภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวงเข �าประชมุ
26 คน ขาดประชมุ 2 คน คอื นางประภา เตมิสขุ สมาชกิสภาอบต.
หมู�ที่ 1 และลาประชมุ 1 คน คอื นายสาํราญ หมู�ทอง
สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 10

- อ�านประกาศองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง เรือ่ง
เรยีกประชมุสภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง สมยัสามญั
สมยัที่ 4 ประจาํปี 2562

-
สาํหรบัการประชมุในวนันี้เรามีญตัตทิีจ่ะให �สมาชกิได �พิจารณา 3
เรือ่งหลกัๆ
ในการดาํเนินการประชมุใช �ระเบยีบข�อบงัคบัการประชมุสภาท�องถิน่ใ
นการดาํเนินการประชมุ สาํหรบัวนันี้ท�านประธานตดิภารกจิ
โดยมาตรา 52
ให�รองประธานสภาฯทาํหน�าทีเ่ป็นประธานในการปฏบิตัหิน�าทีแ่ทน

- เชญินายประกอบ ประไว รองประธานสภาฯ
ดาํเนินการประชมุตามระเบยีบวาระต�อไป
เริม่ประชมุเวลา 10.15 น.
ระเบียบวาระท่ี 1 เรือ่งท่ีประธานแจ �งให �ท่ีประชุมทราบ
ประธานฯ -
แจ �งเรือ่งทีจ่ะต �องอภปิรายในการประชมุในวนันี้จะมีอยู� 2
เรือ่งด �วยกนั จงึ

อยากจะแจ �งว�า หลงัจากสมาชกิได �อภปิรายจบแล�ว
อยากให�มีผู �เสนอปิดการ อภปิรายด�วยครบั
ระเบียบวาระท่ี 2 รบัรองรายงานการประชุม

2.1 รบัรองรายงานการประชุมครัง้ท่ีแล �ว เม่ือวนัท่ี 18
กนัยายน 2562
ประธานฯ - เชญิประธานตรวจรายงานการประชมุ



นายนรากรณ � บวัทอง -
เรยีนท�านประธานสภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวงทีเ่คารพ
และสมาชกิ

สภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวงตลอดจนผู �เข �
าร�วมประชมุผู �ทรงเกยีรตทิกุท�าน ผมนายนรากรณ �
บวัทอง สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 6
ในฐานะกรรมการตรวจรายงานการประชมุสภาองค �
การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง สมยัวสิามญั สมยัที่
2 เมื่อวนัที่ 18 กนัยายน 2562
คณะกรรมการได �ตรวจรายงานการประชมุสภาองค �
การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง สมยัวสิามญั สมยัที่
2 ประจาํปี 25๖2 วนัที่ 18 กนัยายน 2562
เรยีบร �อยแล�ว
ขอให�ทีป่ระชมุได �รบัรองรายงานการประชมุต�อไป

ประธานฯ - สอบถามความคดิเห็นเพิ่มเตมิ
ว�ามีสมาชกิท�านใดจะเพิ่มเตมิในส�วนของระเบยีบ

วาระการประชมุหรอืไม�
นายนันท � จนัทร �ประโคน - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
และสมาชกิผู �ทรงเกยีรตทิกุท�าน ผมนายนันท �

จนัทร �ประโคน สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 14
ขอสอบถามในหน�าที่ 5 ครบั ในข�อ 5.1.2
ในส�วนของรายละเอยีดทีท่�านประธานฯกล�าว
คดิว�าน�าจะมีความผิดพลาด
ประธานฯ - แจ �งว�าในส�วนนี้น�าจะมีข �อผิดพลาด
ทีถ่กูต �องจะเป็นส�วนของคณะผู �บรหิารเป็นผู �

แถลงญตัติ ให �แก �ไขจาก “ประธาน” เป็น “นายก”
ครบั

- สอบถามความคดิเห็นเพิ่มเตมิ
เมื่อไม�มีจงึขอมตริบัรองรายงานการประชมุ
สมยัวสิามญั สมยัที่ 2 ประจาํปี 25๖2 วนัที่ 18
กนัยายน 2562



มตทิีป่ระชมุ รบัรองรายงานการประชมุ จาํนวน 26 เสยีง
ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู �ถาม

- ไม�มี
ระเบียบวาระท่ี 4
เรือ่งท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท �องถ่ินตัง้ขึน้เพ่ือพิจารณาแล �วเสร็จ

- ไม�มี
ระเบียบวาระท่ี 5 เรือ่งท่ีเสนอใหม�

5.1 ญตัติเก่ียวกบักิจการสภาท�องถ่ิน
5.1.1 เรือ่งขอความเห็นชอบร�างแผนพฒันาท�องถ่ิน

(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครัง้ท่ี 2 ประจาํปีงบประมาณ 2563
ประธานฯ - เชญิคณะผู �บรหิารแถลงญตัติ
นายเกยีว พนัธ �เสน -
เรยีนประธานสภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง
ข�าพเจ �าขอเสนอญตัติ

เรือ่ง ขอความเห็นชอบร�างแผนพฒันาท�องถิน่ (พ.
ศ.2561-2565) เพิ่มเตมิ ครัง้ที่ 2 งบประมาณ พ.
ศ.2563 ขององค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง

อาํเภอปราสาท จงัหวดัสรุนิทร �
แห�งระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว�าด �วยการจดัทาํ

แผนพฒันาองค �กรปกครองส�วนท�องถิน่ พ.ศ.2548
ทีแ่ก �ไขเพิ่มเตมิ (ฉบบัที่ 3) พ.ศ.2561
ดงัรายละเอยีดแนบท�ายนี้
จงึเรยีนมาเพื่อโปรดนําเสนอทีป่ระชมุสภา

องค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวงเห็นชอบต�อไป
รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท�องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเตมิ
ครัง้ที่ 2 ประจาํปี งบประมาณ พ.ศ.2563
องค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง อาํเภอปราสาท

จงัหวดัสรุนิทร � โครงการที่ 1
โครงการก�อสร �างถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก ถนน

เกษตรพฒันา 3 หมู�ที่ 1 บ�านพลวง ตาํบลบ�านพลวง



อาํเภอปราสาท จงัหวดั สรุนิทร � ปีงบประมาณ 2563
จาํนวน 758,000 บาท โครงการที่ 2

โครงการก�อสร �างถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก
ซอยโคกตาโลน ไป หนองถนนหกั หมู�ที่ 2
บ�านพลวงใต � ตาํบลบ�านพลวง อาํเภอปราสาท จงัหวดัสรุนิทร �
ปีงบประมาณ 2563 จาํนวน 488,000 บาท โครงการที่

3 โครงการก�อสร �างถนนคอนกรตี เสรมิเหล็ก
ซอยคุ �มโคกตะแบง ไป คุ �มโคกสมบรูณ � หมู�ที่ 3 บ�านกนัจาน ตาํบล

บ�านพลวง อาํเภอปราสาท จงัหวดัสรุนิทร �
ปีงบประมาณ 2563 จาํนวน 371,000 บาท
โครงการที่ 4 โครงการก�อสร �างถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก ถนน

ประชาร�วมใจ หมู�ที่ 4 บ�านบลัลงัก � ตาํบลบ�านพลวง
อาํเภอปราสาท จงัหวดั สรุนิทร � ปีงบประมาณ 2563
จาํนวน 493,00 บาท จงึเรยีนมาเพื่อโปรด

นําเสนอทีป่ระชมุสภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวงเ
ห็นชอบต�อไป
ประธานฯ - ญตัตนีิ้ผ�านการพิจารณามาเรยีบร �อยแล�ว
จงึจะไม�มีการอภปิราย สภามีหน�าทีใ่ห �

ความเห็นชอบโดยการลงมตแิบบเปิดเผย
- แจ �งให �เลขาฯเช็คองค �ประชมุ

นางลาํดวน ยอดภริมย � - เรยีนท�านประธานฯ
และสมาชกิผู �เข �าร�วมประชมุทกุท�านค�ะ ขณะนี้ท�าน

ประธานสภาฯได�เข �ามายงัทีป่ระชมุแล �ว
ซึง่โดยระเบยีบแล�ว เมื่อท�านประธานสภาฯ

ได�เข �ามาทีป่ระชมุจะต �องเรยีนเชญิท�านประธานสภาฯได�ทาํ
หน�าทีป่ระธานในที่ ประชมุค�ะ
โดยตามระเบยีบข�อบงัคบั
จงึใคร�ขอขอบพระคณุท�านรองประธานสภาฯ

ทีไ่ด �ทาํหน�าทีเ่ป็นประธานชัว่คราว
-

สาํหรบัในเรือ่งของการประชมุตามระเบยีบข�อบงัคบัการประชมุ



เมื่อท�าน
ประธานสภาฯได�เข �ามายงัทีป่ระชมุแล �ว

ท�านประธานสภาก็จะทาํหน�าทีเ่ป็น
ประธานในการดาํเนินการประชมุตามระเบยีบวาระ

สาํหรบัการประชมุก็เป็นไป ตามข�อ 5.1.1
คอืการให�ความเห็นชอบร�างแผนพฒันาท�องถิน่ ซึง่ผู �บรหิารได �

แถลงญตัตไิปเรยีบร �อยแล�ว
สาํหรบัญตัตนีิ้ตามอาํนาจหน�าทีข่องสภาก็คอืมีหน�าทีใ่น
การให�ความเห็นชอบแผนพฒันาท�องถิน่
เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันากจิการของ

องค �การบรหิารส�วนตาํบล ซึง่เป็นอาํนาจหน�าทีต่ามมาตรา
46 เพราะฉะนัน้ใน

เรือ่งนี้ในการให�ความเห็นชอบเรือ่งแผนจะไม�มีการอภปิราย
เพราะไม�ใช�ญตัตริ�าง ข �อบญัญตัหิรอืญตัตอิืน่ๆ
กระบวนการของการจดัทาํแผนเริม่ตัง้แต�ตอนประชาคม

หมู�บ �าน
ตามระเบยีบของการจดัทาํแผนพฒันาท�องถิน่
คณะกรรมการในการจดัทาํ

แผนดาํเนินการเสร็จเรยีบร �อยแล�ว
จงึยืน่ญตัตใิห �ทีป่ระชมุได �ให �ความเห็นชอบเพื่อ

เป็นแนวทางในการบรหิารงานของผู �บรหิารต�อไป
ตอนนี้มีสมาชกิเข �าร�วมประชมุ 26 ท�าน

-
เชญิประธานสภาฯดาํเนินการประชมุตามระเบยีบวาระต�อไปค�ะ
ประธานฯ - เน่ืองจากเมื่อเช �าตดิภารกจิทาํให �เข �าประชมุล�าช �า
ก็ได �นําเรยีนทางเลขาฯให�

ทราบเบือ้งต �นแล �วว�าให �ดาํเนินการประชมุไปก�อน
เพื่อไม�ให �เป็นการเสยีเวลา และ

ก็ได �รบัการรายงานจากเลขาฯว�าได �ดาํเนินการประชมุมาถงึ
ระเบยีบวาระที่ 5 แล�ว ข �อ 5.1.1
คอืขอความเห็นชอบร�างแผนพฒันาท�องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)



เพิ่มเตมิ ครัง้ที่ 2 ประจาํปีงบประมาณ 2563 ในการนี้ทัง้
14 โครงการก็ได �

ทาํประชาคมมาในเบือ้งต �นแล �วเมื่อวนัที่ 2
ตลุาคมทีผ่�านมา ในวนันี้จงึให �สมาชกิ ร�วมกนัพิจารณา
แต�จะไม�มีการอภปิราย เพราะได �ผ�านกระบวนการมาแล�ว

- ขอความเห็นชอบร�างแผนพฒันาท�องถิน่ (พ.
ศ.2561-2565) เพิ่มเตมิ ครัง้ที่ 2

ประจาํปีงบประมาณ 2563
มตทิีป่ระชมุ เห็นชอบร�างแผนพฒันาท�องถิน่ (พ.ศ.2561-
2565) เพิ่มเตมิ ครัง้ที่ 2

ประจาํปีงบประมาณ 2563 จาํนวน 26 เสยีง
5.1.2

ขอความเห็นชอบขอใช�ท่ีสาธารณประโยชน �หนองยะทตั
เพ่ือจดัตัง้กองบงัคบัการหน�วยเฉพาะกิจท่ี 2
ฐานปฏบิติัการพิชิตศึก หมู�ท่ี 2 บ�านพลวงใต � ตําบลบ �านพลวง
อําเภอปราสาท จงัหวดัสุรนิทร � จาํนวน 123 ไร�
ประธานฯ - เชญิคณะผู �บรหิารแถลงญตัติ
นายเกยีว พนัธ �เสน -
เรยีนประธานสภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง
ข�าพเจ �าขอเสนอญตัติ

เรือ่ง
ขอความเห็นชอบขอใช�ทีส่าธารณะประโยชน �เพื่อจดัตัง้กองบงัคบักา
รหน�วย เฉพาะกจิที่ 2 ฐานปฏบิตักิารพิชติศกึ ณ
บ�านพลวงใต � หมู�ที่ 2 ต.บ�านพลวง
อ.ปราสาท จ.สรุนิทร � จาํนวน 123 ไร�
เพื่อดแูลรกัษาป�องกนัการลกุลํา้อธปิไตย

จากฝ� ายตรงข�ามตามแนวชายแดน
และปฏบิตัติามภารกจิหลกั 3 ประการ

เกีย่วกบัการเฝ�าตรวจและป�องกนัแนวชายแดน
การจดัระเบยีบและการแก�ไขปัญหา

ความมัน่คงในพืน้ทีช่ายแดน



และการประสานความร�วมมือกบัประเทศเพื่อนบ �าน
จงึเรยีนมาเพื่อโปรดนําเสนอทีป่ระชมุสภาองค �การบรหิารส�

วนตาํบลบ�านพลวงทราบ และพิจารณาต�อไป
ประธานฯ - เชญิตวัแทนจากหน�วยเฉพาะกจิที่ 2
ชีแ้จงรายละเอยีดเพิ่มเตมิ
รอ.วฒันา อยู�สขุ - เรยีนท�านประธานสภาฯ
ท�านสมาชกิสภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง

คณะผู �บรหิาร ตลอดจนผู �เข �าร�วมประชมุทกุท�าน
ผมร�อยเอกวฒันา อยู�สขุ

หวัหน�าฝ� ายกจิการหน�วยเฉพาะกจิที่ 2
จะขออนุญาตเรยีนชีแ้จงข �อมลูเพิ่มเตมิว�า

หน�วยเฉพาะกจิที่ 2
เป็นหน�วยทีต่ัง้ปกตอิยู�ทีจ่งัหวดันครราชสมีา กรมทหารราบที่

23 จะมีหน�วยขึน้ตรง 3 กองพนั อยู�ทีโ่คราช
บรุรีมัย � สรุนิทร � ได �รบัมอบ

ภารกจิให �มาปฏบิตัหิน�าทีจ่าํนวน 2 จงัหวดั คอื บรุรีมัย �
และก็สรุนิทร � สาํหรบั

ภารกจิเดมิของหน�วยเฉพาะกจิที่ 2
ก็จะรบัภารกจิตัง้แต�ปราบปรามคอมมิวนิสต � ตัง้แต�ปี

2515 ตัง้แต�ก�อตัง้หน�วยตัง้แต�ปี 2514
รบัผิดชอบตัง้แต�ในพืน้ทีอ่สีาน ตอนบน มาจนถงึ 2524

– 2529 ก็ได �ย �ายมาอยู�ทีจ่งัหวดัสรุนิทร � แต�เดมิทจีะไป
อยู�ทีอ่าํเภอกาบเชงิ ทีบ่ �านบกัจรงั และในปี 2530

ก็ย �ายมาอยู�ทีบ่ �านพลวง จนถงึปัจจบุนั
สาํหรบัความจาํเป็นของหน�วยเฉพาะกจิที่ 2 ทีอ่ยู�ทีน่ี่ จรงิๆแล �วก็

จะมีหน�วยทีอ่ยู�แนวชายแดน มีอยู� 2 กองพนั
และก็จะมีทัง้ตชด. และทหาร พราน
ส�วนของในพืน้ทีต่รงนี้ก็จะมีความจาํเป็นในส�วนเรือ่งของการบงัคบับั
ญชา ควบคมุทัง้ 2 จงัหวดั เป็นพืน้ทีท่ีเ่หมาะสม
ซึง่จากประสบการณ �ทีผ่�านมา การ

รบปะทะทีผ่�านมาตัง้แต�ปี2526 ปี2527 ปี2528 ปี2529



และก็ปีล�าสดุในปี 2554
พืน้ทีแ่ห�งนี้มีความเหมาะสมทีจ่ะต �องใช �พืน้ทีแ่ห�งนี้
ซึง่ในปีทีผ่�านมากาํลงั

พลพี่น�องทหารของเราก็มีการสญูเสยีชวีติไป
ทีส่ามารถรวบรวมได�ก็ประมาณ 200 กว�านาย
จงึขอนําเรยีนให�ท�านได �รบัทราบ เพราะว�าทหารเราได �รบัมอบ

ภารกจิในหลายๆเรือ่งครบั
ไม�ว�าจะเป็นในส�วนของการพฒันาด�วย ก็จะขอเรยีนทกุ
ท�านได �พิจารณาในส�วนของการใช �พืน้ที่ ซึง่เราขอยนืยนัว�าทีเ่ราขอ
123 ไร� เป็น พืน้ทีเ่ลยเขตขอบมลูดนิไปประมาณ 50
เมตรและก็จะไม�เพิ่มเตมินอกเขตตรงนี้

และก็จะร�วมพฒันาพืน้ทีร่�วมกบัทกุท�าน
ทีผ่�านมาหากมีอะไรให�เราได �ช�วยเหลอืเรา ก็พร �อมครบั
ขอบคณุครบั
ประธานฯ -
สอบถามความคดิเห็นเพิ่มเตมิจากสมาชกิผู �เข �าร�วมประชมุ
ว�ามีสมาชกิท�านใดจะ

อภปิรายเพิ่มเตมิหรอืไม�
นายสมบรูณ � แสงสนัติ - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
คณะผู �บรหิาร ผู �เข �าร�วมประชมุ และเพื่อน

สมาชกิผู �ทรงเกยีรตทิกุท�าน ผมนายสมบรูณ �
แสงสนัติ สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 5

ขออภปิรายในญตัติ 5.1.2 ตามทีท่างหน�วยเฉพาะกจิที่ 2
ท�านได �ขอใช �พืน้ทีใ่น พืน้ทีต่าํบลบ�านพลวงของเรา
กระผมในฐานะทีท่าํหน�าทีอ่ยู�ในสภาแห�งนี้ ได �ดู

เกีย่วกบัโครงการขอใช�ทีส่าธารณประโยชน �ชัว่คราว
รู �สกึดใีจทีท่างหน�วยงานทหาร

ท�านเข �ามาอยู�ในพืน้ทีข่องเรา
เพราะเราต �องตระหนักตามทีท่�านได �นําเรยีนเมื่อ

สกัครู� เกีย่วกบัเรือ่งความมัน่คงของประเทศของเรา
ดใีจทีท่�านได �ตัง้ ณ จดุตรงนี้



ส�วนวตัถปุระสงค �ก็ครอบคลมุทกุด �าน ตัง้แต�ข �อ 4.1 จนถงึ
4.3 เพราะว�าเมื่อ เวลาปกตใินพืน้ทีข่องเรา
ตาํบลบ�านพลวงเราจะเห็นทัง้ในสือ่โทรทศัน �ต�างๆทีเ่ขาลง
เกีย่วกบัพืน้ที่ๆ เกดิปัญหา เมื่อกาํลงัคนในพืน้ทีไ่ม�พร �อม
กาํลงัของเจ �าหน�าทีท่หาร

ก็สามารถเข �ามาช�วยเหลอืในจดุนี้ได �ในยามทีส่งบ
แต�เมื่อเกดิปัญหาก็ช�วยชมุชนได�ดี

ส�วนของพืน้ที่ๆ ท�านมาขอใช�จาํนวน 123 ไร�
ผมรู �สกึว�าดมีาก เพราะว�าเป็นการ

ป�อมปรามผู �ทีค่ดิจะบกุรกุพืน้ทีป่� าทาํเลของเราทีจ่ะเข �ามา
ทาํลายป� า ผมในฐานะที่

เป็นสมาชกิสภาก็รู �สกึเห็นดดี �วยครบั ขอบคณุครบั
นายหอม กายดี - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
ท�านผู �บรหิาร เพื่อนสมาชกิ และผู �เข �าร�วม

ประชมุทกุท�าน ผมนายหอม กายดี สมาชกิสภาอบต.
หมู�ที่ 2 ขออภปิราย สอบถามว�าพืน้ที่ๆ ขอใช �
จาํนวน 123 ไร� เฉพาะพืน้ทีเ่ดมิ หรอืขยายไปอกี
หรอืไม� ถ �าเพิ่มจากเดมิ เพิ่มไปมากน�อยแค�ไหน
หรอืว�าใช �แค�พืน้ทีเ่ดมิครบั
นายนรากรณ � บวัทอง - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
สมาชกิผู �ทรงเกยีรติ และผู �เข �าร�วมประชมุทกุ

ท�าน ผมนายนรากรณ � บวัทอง
สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 6 ขออภปิรายในวาระที่ 5.1.2
ผมเห็นด�วยครบั เพราะความมัน่คงของชาตนัิน้มีความสาํคญัมาก
แต�การ

ขอใช�พืน้ทีอ่ยากให�ท�านระบดุ �วยว�าท�านจะมีการดาํเนินการ
อย�างไรบ �าง มีสิง่ปลกู สร �างถาวรหรอืไม�
หรอืมีแนวเขตทีต่ัง้ทีช่ดัเจนหรอืไม� เน่ืองจากมีความเป็นห�วงใน

เรือ่งของประชาชนในตาํบลบ�านพลวงเราอาจจะมีการล�วง
ลํา้เข �าไปในเขตพืน้ที่ ต �องห �าม
จงึรู �สกึเป็นห�วงตรงจดุนี้ครบั ขอบคณุครบั



นายกวน ประชมุฉลาด - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
สมาชกิสภาองค �การบรหิารส�วนตาํบล และ

ผู �เข �าร�วมประชมุทกุท�าน
ผมขออภปิรายเรือ่งระเบยีบการขอใช�พืน้ที่

สาธารณประโยชน �ในเขตพืน้ทีต่าํบลบ�านพลวง
จากทีไ่ด �ประชมุเมื่อวนัที่ 2 ทีผ่�าน มา
วนันัน้มีการประชมุประชาคมทัง้ตาํบล แต�ความรู �สกึของผมเอง
อยากจะให� ราษฎรทัง้หมู�บ �าน
หรอืราษฎรในพืน้ทีบ่ �านพลวงได �เข �าร�วมประชมุประชาคมด�วย

เพื่อจะได �รบัรู �ร�วมกนัเกีย่วกบัเรือ่งการขอใช�พืน้ที่
จงึอยากจะขอฝากเรือ่งนี้ด �วยครบั

แต�ส�วนตวัก็รู �สกึเห็นดดี �วยครบั ขอบคณุครบั
นายประกอบ ประไว - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
ผมนายประกอบ ประไว รองประธานสภาฯ

อบต.บ�านพลวง ในญตัตเิรือ่งขอใช�พืน้ทีส่าธารณ
ผมอยากจะแสดงความคดิเห็น

เกีย่วกบัเรือ่งความจาํเป็นของทางการ ผมเห็นด �วยครบั
แต�ในส�วนทีเ่รากงัวลกนั เกีย่วกบัเรือ่งแนวเขต
ผมคดิว�าทางการทหารก็คงจะมีการปักแนวเขตหรอื
สญัลกัษณ �ให �เราได �ทราบอย�างชดัเจนอยู�แล �ว
และอกีเรือ่งคอืเรือ่งของกระบวนการ

พิจารณาเกีย่วกบัเรือ่งนี้
พวกเราก็ได �ร�วมกนัพิจารณามาแล�ว ตวัแทนก็คอืพวกเรา
เป็นตวัแทนของชาวบ �าน
ไม�จาํเป็นทีจ่ะต �องเกณฑ �ชาวบ �านมารบัฟังครบั เพราะเรา

เป็นกระบอกเสยีงทีจ่ะไปขยายให�กบัชาวบ �านได �รบัทราบอ
ยู�แล �ว แต�อยากจะฝากใน เรือ่งของทางทหารครบั
เน่ืองจากว�าเมื่อวนัก�อนกระผมได�เข �าไปสาํรวจพืน้ทีป่� า

เพื่อทีจ่ะทาํโครงการลกูโลกสเีขยีวป�องกนัป� า
ซึง่เป็นโครงการของผู �บรหิารตาํบล ของเรา



ได �มีการเข �าสาํรวจพืน้ทีป่� าเพื่อกลบแนวทีม่ีทางออกทกุเส �นทางของป�
าทาํเล

จงึอยากจะฝากว�าให �ท�านช�วยเป็นหเูป็นตาให�กบัชาวตาํบล
บ�านพลวงด�วย ในฐานะที่

ท�านได �เข �ามาอยู�ในตาํบลของเรา
เกีย่วกบัเรือ่งของการตดัไม�ทาํลายป� า และการทิง้

ขยะครบั ขอบคณุครบั
ประธานฯ - ผมขอวนิิจฉัยความคดิเห็นของท�านสมาชกิหมู�ที่ 4
เมื่อสกัครู�ทีท่�านได �มีความเป็น

ห�วงเป็นใย
และกงัวลเกีย่วกบัเรือ่งของการทาํประชาคม เห็นว�าเราควรทีจ่ะให �

เกยีรตผิู �นํานะครบั เน่ืองจากเมื่อวนัที่ 2 ทีผ่�านมา
มีตวัแทนจากทกุหมู�บ �าน น่ัน ก็คอืท�านผู �ใหญ�บ �าน
ผู �ช�วยผู �ใหญ�บ �าน และก็มีสมาชกิสภามาร�วมประชมุกนั ถ �าจะ

ให�มีการกลบัไปทาํประชาคมระดบัชาวบ �านอกี
เกรงว�าจะทาํให �เสยีเวลาไปอกีครบั

สอบถามความคดิเห็นเพิ่มเตมิ
ว�ามีสมาชกิท�านใดจะอภปิรายเพิ่มเตมิหรอืไม�
นายลบั ลอยเลือ่น - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ ผมนายลบั
ลอยเลือ่น สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 9

ขออภปิรายในระเบยีบวาระที่ 5.1.2
สาํหรบัข �อนี้ผมอยากจะสอบถามเกีย่วกบั

เรือ่งหน�วยเฉพาะกจิที่ 2
ว�าขึน้ตรงกบักองกาํลงัสรุนารหีรอืเปล�า ซึง่อยู�ทีค่�ายใน

จงัหวดัสรุนิทร � ก็มีสนามฝึกอยู�แล �วหรอืเปล�า
และวตัถปุระสงค �ทีท่�านมาขอใช�พืน้ที่ ชัว่คราว
ผมเห็นว�าในวตัถปุระสงค �ข �อที่ 4.3 ระบวุ�าเพื่อให �พี่น�องประชาชนใน

พืน้ทีไ่ด �รบัทราบ
โดยต�องจดัให �มีการทาํประชาคมชาวบ�านในพืน้ทีเ่ห็นชอบ จงึตดิ

ใจว�าท�านน�าจะทาํประชาคมในระดบัหมู�บ �านมาก�อน
เหมือนทีผ่มทาํงบประมาณ ก�อนจะเข �าสภาฯ



ก็ต �องทาํประชาคมระดบัหมู�บ �านมาก�อน และในส�วนของ
ระยะเวลาในการดาํเนินงาน ตัง้แต�มิถนุายน 2562

ผมในฐานะทีเ่ป็นสมาชกิสภา อบต.
เห็นว�าอยากจะให�ท�านกลบัไปทาํประชาคมในระดบัหมู�บ �านมาก�อนจะ
ดกีว�า หรอืไม�ครบั ขอบคณุครบั
นายสมบรูณ � แสงสนัติ - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
และเพื่อสมาชกิผู �เข �าร�วมประชมุทกุท�านครบั

ผมนายสมบรูณ � แสงสนัติ สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 5
ขออภปิรายเพิ่มเตมิเกีย่วกบั การขอใช�พืน้ที่
ตามทีเ่มื่อสกัครู�ท�านประธานได�พดูให �พวกเราได �ฟังเกีย่วกบัการ

ประชาคมเพื่อขอใช�พืน้ที่ ก็ผ�านมาแล�ว
ผมจงึคดิว�าการทีม่าประชมุวนันี้น�าจะเป็น

กระบวนการสดุท �าย จงึได �มาขออนุมตัใินสภา
และอกีอย�างท�านฉก.2 ก็ได �เข �ามา

อยู�ในพืน้ทีข่องเราเป็นเวลานานแล�ว
ประชาชนในพืน้ทีข่องเราก็น�าจะทราบดวี�ามี

ค�ายฉก.2 อยู�ตรงนี้
ผมจงึคดิว�าทกุอย�างน�าจะผ�านไปได�ด �วยดคีรบั ขอบคณุครบั
นายนันท � จนัทร �ประโคน - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
คณะผู �บรหิาร สมาชกิสภาองค �การบรหิารส�วน

ตาํบล และผู �เข �าร�วมประชมุทกุท�าน ผมนายนันท �
จนัทร �ประโคน สมาชกิสภา

อบต.หมู�ที่ 14
เกีย่วกบัเรือ่งนี้ผมไม�คดัค �านครบัทีท่�านจะขออนุญาตใช�พืน้ที่ แต�มี

ความไม�เห็นด �วยเกีย่วกบัเรือ่งการขยายพืน้ทีอ่อกไปครบั
เน่ืองจากต�องใช �พืน้ที่ๆ เยอะพอสมควรครบั
ประธานฯ - เชญิตวัแทนจากหน�วยเฉพาะกจิที่ 2
ตอบข�อซกัถามจากสมาชกิ
รอ.วฒันา อยู�สขุ - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพครบั
เกีย่วกบัเรือ่งขอบเขตจาํนวน 123 ไร�

ทีเ่ราขอ พืน้ทีส่�วนนัน้จะมีมลูดนิอยู�



ทีไ่ด �นําเรยีนให�ท�านทราบว�าพืน้ทีเ่ลยไป
ประมาณ 50 เมตรนัน้

จรงิๆแล �วเราไม�ได �ยุ�งกบัพืน้ทีใ่นส�วนนัน้ครบั เพียงแค�เรา
ขอเผื่อไว �
เน่ืองจากทีผ่�านมาเราจะมีการเรยีกกาํลงัพลทีอ่ยู�แนวหน�ามาทาํการฝึ
ก เพื่อทบทวนกจิทีต่ �องปฏบิตัใินพืน้ทีช่ายแดน
ทาํให�ในบางครัง้เราต �องใช �พืน้ทีต่รง นัน้หลงัร�มไม�ต�างๆ
แต�ขอยนืยนัว�าจะไม�รกุลํา้เกนิไปกว�านัน้ ส�วนของต�นไม�เราก็จะ

ไม�ทาํลาย และขอเรยีนเพิ่มเตมิให �ทราบว�าเมื่อปี 2531
ผมก็ได �เข �ามาอยู�ในพืน้ที่ ตรงนี้เป็นจดุแรก
ก็ได �มีการเข �ามาพฒันาพืน้ทีต่รงจดุนี้ ปลกูต �นไม�เพิ่มเตมิ สาํหรบั

สิง่ปลกูสร �าง เราก็ไม�มีการสร �างนอกเหนือจากขอบมลูดนิ
จะทาํแค�ในบรเิวณ ปัจจบุนั
เน่ืองจากว�าจาํนวนคนทีอ่ยู�ในบรเิวณนัน้ 100 กว�าคน
บางครัง้จาํนวน ทีพ่กัก็อาจจะไม�เพียงพอ
แต�เราก็จะไม�สร �างออกนอกเขตมลูดนิ ส�วนเกีย่วกบัเรือ่ง
กองกาํลงัสรุนารี เป็นหน�วยใหญ�ทีอ่ยู�ในจงัหวดัสรุนิทร �
ซึง่ควบคมุบงัคบับญัชาอกี ส�วนหน่ึง ซึง่จะมีอยู� 3
หน�วยเฉพาะกจิ หน�วยเฉพาะกจิที่ 1 อยู�ทีจ่งัหวดัศรสีะเกษ
หน�วยเฉพาะกจิที่ 2 อยู�ทีจ่งัหวดัสรุนิทร � หน�วยเฉพาะกจิที่ 3
อยู�ทีช่�องสะงาํ

รบัผิดชอบเขตชายแดนอสีานตอนใต�ทัง้หมด
ส�วนในเรือ่งของระยะเวลาทีเ่ราขอ

ในช�วงเดอืนมิถนุายนทีผ่�านมา จรงิๆแล �วเรามาอยู�ตัง้แต�ปี
2531 และทาง

ผู �บงัคบับญัชามีความห�วงใย
อยากให�เราทาํให �ถกูต �องตามระเบยีบ ก็เลยมาขอใช�

พืน้ทีต่รงนี้ เพื่อใช �ให �ถกูต �อง สาํหรบัพืน้ทีท่ีเ่กนิออกไป
50 เมตร เราก็จะไม�

ขยายไปนอกเหนือจากนัน้ เพียงแค�ของเผื่อไว �
แต�จะไม�มีการทาํอะไรเพิ่มเตมิ แน�นอน



ต�นไม�ทกุอย�างเราพยายามดแูล ไม�มีการตดั เพราะเป็นนโยบายของ

ผู �บงัคบับญัชาอยู�แล �วและก็จะพยายามให�ความร�วมมือในทุ
กๆเรือ่งครบัขอบคณุครบั
นายเกยีว พนัธ �เสน - เรยีนท�านประธานสภาฯ
และผู �เข �าร�วมประชมุทกุท�าน ตามทีห่น�วยฉก. 2 ได �

ขอใช �พืน้ทีจ่าํนวน 123 ไร�
ผมอยากเรยีนท�านสมาชกิให�ทราบว�า ในส�วนของ

พืน้ทีท่างฉก.2
ท�านได �แจ �งแล �วว�าได �เข �ามาอยู�ในพืน้ทีข่องเราเมื่อปีพ.ศ.2531 ซึง่

ตอนนี้เราก็สรปุแล �วว�าหน�วยฉก.2 ได �เข �ามาอยู�ในพืน้ทีแ่ล �ว
และในส�วนของการขอ

ใช�ทีส่าธารณประโยชน �ก็เน่ืองจากเป็นระเบยีบของทางราช
การ ไม�ว�าจะเป็นศนูย �

ขององค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง ด�านกกักนัสตัว �
หรอืศนูย �พฒันาเด็กเล็ก บ �านกนัจาน
ทกุอย�างคอืต �องทาํให �ถกูต �องตามระเบยีบของทางราชการ

เพราะฉะนัน้พืน้ทีข่องทางหน�วยฉก.1
จงึถอืว�ามีความจาํเป็น อย�างเช�นเหตกุารณ �ไม�

สงบตามแนวเขตชายแดนทีผ่�านมาก
ท�านก็จะเห็นว�าหน�วยเฉพาะกจิจากลพบรุี

ได �มาตัง้ฐานปฏบิตักิารทีต่าํบลบ�านพลวง
ก็แสดงให�เห็นว�าความมัน่คงของพืน้ที่

ตาํบลบ�านพลวงนัน้เป็นพืน้ทีท่ีม่ีความมัน่คงและปลอดภยั
เน่ืองจากเป็นพืน้ทีท่ีม่ี

ภเูขาบงัทาํให �มีความปลอดภยัเพิ่มขึน้ ส�วนพืน้ที่ 123
ไร� ทีท่กุท�านมีความกงัวล ใจนัน้
ในฐานะทีผ่มอยู�ตรงนี้มานาน เมื่อก�อนทางหน�วยเฉพาะกจิที่ 2
จะมีการ ซ �อมรบประจาํปี
ทางฉก.ก็จะแจ �งพืน้ทีใ่กล �เคยีงให �ทราบ ว�ามีการดาํเนินการอะไร

ในพืน้ทีบ่ �าง



จงึขอแจ �งให �สมาชกิทกุท�านคลายความกงัวลใจครบั
จงึอยากให�ท�าน

ได �พิจารณาถงึความสาํคญัเรือ่งนี้ด �วยครบั ขอบคณุครบั
นายประกอบ ประไว - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
และสมาชกิผู �ทรงเกยีรตทิกุท�านครบั ผมนาย

ประกอบ ประไว รองประธานสภาฯอบต.บ�านพลวง
ขอเสนอปิดการอภปิรายครบั
นางลาํดวน ยอดภริมย � - เช็คองค �ประชมุ
มีสมาชกิสภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวงอยู�ในห�อง

ประชมุ 26 คน
ประธานฯ -
ขอความเห็นชอบขอใช�ทีส่าธารณประโยชน �หนองยะทตั
เพื่อจดัตัง้กองบงัคบัการ

หน�วยเฉพาะกจิที่ 2 ฐานปฏบิตักิารพิชติศกึ หมู�ที่ 2
บ�านพลวงใต � ตาํบลบ�าน พลวง อาํเภอปราสาท
จงัหวดัสรุนิทร � จาํนวน 123 ไร�
มตทิีป่ระชมุ เห็นชอบ 23 เสยีง

งดออกเสยีง 3 เสยีง
5.1.3 ขอความเห็นชอบ

ขอใช�สถานท่ีเพ่ือจดัตัง้ศูนย �การศึกษาพิเศษประจาํจงัหวดัสุรนิทร �
หน�วยบรกิารปราสาท
ประธานฯ - เชญิคณะผู �บรหิารแถลงญตัติ
นายเกยีว พนัธ �เสน -
เรยีนประธานสภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง
ข�าพเจ �าขอเสนอญตัติ

เรือ่ง
ขอความเห็นชอบขอใช�สถานทีเ่พื่อจดัตัง้ศนูย �การศกึษาพิเศษประจาํ
จงัหวดั สรุนิทร � หน�วยบรกิารปราสาท จงัหวดัสรุนิทร �
เพื่อสร �างโอกาสในการศกึษา และ

ให�บรกิารกบัเด็กพิการในรปูแบบทีห่ลากหลาย ทัว่ถงึ
และครอบคลมุพืน้ทีอ่าํเภอ ปราสาท



และสนับสนุนส�งเสรมิการดาํเนินงานเกีย่วกบัเด็กพิการในเขตพืน้ทีอ่าํ
เภอ ปราสาท ให�เข �าถงึได �อย�างสะดวกและรวดเร็ว
จงึเรยีนมาเพื่อโปรดนําเสนอที่

ประชมุสภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวงทราบและพิ
จารณาต�อไป
ประธานฯ -
เชญิตวัแทนจากศนูย �การศกึษาพิเศษประจาํจงัหวดัสรุนิทร �ชีแ้จงราย
ละเอยีด

เพิ่มเตมิ
นางสาวสดุารตัน � นามบรรสยั - เรยีนท�านประธานสภาฯ
สมาชกิสภาอบต. และผู �เข �าร�วมประชมุทกุ

ท�าน ดฉัินนางสาวสดุารตัน � นามบรรสยั
ตาํแหน�งครคูศ.1 ได �มาประจาํทีศ่นูย �

การศกึษาพิเศษประจาํจงัหวดัสรุนิทร �
หน�วยบรกิารปราสาท แห�งนี้เมื่อวนัที่ 1 พฤษภาคม
ส�วนน�องๆได �อยู�ทาํงานตรงนี้ตัง้แต�ปี 2548
ส�วนทีข่อใช �พืน้ทีต่รงนี้จะ อยู�ในบรเิวณศนูย �

พฒันาเด็กเล็กองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง ตรงบ �านกนั
จาน ตรงศนูย �กศน. ซึง่จะใช �พืน้ที่ 2 ห�อง

เพื่อใช �สอนเด็กพิการ เป็นศนูย �เตรยีม
ความพร�อมให�กบัเด็กพิการในเขตอาํเภอปราสาท

ซึง่เรารบัผิดชอบทัง้หมด 40 คนในอาํเภอปราสาท
แต�ทีม่าใช �บรกิารกบัเราทกุวนัก็จะมีเด็กในตาํบลบ�านพลวง 2

คน คอืบ �านสวายซอ และก็บ �านพลวง
และก็จะมีเด็กตดิเตยีงทีเ่ราออกเยีย่มเป็น ประจาํค�ะ
ประธานฯ - สอบถามความคดิเห็นจากสมาชกิผู �เข �าร�วมประชมุ
ว�ามีสมาชกิท�านใดจะ

อภปิรายในระเบยีบวาระนี้หรอืไม�
นายสมบรูณ � แสงสนัติ - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
และสมาชกิผู �เข �าร�วมประชมุทกุท�านครบั ผม

นายสมบรูณ � แสงสนัติ สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 5



ขออภปิรายเกีย่วกบัญตัตทิี่
5.1.3 จากข�อมลูทัง้อาํเภอปราสาท

มีเด็กพิการจาํนวนเด็ก 40 คน ผมเห็นดี
ด �วยทีท่างคณะครใูห �ความสาํคญั

เกีย่วกบัสถานทีใ่นพืน้ทีต่าํบลบ�านพลวง ซึง่
สถานทีนั่น้ถ �าเราปล�อยทิง้ไว �ก็ไม�มีประโยชน �

ถ �าเราเห็นว�าตรงจดุนี้มีความเหมาะสม
ก็รู �สกึยนิดเีป็นอย�างยิง่เกีย่วกบัของการใช �สถานทีแ่ห�งนี้ครั

บ ขอบคณุครบั
นางทศันา ทาทอง - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
และสมาชกิผู �เข �าร�วมประชมุทกุท�าน ดฉัินนาง

ทศันา ทาทอง สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 3
ดฉัินขออภปิรายในวาระที่ 5.1.3 รู �สกึ

เห็นดดี �วยค�ะ เพราะว�าเด็กภายในตาํบลเราก็มีอยู� 4
คน จงึเห็นดดี �วยทีม่ีการขอ ใช�สถานทีแ่ห�งนี้ค�ะ
ขอบคณุค�ะ
นายนรากรณ � บวัทอง - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
และสมาชกิผู �เข �าร�วมประชมุทกุท�าน ผมนาย

นรากรณ � บวัทอง สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 6
ขออภปิรายเห็นดดี �วยครบั เพราะ

เห็นว�าทัง้สองหน�วยงานนัน้
ใช �เพื่อให �เป็นประโยชน �ทัง้นัน้ครบั ขอบคณุครบั
นายประกอบ ประไว - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
และเพื่อนสมาชกิทกุท�านครบั ผมนาย

ประกอบ ประไว รองประธานสภาฯ
ขออภปิรายในญตัตทิี่ 5.1.3 รู �สกึเห็นดี

ด �วยครบัในญตัตนีิ้
แต�อยากจะฝากท�านประธานสภาฯผ�านไปยงัคณะผู �บรหิารครบั

เกีย่วกบัเรือ่งสถานทีข่องน�องๆทีม่าขอใช�
ในช�วงฝนตกหนักจะมีปัญหาน้ําท�วมขงั ตลอด
เลยอยากจะฝากให�ช�วยดแูลในเรือ่งสถานทีด่ �วยครบั ขอบคณุครบั



นายเกยีว พนัธ �เสน - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
และสมาชกิผู �ทรงเกยีรตทิกุท�านครบั เกีย่วกบั

เรือ่งสถานทีแ่ห�งนี้
เดมิเป็นพืน้ทีข่ององค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง หลงัจาก

นัน้เราก็ได �ย �ายมาอยู�ทีน่ี่
และย �ายเด็กก�อนวยัเรยีนมาอยู�ในพืน้ทีนี่้แทน หลงัจากนัน้
เราก็มีการแบ�งพืน้ทีใ่ห �กบัศนูย �เด็ก กศน. และก็ศนูย �การศกึษาพิเศษ
ส�วนเรือ่ง

ปัญหาน้ําท�วมทีท่�านรองประธานสภาฯได�แจ �งมานัน้
เราก็จะหาแนวทางแก�ไขต�อไป

ครบั
นายลบั ลอยเลือ่น - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
และเพื่อนสมาชกิทกุท�านครบั ผมนายลบั

ลอยเลือ่น สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 9
ขอเสนอปิดการอภปิรายครบั
ประธานฯ - แจ �งให �เลขาฯเช็คองค �ประชมุ
นางลาํดวน ยอดภริมย � - เช็คองค �ประชมุ
มีสมาชกิสภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวงอยู�ในห�อง

ประชมุ 26 คน
ประธานฯ - ขอความเห็นชอบ
ขอใช�สถานทีเ่พื่อจดัตัง้ศนูย �การศกึษาพิเศษประจาํจงัหวดั

สรุนิทร � หน�วยบรกิารปราสาท
มตทิีป่ระชมุ

เห็นชอบให�สถานทีเ่พื่อจดัตัง้ศนูย �การศกึษาพิเศษประจาํจงั
หวดัสรุนิทร � หน�วย

บรกิารปราสาท จาํนวน 26 เสยีง
ระเบียบวาระท่ี 6 ญตัติอ่ืนๆ
ประธานฯ - สอบถามความคดิเห็นจากสมาชกิผู �เข �าร�วมประชมุ
ว�ามีสมาชกิท�านใดจะ

อภปิรายในระเบยีบวาระอืน่ๆหรอืไม�
นายนรากรณ � บวัทอง - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ



และสมาชกิผู �เข �าร�วมประชมุทกุท�าน ผมนาย
นรากรณ � บวัทอง สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 6

ขออภปิรายสอบถามเกีย่วกบัเรือ่ง
โครงการแก�มลงิทีเ่ราได �ทาํโครงการเสนอไปยงัหลายๆหน�ว

ยงาน ไม�ทราบว�าตอนนี้ มีความคบืหน�าอย�างไรบ �างครบั
และเห็นว�าเกีย่วกบังบประมาณส�วนนี้นัน้ คดิว�า

งบประมาณของตาํบลเราก็น�าจะสามารถดาํเนินการได �
ไม�ต �องขอใช�งบประมาณ จากหน�วยงานอืน่ครบั
ขอบคณุครบั
นายหอม กายดี - เรยีนท�านประธานสภาฯ
และสมาชกิผู �เข �าร�วมประชมุทกุท�าน ผมนายหอม

กายดี สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 2
ขออภปิรายสอบถามเรือ่งถนนเส �นโอรณุ จาก

บรเิวณหน�าหน�วยฉก.2 ต�อไปยงับ �านโอรณุ
และถนนเส �นโตงเตง ว�าพอทีม่ี

งบประมาณมาดาํเนินการเพิ่มเตมิได �หรอืไม� ขอบคณุครบั
นายนันท � จนัทร �ประโคน - เรยีนท�านประธานสภาฯ
และสมาชกิผู �ทรงเกยีรตทิกุท�าน ผมนายนันท � จนัทร �

ประโคน สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 14
ขออภปิรายเสรมิจากสมาชกิหมู�ที่ 6

เกีย่วกบัเรือ่งแหล�งน้ําครบั
ว�าถ �าเป็นไปได�หรอืมีงบประมาณอืน่ทีพ่อเจยีดไปได�

หรอืพอทีจ่ะของบประมาณสนับสนุนจากเบือ้งบนได�
ก็อยากให�ดาํเนินการครบั เพื่อให �ได �แหล�งน้ําขนาดใหญ�
เพื่อไม�ให �น้ําไหลไปทีอ่ืน่ครบั ขอบคณุครบั
นายเกยีว พนัธ �เสน - เกีย่วกบัเรือ่งแหล�งน้ํานัน้
ถอืว�าเป็นปัญหาทีส่าํคญัมากนะครบั ทีผ่�านมา

องค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวงของเราก็ได �ไปศกึษาดู
งานทีอ่าํเภอน้ํายนื จ. อบุลราชธานี เรือ่งธนาคารน้ําใต �ดนิ
ตอนนี้เรือ่งแหล�งน้ําถอืว�าเป็นเรือ่งทีส่าํคญั



เราต �องพดูคยุกนัหลงัจากเราจ�ายขาดเงนิสะสมในสภาครัง้
ต�อไปนี้ ก็จะต �องมา

ปรกึษาหารอืเกีย่วกบัเรือ่งแผนของตาํบลเราว�าจะทาํอะไรต�
อไป เกีย่วกบัเรือ่งแหล�ง น้ํา
รวมทัง้เรือ่งถนนทีช่าํรดุรอบๆหมู�บ �าน ซึง่คงจะต �องหารอืกนัต�อไป
ส�วนถนน สายโอรณุนัน้ ตอนนี้รอการเซ็นสญัญา
ซึง่ตอนนี้รออยู�หลายโครงการครบั ส�วน

เรือ่งโครงการทาํแก �มลงินัน้
ตอนนี้ก็รอการสนับสนุนจากหน�วยงานอืน่อยู� ซึง่

จะต �องใช �เวลาเกีย่วกบัเรือ่งนี้ครบั
ส�วนเรือ่งงบประมาณในตาํบลเราก็ต �อง

ดาํเนินการตามแผนว�าเราจะบรหิารจดัการอย�างไรให�เป็นไ
ปตามแผนทีเ่ราได �ทาํไว � ขอบคณุครบั
ประธานฯ - สอบถามความคดิเห็นเพิ่มเตมิ
เมื่อไม�มีจงึปิดการประชมุเวลา 11.30 น.

ลาํดวน ยอดภริมย �ผู �จดบนัทกึ
(นางลาํดวน ยอดภริมย �)

เลขานุการสภาอบต.บ�านพลวง


