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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 นายวนิิจ

วญิ�ธูรรม
หวัหน�าสาํนักปลดั วนิิจ

วญิ�ธูรรม
5 นางหน่ึงฤทยั

พรหมบตุร
นักวเิคราะห �ฯ หน่ึงฤทยั

พรหมบตุร
6 นางสาวลกัขณา

ลดัดาไสว
ผู �ช�วยนักพฒันาชมุชน ลกัขณา

ลดัดาไสว

ก�อนการประชุม
นางลาํดวน ยอดภริมย � เลขานุการสภาฯ ดาํเนินการ

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

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

- อ�านประกาศอาํเภอปราสาท เรือ่ง
เรยีกประชมุสภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง สมยัวสิามญั
สมยัที่ 1 ประจาํปี 2563

- เชญินายเคลือ่น ลดัดาไสว ประธานสภาฯ
ดาํเนินการประชมุตามระเบยีบวาระต�อไป



ระเบียบวาระท่ี 1 เรือ่งท่ีประธานแจ �งให �ท่ีประชุมทราบ
ประธานฯ - วนันี้ตรงกบัวนัที่ 24 กนัยายน
ซึง่จะสิน้ปีงบประมาณแล�ว หน�วยงานราชการ

ก็มีการโยกย�าย
และเกษียณอายรุาชการกนัเป็นจาํนวนมาก

- วนัที่ 25 แรม 8 คํา่
ทางองค �การบรหิารส�วนตาํบลก็มีการจดักจิกรรม

โครงการอบรมคณุธรรมจรยิธรรมประจาํปี
ซึง่ในปีนี้ทางองค �การบรหิารส�วนตาํบลก็

ได �จดัทีว่ดัปราสาทวารี เป็นเวลา 1 วนั
จงึขอความร�วมมือทกุท�านเข �าร�วม

กจิกรรมในครัง้นี้ด �วย
- วนัที่ 28 กนัยายน

คอืการจดังานพิธเีปิดสะพานข�ามอ�างอาํปึลกง ณ บ�านอาํปึลกง
หมู�ที่ 9 ตาํบลบ�านพลวง

ซึง่เราได �มีการเชญิท�านผู �ว�าราชการจงัหวดัสรุนิทร �มา
เป็นประธานในพิธเีปิด

จงึขอเชญิชวนสมาชกิทกุท�านเข �าร�วมกจิกรรมในวนันี้
- วนัที่ 1 – 2 ตลุาคม เป็นวนัออกพรรษา

ถอืว�าเป็นประเพณีทางศาสนาของเรา
-

หลงัจากออกพรรษาก็จะมีการจดังานทาํบญุทอดกฐนิ
ซึง่ในหลายพืน้ทีก็่จะมีการ จดักฐนิกนั
และเมื่อสกัครู�ก็ได �ให �ท�านรองประธานสภาฯได�กรณุาแจกซองให� ซึง่

เป็นกฐนิทีจ่ะทอดทีว่ดัโคกเบงโภคาราม ตรงกบัวนัที่
8 ตลุาคม จะมีการตัง้องค � กฐนิสมโภชน �ในวนัที่ 7
ทีบ่ �านของคณุแม�ออย จารณุะ เป็นเจ �าภาพ พร�อมกบัมี
พระสงฆ �เทศนาธรรม
ซึง่บญุในครัง้นี้จะเริม่ต �นในการสร �างหอระฆงัประจาํทีว่ดัโคก
เบงโภคาราม จงึขอบอกบญุมายงัทกุท�านครบั



ระเบียบวาระท่ี 2 รบัรองรายงานการประชุม
2.1 รบัรองรายงานการประชุมครัง้ท่ีแล �ว เม่ือวนัท่ี 28

สิงหาคม 2563
ประธานฯ - เชญิประธานตรวจรายงานการประชมุ
นายสาํราญ หมู�ทอง - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
และเพื่อนสมาชกิผู �ทรงเกยีรตทิกุท�าน ผมนาย สาํราญ
หมู�ทอง
ในฐานะประธานกรรมการตรวจรายงานการประชมุสภาองค �การ

บรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง สมยัสามญั สมยัที่ 3
เมื่อวนัที่ 28 สงิหาคม 2563
ก�อนทีจ่ะให �ทกุท�านได �พิจารณาลงมตริบัรองรายงานการประชมุ
เน่ืองจาก

มีสมาชกิท�านหน่ึงท�านอยากจะขอแก�ไขถ�อยคาํทีไ่ด �อภปิรา
ยไว �ในหน�าที่ 10

- เชญินายลบั ลอยเลือ่น สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 9
นายลบั ลอยเลือ่น - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
และเพื่อนสมาชกิผู �เข �าร�วมประชมุทกุท�าน ผม นายลบั
ลอยเลือ่น สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 9
ขอแก�ไขคาํอภปิรายทีไ่ด �อภปิราย เมื่อวนัที่ 28
สงิหาคม 2563 ในหน�าที่ 10 บรรทดัที่ 8 ถ�อยคาํทีว่�า

โครงการดนิแลกน้ํา
ทีไ่ด �อภปิรายไปว�าถ �ารู �ตัง้แต�แรกว�าถนนจะเสยี ผมจะไม�ให �
ดาํเนินการ ผมขอแก�ไขจากคาํว�า “ดาํเนินการ” เป็นคาํว�า
“จะไม�ให �รถสบิล �อวิง่” ครบั ขอบคณุครบั
ประธานฯ - ขอมตริบัรองแก �ไขถ�อยคาํทีน่ายลบั ลอยเลือ่น
สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 9 ขอ แก�ไขถ�อยคาํ
มตทิีป่ระชมุ เห็นชอบ 28 เสยีง
นายสาํราญ หมู�ทอง - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
และสมาชกิผู �ทรงเกยีรตทิกุท�าน ผมนาย

สาํราญ หมู�ทอง สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 10



ในฐานะประธานกรรมการตรวจ
รายงานการประชมุสภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลว

ง สมยัสามญั สมยัที่ 3 เมื่อวนัที่ 28 สงิหาคม 2563
คณะกรรมการได �ตรวจรายงานการประชมุสภา

องค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง สมยัสามญั สมยัที่ 3
ประจาํปี 25๖3 วนัที่ 28 สงิหาคม 2563 เรยีบร �อยแล�ว
ขอให�ทีป่ระชมุได �รบัรองรายงานการ ประชมุต�อไป
ประธานฯ - สอบถามความคดิเห็นเพิ่มเตมิ
เมื่อไม�มีจงึขอมตริบัรองรายงานการประชมุ สมยั สามญั
สมยัที่ 3 ประจาํปี 25๖3 วนัที่ 28 สงิหาคม 2563
มตทิีป่ระชมุ รบัรองรายงานการประชมุ จาํนวน 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
ญตัติขออนุมติัโอนงบประมาณรายจ�ายประจาํปีงบประมาณ

2563 แผนงานเคหะและชุมชน
งานบรหิารงานทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน งบลงทุน
หมวดรายจ�ายค�าท่ีดินและส่ิงก�อสร �าง
ประเภทโครงการขยายเขตไฟฟ�าสาธารณะ
รายการค�าใช �จ�ายตามโครงการขยายเขตไฟฟ�า
ติดตัง้สายดบัระบบไฟฟ�าส�องสว�างภายในหมู�บ �าน งบประมาณ



347,830.25 บาท
ประธานฯ - เชญิคณะผู �บรหิารแถลงญตัติ
นายเกยีว พนัธ �เสน -
เรยีนประธานสภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง
ข�าพเจ �าขอเสนอญตัติ

เรือ่ง
ขออนุมตัโิอนงบประมาณรายจ�ายตามข�อบญัญตังิบประมาณรายจ�าย
ประจาํปี งบประมาณ 2563 แผนงานเคหะและชมุชน
งานบรหิารงานทัว่ไปเกีย่วกบัเคหะ และชมุชน
งบลงทนุ หมวดรายจ�ายค�าครภุณัฑ �ทีด่นิและสิง่ก�อสร �าง
ประเภทค�าที่ ดนิและสิง่ก�อสร �าง
รายการโครงการขยายเขตไฟฟ�าสาธารณะ จาํนวน 1

รายการ ตามข�อ 27 แห�งระเบยีบกระทรวงมหาดไทย
ว�าด �วยวธิกีารงบประมาณ

รายจ�ายขององค �กรปกครองส�วนท�องถิน่ พ.ศ.2541
แก�ไขเพิ่มเตมิ (ฉบบัที่ 3) พ.ศ.2543
ดงัมีรายละเอยีดแนบท�ายนี้ จงึเรยีนมาเพื่อโปรดนําเสนอทีป่ระชมุ

สภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวงพิจารณาอนุมตัติ�อ
ไป
ประธานฯ - สอบถามความคดิเห็นจากสมาชกิผู �เข �าร�วมประชมุ
ว�ามีสมาชกิท�านใดจะ อภปิรายในญตัตนีิ้หรอืไม�
นายสมบรูณ � แสงสนัติ - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
คณะผู �บรหิารทีเ่คารพ ท�านเลขาฯ เพื่อนๆ

สมาชกิผู �ทรงเกยีรตทิกุท�าน ผมนายสมบรูณ � แสงสนัติ
สมาชกิสภาองค �การบรหิาร ส�วนตาํบลบ�านพลวงหมู�ที่

5 ขออภปิรายในระเบยีบวาระที่ 5.1.1 ญตัตขิอ
อนุมตัโิอนงบประมาณรายจ�ายประจาํปีงบประมาณ 2563

เกีย่วกบัโครงการ ขยายเขตไฟฟ�าสาธารณะ
ผมเห็นดดี �วยทีท่างคณะผู �บรหิารได �จดัสรรงบประมาณใน
การขยายเขตไฟฟ�า
เพื่อความปลอดภยัในชวีติและทรพัย �สนิของประชาชนในการ



สญัจรยามคํา่คนื ในจดุทีม่ีความเสีย่งในด�านอาชญากรรม
ในเมื่อถนนหนทางเริม่ดี ขึน้
เราก็เริม่ดแูลเรือ่งไฟส�องสว�างยามคํา่คนื เน่ืองจากบางจดุก็มืด
และเมื่อชมุชน ทาํเรือ่งขอมาและทางผู �บรหิารได �เล็งเห็น
และรู �สกึเห็นดดี �วยทีไ่ด �ให �ทางไฟฟ�าเป็น ผู �ดาํเนินการ
โดยให�เราเป็นผู �จดัสรรงบประมาณให�กบัทางไฟฟ�าโดยตรง เพราะ

เห็นว�าทางไฟฟ�าจะรู �ว�าระบบการใช �ไฟนัน้เป็นอย�างไร
และจะสามารถได�อย�าง ถกูต �องถกูวธิคีรบั
ขอบคณุครบั
นายสาํราญ หมู�ทอง - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
และเพื่อนสมาชกิผู �ทรงเกยีรตทิกุท�าน ผมนาย

สาํราญ หมู�ทอง สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 10
ขออภปิรายในญตัตทิี่ 5.1.1 ใน

การโอนงบประมาณ
รู �สกึเห็นดดี �วยกบัหมู�ทีท่ีไ่ด �รบังบประมาณขยายเขตไฟฟ�าส�อง

สว�างให �กบัชมุชน โดยจะมีทัง้หมู�ที่ 1 หมู�ที่ 2 หมู�ที่ 3
และหมู�ที่ 6 เห็นว�า

ต�อไปในอนาคตก็จะได �รบัครบทกุหมู�บ �าน
เพื่อเป็นการลดปัญหาอาชญากรรมและ

ปัญหาอืน่ๆทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา ขอบคณุครบั
นายประกอบ ประไว - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
และสมาชกิผู �ทรงเกยีรตทิกุท�าน ผมนาย

ประกอบ ประไว
รองประธานสภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง ในญตัตนีิ้

ผมขออภปิรายเพื่อทาํความเข �าใจนิดหน่ึง
โดยเฉพาะทางคณะกรรมการทัง้ 14 หมู�บ �าน
ว�าถ �าดเูฉพาะหมู�ที่ 3 นัน้อาจจะดเูหมือนเยอะ
แต�อยากจะชีแ้จงว�าส�วน ใหญ�จะอยู�ในเขตหมู�ที่ 6
เป็นส�วนใหญ� เน่ืองจากเขตพืน้ทีอ่าจจะดคูาบเกีย่วกบั
จงึขอทาํความเข �าใจในส�วนนี้ครบั ขอบคณุครบั
ประธานฯ - สอบถามความคดิเห็นเพิ่มเตมิ



เมื่อไม�มีจงึขอมตอินุมตัโิอนงบประมาณรายจ�าย
ประจาํปีงบประมาณ 2563

มตทิีป่ระชมุ
เห็นชอบอนุมตัโิอนงบประมาณรายจ�ายประจาํปีงบประมา

ณ 2563 จาํนวน 28 เสยีง
5.1.2

ญตัติขออนุมติักนัเงินไว �เบิกเหล่ือมปีองค �การบรหิารส�วนตําบลบ�า
นพลวง ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประธานฯ - เชญิคณะผู �บรหิารแถลงญตัติ
นายเกยีว พนัเสนธ � -
เรยีนประธานสภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง
ข�าพเจ �าขอเสนอญตัติ

เรือ่ง
ขออนุมตักินัเงนิรายจ�ายหมวดค�าครภุณัฑ �ทีด่นิและสิง่ก�อสร �าง
ยงัมิได �ก�อหนี้ ผกูพนั งบประมาณรายจ�ายประจาํปี พ.
ศ.2563 จาํนวน 2 รายการ ตามข�อ 59
แห�งระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว�าด �วยการกนัเงนิ การเบกิจ�ายเงนิ
การฝาก เงนิ การเก็บรกัษาเงนิ
และการตรวจเงนิขององค �กรปกครองส�วนท�องถิน่ พ.ศ.

2547 และแก�ไขเพิ่มเตมิถงึฉบบัที่ 4 พ.ศ.2561
จงึเรยีนมาเพื่อโปรดนําเสนอ

ทีป่ระชมุสภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวงอนุมตัติ�อ
ไป

ประธานฯ - สอบถามความคดิเห็นจากสมาชกิผู �เข �าร�วมประชมุ
ว�ามีสมาชกิท�านใดจะ อภปิรายในญตัตนีิ้หรอืไม�
นายสาํราญ หมู�ทอง - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
และสมาชกิผู �ทรงเกยีรตทิกุท�าน ผมนาย

สาํราญ หมู�ทอง สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 10
ขออภปิรายในวาระที่ 5.1.2 ญตัติ

ขออนุมตักินัเงนิไว �เบกิเหลือ่มปีองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�า
นพลวง ประจาํปี งบประมาณ พ.ศ.2563



ผมดรูายละเอยีดในเรือ่งของการจดัซือ้ครภุณัฑ �
คอมพิวเตอร �

ผมเห็นดดี �วยทีจ่ะมีการซือ้สิง่ทีจ่าํเป็นเพื่อความคล�องตวัในการทาํงาน
และอกี 1 รายการ คอื

ในเรือ่งของครภุณัฑ �ยานพาหนะและขนส�ง ก็เห็นดดี �วยที่
จะมีการจดัซือ้รถยนต �เพิ่มอกีคนั เพราะเห็นว�าตาํบลอืน่ก็มีกนัหลายคนั
และเพื่อ

อาํนวยความสะดวกในการปฏบิตัหิน�าทีใ่ห �กบัเจ �าหน�าทีข่อง
เรา ผมก็เห็นดดี �วยใน การจดัซือ้รถจาํนวน 1 คนั ราคา
854,000 บาท ตามบญัชรีาคามาตรฐาน ครภุณัฑ �
กองมาตรฐานสาํนักงบประมาณ เดอืนธนัวาคม 2562
ตัง้จ�ายจากเงนิ

รายได� ปรากฏในแผนงานบรหิารทัว่ไป
ตามแผนพฒันาท�องถิน่ 2561 – 2565 หน�า 104 ข�อ

2 เห็นดดี �วยกบัทัง้ 2 รายการครบั ขอบคณุครบั
นายนรากรณ � บวัทอง - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
และสมาชกิผู �ทรงเกยีรตทิกุท�าน ผมนายนรา

กรณ � บวัทอง สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 6
ขออภปิรายในญตัตทิี่ 5.1.2 ผมเห็นดี ด �วยครบั
เน่ืองจากบางครัง้ก็รู �สกึเห็นใจเจ �าหน�าทีเ่หมือนกนัครบั เกีย่วกบัการ

ปฏบิตังิาน บางทงีบประมาณเข�ามาล�าช �า
ประกอบงานทีค่�อนข�างเยอะ จงึเห็นดี

ด �วยทีจ่ะมีการกนัเงนิส�วนนี้ไว �ครบั ขอบคณุครบั
ประธานฯ -
สอบถามความคดิเห็นจากสมาชกิผู �เข �าร�วมประชมุว�ามีสมาชกิท�านใด
จะอภปิราย

เพิ่มเตมิในญตัตนีิ้หรอืไม�
เมื่อไม�มีจงึขอมตอินุมตักินัเงนิไว �เบกิเหลือ่มปีองค �การ
บรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2563
มตทิีป่ระชมุ -
เห็นชอบอนุมตักินัเงนิไว �เบกิเหลือ่มปีองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพ



ลวง
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จาํนวน 28 เสยีง

ระเบียบวาระท่ี 6 ญตัติอ่ืนๆ
ประธานฯ -
สอบถามความคดิเห็นจากสมาชกิผู �เข �าร�วมประชมุว�ามีสมาชกิท�านใด
จะอภปิราย

ในญตัตอิืน่ๆหรอืไม�
นายสาํราญ หมู�ทอง - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
และเพื่อนสมาชกิผู �ทรงเกยีรตทิกุท�าน ผมนาย สาํราญ
หมู�ทอง สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 10
ผมขออภปิรายฝากถงึคณะผู �บรหิาร

ในเรือ่งไฟส�องสว�างทีบ่รเิวณป� าทาํเล
เน่ืองจากตอนนี้มีดบัอยู�หลายหลอด จงึ

อยากจะฝากท�านประธานสภาฯผ�านไปยงัคณะผู �บรหิารให�
ช�วยแจ �งหน�วยงานที่ เกีย่วข �องเข �ามาดแูลด�วยครบั
ขอบคณุครบั

- ขอขอบคณุส�วนโยธาและคณะผู �บรหิาร
เกีย่วกบัเรือ่งผลกัดนัถนนลาดยางเชือ่ม

ระหว�างหมู�ที่ 10 กบัหมู�ที่ 9
ซึง่ทางส�วนโยธาของเราก็ให �ความร�วมมือและ

อาํนวยความสะดวกเป็นอย�างดี
และตอนนี้ก็ได �รบัการอนุมตัโิครงการแล�ว ซึง่ถอืว�า

เร็วมาก
จงึอยากจะขอขอบคณุทางหวัหน�าส�วนโยธาและคณะ
ตลอดจนเจ �าหน�าที่ ทีเ่ล็งเห็นความสาํคญัเรือ่งนี้
และขอขอบคณุทกุท�านทีช่�วยผลกัดนัในเรือ่งนี้

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

สมบรูณ � แสงสนัติ สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 5



ผมขออภปิรายในระเบยีบวาระที่ 6
เกีย่วกบัเรือ่งหนองน้ําบ �านอาํปึลกง

ทีผ่�านมาทางสภาได�ช�วยกนัอภปิรายผลกัดนั
เกีย่วกบัเรือ่งหนองน้ําบ �านอาํปึลกง

ซึง่ผมก็เป็นส�วนหน่ึงทีร่�วมอภปิรายเกีย่วกบั เรือ่งนี้ และ
ณ ปัจจบุนัก็ได �สมัฤทธิผ์มแล �ว น้ําในหนองก็เริม่ทีจ่ะเต็มแล �ว

หลงัจากทีพ่ายโุนอลึเข �ามา ตอนนี้ก็รู �สกึภมูิใจ
เพราะหนองน้ํานี้สามารถเก็บกกัน้ํา ไว �ใช �ได �ทัง้ชมุชน
และอาจจะสามารถเผื่อช�วยเหลอืไปยงัพืน้ทีอ่ืน่ได �อกีด �วย ในส�วน

นี้ต �องขอขอบคณุทางคณะผู �บรหิารทกุท�าน
เจ �าหน�าทีอ่งค �การบรหิารส�วนตาํบล

ซึง่ท�านได �มีส�วนทีส่าํคญัอย�างยิง่ในการผลกัดนัโครงการดิ
นแลกน้ํา ทีต่อนนี้สมัฤทธิ ์ ผลแล�ว
ส�วนเรือ่งถนนตอนนี้ก็สามารถสญัจรไปมาได�อย�างดี
ถนนดไีม�มีหลมุมีบ�อ

ทางสภาก็ต �องขอขอบคณุท�านทีไ่ด �เล็งเห็นความสาํคญั
ถงึความเดอืดร �อนของ ประชาชน
ต�อไปหากมีงบประมาณเข�ามาเพิ่มอกีก็อยากฝากให�ท�านช�วยเร�ง

ดาํเนินการเพื่อให �เห็นผลได�อย�างรวดเร็วทีส่ดุ
ส�วนเรือ่งทีท่างเพื่อนสมาชกิอาจจะ

รู �สกึน�อยใจเกีย่วกบัเรือ่งรถสบิล �อทีเ่ข �ามาขนดนิ
ทาํให �ถนนชาํรดุเสยีหาย ส�วนนี้ก็

ไม�อยากให�ท�านคดิมาก
เพราะทีเ่สยีไปเราก็ได �สิง่ใหม�เข �ามา ถ �าเราไม�ได �สบิล �อเข �า
มาช�วยตรงจดุนี้ การดาํเนินงานก็อาจจะล�าช �าไปอกีครบั
ขอบคณุครบั
นายประกอบ ประไว - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
และเพื่อนสมาชกิผู �เข �าร�วมประชมุทกุท�าน ผม

นายประกอบ ประไว รองประธานสภาฯ
ผมขออภปิรายเกีย่วกบัเรือ่งน้ํา

เกีย่วกบัเรือ่งการดงึน้ําให �เข �ามาในตาํบลเรานัน้



ผมอยากจะฝากท�านประธานสภา
ผ�านไปยงัคณะผู �บรหิารว�ามีการดาํเนินการอย�างไร

ขัน้ตอนการดาํเนินงานเป็นแบบ ไหน
และมีงบประมาณเท�าไหร� เพื่อทีพ่วกเราซึง่เป็นสมาชกิจะได �ทราบ
เพราะ ตอนนี้ตาํบลของเรายงัไม�มีน้ําเข �ามาเลย
แต�ดใีจด �วยกบัทางบ �านอาํปึลกงทีม่ีน้ําล �น ออกไปแล�ว
ส�วนทางหมู�1 หมู�2 หมู�3 หมู�4 หมู�5 หมู�6 ไม�มีน้ําเข �ามาเลย คดิถงึ

ท�านรองเกยีว
ทีท่�านคดิโครงการทีจ่ะดงึน้ําจากโอโต �ดเพื่อทีจ่ะมาลงทีห่นองยะทตั

ผมอยากให�สาํฤทธิผ์ลโดยเร็วเพื่อให �มีน้ําเข �ามาเต็มทกุหนอ
ง

-
เกีย่วกบัเรือ่งถนนซึง่ตอนนี้ได �ข�าวว�าพวกเราจะได �ถนนลาดยางเพิ่มขึ ้
นอกีแล �ว แต�

จะจรงิหรอืเท็จนัน้รอให�ทางคณะผู �บรหิารได �แจ �งให �เราทรา
บต�อไปครบั ขอบคณุครบั
นายลบั ลอยเลือ่น - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
และเพื่อนสมาชกิผู �เข �าร�วมประชมุทกุท�าน ผม

นายลบั ลอยเลือ่น สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 9
ขออภปิรายเกีย่วกบัเรือ่งถนน ซึง่

อยากจะฝากท�านประธานสภาฯผ�านไปยงัคณะผู �บรหิาร
ว�าอยากให�ท�านช�วยตดิตาม งานด�วย
เพราะอาจจะไม�ได �ก็เป็นไปได� ไม�เฉพาะเส �นทางทีว่�านี้
อาจจะเป็นตรง

ถนนบรเิวณหน�าโรงเรยีนทีไ่ด �ยนิข�าวมาว�าได �
แต�ผลสดุท �ายก็เห็นว�าได �ครึง่หน่ึง จงึ

อยากจะฝากให�ท�านช�วยตดิตามด�วย
และผมรู �สกึดใีจทีท่าํโครงการดนิแลกน้ําและ

ได �น้ํามาเต็มอ�างแล �ว
และอยากฝากทางคณะผู �บรหิารและทกุท�านทีอ่ยู�ตรงนี้ ว�าถ �า

ตาํบลบ�านพลวงของเราหรอืว�าทีไ่หนขาดแคลนน้ํา



ผมก็อยากให�ท�านดงึน้ํามาไว �ใน แหล�งน้ําสาํรองไว �ได �
เพราะว�าตอนนี้ถ �ามีพายหุรอืน้ําเข �ามาอกี น้ําก็ล �นออกมา

อย�างเดยีว
จงึมีความคดิว�าถ �าทางองค �การบรหิารส�วนตาํบลของเรามีงบประมาณ
ที่

จะซือ้เครือ่งดดูน้ําเพื่อส�งมายงัหนองน้ําบ �านโคกตะเคยีน
หรอืหนองบ�านพลวงก็จะ เป็นการดี
เพื่อเก็บกกัน้ําไว �ใช �ในช�วงหน�าแล �ง ขอบคณุครบั
นายนรากรณ � บวัทอง - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
และเพื่อนสมาชกิผู �เข �าร�วมประชมุทกุท�าน ผม

นายนรากรณ � บวัทอง สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 6
ขออภปิรายสอบถามเกีย่วกบั

เรือ่งการดาํเนินการเกรดถนนภายในตาํบลของเรา
แต�ก็ไม�ทราบว�าจรงิหรอืเท็จ จงึ

อยากจะฝากท�านประธานสภาฯผ�านไปยงัคณะผู �บรหิาร
ว�าถ �าจะดาํเนินการจรงิ ไม� อยากให�ดาํเนินการในช�วงนี้
เน่ืองจากอยู�ในช�วงทีม่ีฝนตกลงมา จงึอยากให�

ดาํเนินการในช�วงหลงัฤดฝูนครบั ขอบคณุครบั
ประธานฯ - เชญิคณะผู �บรหิารตอบข�อซกัถาม
นายเกยีว พนัธ �เสน - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
และสมาชกิผู �เข �าร�วมประชมุทกุท�าน ผมนาย

เกยีว พนัธ �เสน
รองนายกองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง ขออภปิรายตอบ

ข�อซกัถามทีท่�านสมาชกิได �สอบถามมา
- ตามทีท่�านประธานสภาฯได�แจ �งไว �เบือ้งต �นแล �ว

เกีย่วกบัเรือ่งโครงการอบรม คณุธรรมจรยิธรรม
ในวนัที่ 25 กนัยายน 2563 ณ วดัปราสาทวารศีรกีญุชร
ซึง่ปกตทิกุปีเราจะไปแบบค�างคนื
แต�ในปีนี้สบืเน่ืองจากสถานการณ �โรคระบาดโค วดิ-

2019
ทาํให�เราต �องมีการปรบัเปลีย่นในเรือ่งของระยะเวลากาํหนดการจดั



กจิกรรม
จงึอยากจะขอความร�วมมือทกุท�านเข �าร�วมกจิกรรมโดยพร�อมเพรยีงกั
น

- ในวนัที่ 27
คอืในส�วนของเรือ่งการจดัเตรยีมสถานทีเ่พื่อต �อนรบัผู �ว�าราชการ

จงัหวดั
ซึง่ท�านจะมาเป็นประธานในพิธเีปิดสะพานข�ามอ�างอาํปึลกง
จงึขอความ ร�วมมือท�านสมาชกิ
หากท�านว�าก็อยากให�มาช�วยกนัจดัเตรยีมสถานทีเ่พื่อต �อนรบั

ท�านผู �ว�าในวนัที่ 28 ด�วยครบั
-

เรือ่งทีท่�านสมาชกิได �ซกัถามมาเกีย่วกบัเรือ่งถนนสายโคกระกา –
ตาโสร � อยากจะเรยีนให�ท�านทราบว�า
ทีท่�านได �จดัส�งเอกสารไปเมื่อไม�กีว่นัมานี้ และ

หลงัจากนัน้ไม�กีว่นั
ก็ได �รบัการแจ �งให �ทราบว�าเราได �รบัการอนุมตังิบประมาณสร�าง

ถนนคอนกรตีสายโคกระกา – ตาโสร �
จงึอยากนําเรยีนให�ท�านทราบว�าโครงการนี้

ทางองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวงได �ส�งไปปีกว�าแล �ว
ครบั

- เรือ่งถนนลาดยางทีท่างอบต.หมู� 9
ได �สอบถามมาบรเิวณหน�าโรงเรยีนบ �าน

อาํปึลกง
ตอนนี้ทางทางหลวงชนบทได�แจ �งมาว�าได �ดาํเนินการเซ็นสญัญาแล�ว

บรษัิททีไ่ด �ไปก็คอืหนิเจรญิสนม
จงึขอเรยีนให�ท�านทราบ

- เรือ่งรถสบิล �อวิง่
เกีย่วกบัเรือ่งนี้ไม�อยากให�ท�านมาคดิเรือ่งนี้ครบั เพราะทาง
องค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวงเราได �ดาํเนินการเกีย่วกบัโครงการ
ดนิแลกน้ํา ไม�ว�าจะเป็นหมู�ที่ 1 หมู� 3 หมู� 4 หมู� 5 หมู�
7 หมู� 14 เราขอให�เอกชนเข �ามา



แสดงความประสงค �ทีจ่ะขดุ
และเมื่อดาํเนินการขดุแล �วก็ต �องมีการนํารถสบิล �อเข �า

มาเพื่อประกอบการดาํเนินการ
ซึง่เราไม�สามารถทีจ่ะจาํกดัการทาํงานของเขาได � ครบั

- ถนนสายโตงเตง
ทางองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวงได �เสนอโครงการไว �
ก�อนหน�านี้แล �ว ผมเป็นสมาชกิมา 3 สมยั ตัง้แต�ปี 2544 – 2556
เมื่อก�อน นัน้จะได �รบัโครงการเข �าหมู�บ �านแค� 2
หมู�บ �านเท�านัน้ แต�โชคดทีีส่มยันี้เราได �รบั

โครงการเข �าหมู�บ �านตอนนี้มากกว�า 10 โครงการแล�ว
แต�งบถ�ายโอนจากทีผ่มได �

เข �าประชมุแทนท�านนายกฯมาบ�อยครัง้
ได �ยนินายกฯในจงัหวดัสรุนิทร � 173 แห�ง

พดูเป็นเสยีงเดยีวกนัว�าตาํบลบ�านพลวงได �รบังบประมาณถ�
ายโอนเยอะมาก เพราะ

จากทีไ่ด �เช็คเอกสารจากทางจงัหวดัแล �ว
องค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวงเสนอ

โครงการเข �าไปเยอะมาก
เพราะฉะนัน้งบประมาณสายโตงเตงตวันี้คอืเราได �ซ �อน

ครบั
ชดุทีท่าํเสร็จแล �วจากโตงเตงไปอนามยัคอืเราได �รบัแล �ว แต�ได �รบัอกี
แต�เมื่อ

ได �มาแล �วจะโยกไปเส �นอืน่ก็ไม�สามารถทีจ่ะโยกได�
มนัจะต �องอยู�ในเส �นเดยีวกนั ก็

เลยต�องโยกจากทางไปอนามยัไปทางบ �านกาํนัน
เราจงึจาํเป็นต �องเอา ส�วน

โครงการอืน่ทีเ่ราเสนอไปตอนนี้คอืงบเหลอืจ�ายทีร่ออยู�คอื
สายพลวง-ตาเบา กบัสาย โอรณุทีค่ �างอยู�ประมาณ 600
เมตร และเส �นทีก่าํลงัให �ช�างออกแบบคอืเส �นหนอง พลวง –
อบต. และก็เส �นสวายซอ ซึง่อยากจะเรยีนให�ท�านทราบว�าทางคณะ



ผู �บรหิารทีเ่ข �ามานัน้อนัดบัแรกของการประชาคมคอืโครงก
ารสายโตงเตง คอืเส �น

แรกทีท่าํประชาคมมาเป็นอนัดบั 1
เราก็ตดิตามโครงการมาตลอด และอนัดบัที่ 2
ทีอ่ยู�ในสายตานัน้ก็คอืสายโอรณุ ซึง่ก็ได �รบังบประมาณเข�ามา
แต�อาจจะแบ�ง ออกเป็นหลายระยะด�วยกนั
และเส �นต�อมาก็คอืเส �นระหว�างตาํบล คอืสายบ�านปัง

เม็งไปตาํบลกงัแอน
จงึอยากเรยีนให�ท�านทราบว�าโครงการทกุโครงการนัน้มี

ความสาํคญั ไม�ว�าจะเป็นโครงการดนิแลกน้ําก็ดี
ซึง่อยากจะเรยีนให�ท�านทราบว�า

ท�านผู �ว�าราชการจงัหวดัสรุนิทร �ของเรานัน้มีความใจถงึมาก
เท�าทีผ่มอยู�ในวงการนี้ มา
ยงัไม�เคยเห็นผู �ว�าคนไหนกล�าทีจ่ะทาํแบบนี้มาก�อน
ถอืว�าโครงการดนิแลกน้ํานี้

เราเป็นตาํบลนําร�องของอาํเภอปราสาทจรงิๆ
- โครงการโครงข�ายน้ํา

ซึง่เป็นโครงการทีร่ฐับาลให�ความสาํคญัอกีเรือ่งหน่ึง มีการ
พดูชดัเจนเรือ่งลุ�มน้ําในประเทศไทยมี 25 ลุ�มน้ํา
จากทีผ่มไปประชมุทีจ่งัหวดั บรุรีมัย �
ตอนนี้มีการยบุลงเหลอื 22 ลุ�มน้ํา ตอนนี้เราได �มีการตัง้ข �อบญัญตัิ

เกีย่วกบัเรือ่งลุ�มน้ําไว � 5 โครงการ
โครงการแรก คอื โครงการคลองจากหมู�ที่ 6

เข �าหนองตะเคยีน โครงการที่ 2 คอื
โครงการขดุหนองพลวง โครงการที่ 3

โครงการขดุหนองยะทตั โครงการที่ 4
โครงการทีจ่ะดงึน้ําจากหนองยะทตัถงึห �วย โต �ด
ระยะทางประมาณ 1,800 เมตร และระหว�างห �วยโต �ด ไปห�วยรณุ
เราก็ได � ตัง้ข �อบญัญตัไิว �ประมาณ 200 เมตร
จงึอยากจะนําเรยีนให�ท�านทราบว�าถ �าเราทาํ

โครงการนี้สาํเร็จแล �วเราจะได �รบัประโยชน �อย�างไรบ �าง



อย�างเช�นโซนทางทศิ
ตะวนัออกน้ําจะเข �าหนองยะทตั และจะเข �าหนองถนนหกั

และจะเข �าไปหมู�ที่ 3 และหมู�ที่ 4
ส�วนโซนกลางน้ําจะเข �าไปหนองพลวง หนองตาเจยีก หนองตาวร

และอ�างสวุรรณาภา
ส�วนทางทศิทางตะวนัตกน้ําจะเข �าหนองตาลี และหนองตาลาํ

หนองลาํปวง และหนองจะแกสลบั บ �านกาเกาะ
และบ�านปังเม็ง แต�เส �นทางน้ํา

ตอนนี้ทีม่ีอยู�ทีบ่ �านอาํปึงกงทีอ่าจจะเข �าไปสวายซอ ไปหมู�
8 ได � จงึขอเรยีนให�

ท�านทราบว�าถ �าเราดงึน้ําเข �าหนองยะทตัได �แล �วมนัจะเพิ่มพื ้
นทีก่ารเกษตรของตาํบล บ�านพลวงได �ถงึ 50%
หรอืประมาณ 14,000 ไร�

-
เรือ่งงบประมาณยทุธศาสตร �จงัหวดัซึง่ท�านผู �ว�าราชการจงัหวดัก็ได �อ
นุมตัใิห �

โครงการระบายน้ําจากหนองตาวรไปหนองสวุรรณาภา
ซึง่ตอนนี้กาํลงัเซ็นสญัญา อยู�
เพื่อจะได �ระบายน้ําให�หนองตาวรอกีสาย รวมถงึอ�างสวุรรณาภาด�วย
จงึ

อยากจะให�ทางสมาชกิร�วมมือกนัผลกัดนัเกีย่วกบัเรือ่งนี้ด �ว
ยครบั ขอบคณุครบั
นายสมบรูณ � แสงสนัติ - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
ผมขออภปิรายต�อจากท�านรองฯ ทีไ่ด �กล�าวถงึ

โครงการวางท�อหนองน้ําโคกตามอน
ในความคดิของผมเห็นว�าการทีจ่ะให �น้ําไหล

เข �าหนองโคกตามอนได�นัน้
มีอยู�ทางเดยีวคอืการวางท�อจากทศิตะวนัออก ซึง่
หนองตามอนส�วนมากจะได�รบัน้ําทีไ่หลมาจากบ�านโคกตะเคยีน
ไหลมาทางหน�าวดั มาทางทุ�งนา
และต�อจากทุ�งนามายงัหนองโคกตามอน และก็น้ําตามธรรมชาตจิาก



ถนน คอืร�องน้ําข �างถนนก็จะไหลลง แต� ณ
ปัจจบุนัท�อบรเิวณนัน้ไม�มีแล �ว

เน่ืองจากมีการถมไว �
ผมจงึคดิว�าถ �าท�านวางท�อไปตามแนวทางตะวนัตกน้ําจาก

ตะวนัตกน�าจะไม�ไหลเข �าหนองโคกตามอน
เพราะว�าทางฝ่ังตะวนัตกเป็นเนิน ผม

จงึคดิว�าถ �าจะเอาน้ําลงควรทีจ่ะลงจากทศิตะวนัออก
จะมีความเป็นไปได�มากกว�า ครบั ขอบคณุครบั
นายเกยีว พนัธ �เสน - เรยีนท�านประธานสภาฯ
และท�านสมาชกิทกุท�านครบั ผมขอเท �าความให�ท�าน

ฟังเล็กน�อยก�อน ก�อนทีผ่มจะตอบ
ก็คงนําเรยีนท�านเบือ้งต �นแต�ความจรงิก็อาจจะ

เข �าใจโจทย �ไม�หมด
ผมได�นําเรยีนท�านผู �ว�าราชการจงัหวดัสรุนิทร �ทีอ่�างอาํปึลกง

หลงัจากนัน้ได �มีการหารอืกนัในทีป่ระชมุว�าจะทาํอย�างไรให�
น้ําเข �าอ�างสวุรรณาภา

จงึอยากเรยีนให�ท�านทราบว�าทีเ่ราได �ปฏบิตัอิยู�ตอนนี้คอืกา
รสบูน้ําจากหนองน้ําใน

ตาํบลกงัแอนมายงัอ�างสวุรรณาภา
ผมก็ได �นําเรยีนท�านผู �ว�าว�าวธิทีีจ่ะเอาน้ําเข �าอ�าง

สวุรรณาภาแบบไม�ต �องสบู คอื มาจากโคกยาง
มาห�วยโต �ด มาหนองยะทตั มา หนองพลวง
มาหนองโคกตะเคยีน มาหนองโคกตามอน แล�วไปเชยีงกง แล�วลง

อ�างสวุรรณาภา
เรยีนให�ท�านทราบว�าทีเ่ราทาํโครงการครัง้นี้เราทาํเผื่อทัง้ตาํบลบ�าน

พลวงและอาํเภอปราสาท
งบทีท่�านผู �ว�าราชการจงัหวดัอนุมตัติอนแรกท�านได �อนุมตัิ
ให � 2,000,000 บาท
เพื่อวางท�อจากหนองตามอนไปทางทศิตะวนัตกประมาณ

700 เมตร และมีการแบ�งงบประมาณโครงการในระดบัจงัหวดัมาเหลอื
500,000 บาท



และจากทีไ่ด �ปรกึษากนัหลายๆฝ� าย ทางผู �ใหญ�หมู�ที่ 5 ได �แจ �ง
ว�าท�อเข �าหนองมีแล �วจากหนองมาถงึถนนลาดยาง

ส�วนงบประมาณทีม่าลงนัน้เป็น
งบประมาณของชลประทาน

ซึง่เขาอยากจะลงจากหนองตามอนไปหนองสะเกยี
แต�มาตดิในส�วนของทางหลวงชนบท

เน่ืองจากเป็นเขตของทางหลวงชนบท ซึง่
ตอนนี้เราก็ได �เสนอให�ทางหลวงชนบททาํคลองจากบ�านรอ

งเกยีรตมิาบ �านโคกตา มอน
เรากาํลงัขอรบัการสนับสนุนงบประมาณจากทางหลวงอยู�
เน่ืองจากว�าเราไม� สามารถดาํเนินการเองได �
จงึขอนําเรยีนให�สมาชกิทกุท�านทราบครบั ขอบคณุครบั
ประธานฯ - สอบถามความคดิเห็นเพิ่มเตมิ
เมื่อไม�มีจงึปิดการประชมุเวลา 11.30 น.

ลาํดวน ยอดภริมย �ผู �จดบนัทกึ
(นางลาํดวน ยอดภริมย �)

เลขานุการสภาอบต.บ�านพลวง


