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ณ ห�องประชมุสภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง
...................................................................................................

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
๑ นายเกยีว

พนัธ �เสน
รองนายกอบต. เกยีว

พนัธ �เสน
2 นายธรีเจต

ประไวย �
เลขานุการนายกฯ ธรีเจต

ประไวย �
3 นางลาํดวน

ยอดภริมย �
ปลดัอบต. ลาํดวน

ยอดภริมย �
4 นายวนิิจ

วญิ�ธูรรม
หน.สาํนักงานปลดั วนิิจ

วญิ�ธูรรม
5 นางหน่ึงฤทยั

พรหมบตุร
นักวเิคราะห �ฯ หน่ึงฤทยั

พรหมบตุร
6 นายสทิธิ ์

ลอยเลือ่น
ผู �ใหญ�บ �านหมู�ที่ 9 สทิธิ ์

ลอยเลือ่น
7 นางสมเทยีบ

ประไวย �
ผช.ผญบ.หมู�ที่ 14 สมเทยีบ

ประไวย �
8 นางสภุาพ

หมัน่เทีย่ง
ผู �ใหญ�บ �านหมู�ที่ 2 สภุาพ

หมัน่เทีย่ง
9 นางกนกพร

สมนึกตน
ผช.ผญบ.หมู�ที่ 1 กนกพร

สมนึกตน
10 นางสาวลกัขณา

ลดัดาไสว
ผู �ช�วยนักพฒันาชมุชน ลกัขณา

ลดัดาไสว

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



-
เชญิสมาชกิสภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวงเข �าห �อง
ประชมุและตรวจสอบองค �

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

- อ�านประกาศอาํเภอปราสาท เรือ่ง
เรยีกประชมุสภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง สมยัวสิามญั
สมยัที่ 3 ประจาํปี 2562

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

(ฉบบัที่ 4) พ.ศ.2561 และระเบยีบกระทรวงมหาดไทย
ว�าด �วยข�อบงัคบัการประชมุสภาท�องถิน่ พ.ศ.2557 แก�ไขเพิ่มเตมิถงึ

(ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2554
- เชญินายเคลือ่น ลดัดาไสว ประธานสภาฯ

ดาํเนินการประชมุตามระเบยีบวาระต�อไป
ระเบียบวาระท่ี 1 เรือ่งท่ีประธานแจ �งให �ท่ีประชุมทราบ
ประธานฯ - วนันี้ใกล �จะถงึสิน้ปีแล �ว อกีไม�กีว่นัก็จะถงึวนัขึน้ปีใหม�
ในปีนี้ตรงกบัวนัพธุที่ 1

ของเดอืนมกราคม 2563 ซึง่ภายในชมุชนหมู�ที่ 1
หมู�ที่ 2 และหมู�ที่ 14 ก็จะมี

กจิกรรมส�งท �ายปีเก�าต �อนรบัปีใหม�
และก็ได �มีการจดัผ�าป� าสามคัคี ในวนัดงักล�าวนี้ก็จะ

มีการทาํบญุตกับาตรข�าวสารอาหารแห�งทีบ่รเิวณปราสาทหนิ
บ �านพลวง ซึง่ได �ถอืปฏบิตัิ มาทกุปี
แต�ปีนี้มีผ �าป� ามาสมทบจากทัง้ 3 หมู�บ �านมาทอดถวาย ณ
วดัปราสาทวารี และประธานของผ�าป� าในครัง้นี้
ประธานฝ� ายสงฆ �ก็ได �รบัเมตตาจากพระมหาชยัสทิธิ

เปรยีบยอดยิง่ เจ �าอาวาสวดักลางขยุ ตาํบลหนองไม�ซงุ
อาํเภออทุยั จงัหวดัอยธุยา และพระอธกิารอทิธพิงศ �



อนันตโย เจ �าอาวาสวดัปราสาทวารเีป็นประธานฝ� ายสงฆ �
และก็เป็นเรือ่งน�ายนิดทีีป่ระธานอปุถมัป�ได �รบัเมตตาจากท�านนายอาํเภอ
ปราสาท ท�าน ประภาส ศรจีนัทร �เวยีง
พร �อมด�วยท�านผู �อาํนวยการแสงดาว ศรจีนัทร �เวยีง นายกกิง่

กาชาดอาํเภอปราสาท
และก็อดตีผู �อาํนวยการโรงเรยีนบ �านพลวง และอกีหลายๆท�าน

ทีร่�วมเป็นประธานในครัง้นี้
ซึง่ถอืว�าเป็นเรือ่งทีน่�ายนิดเีป็นอย�างยิง่ จงึขอบอกบญุไปยงั
ผู �ทีม่ีจติศรทัธาไปร�วมทาํบญุตกับาตรข�าวสารอาหารแห�งในครัง้นี้
กาํหนดการในวนัที่ 31
ก็จะตัง้องค �ผ �าป� าทีศ่าลาประชาคมหน�าปราสาทหนิบ �านพลวง เวลา

18.00 น. สมโภชน �องค �ผ �าป� า วนัที่ 1 มกราคม 2563 เวลา
07.00 น. มีการทาํบญุตกั บาตรข�าวสารอาหารแห�ง เวลา
13.00 น. ถวายผ�าป� า ณ วดัปราสาทวารศีรกีญุชร

- ในเดอืนมกราคมนี้มีวนัสาํคญัหลายวนัด �วยกนั ในวนัที่
11 มกราคม ก็จะเป็นวนั

เด็กแห�งชาติ
ก็อยากให�เราเอาใจใส�ดแูลเด็กซึง่ถอืเป็นกาํลงัสาํคญัของชาตใินอนาคต

- วนัที่ 14 มกราคม 2563
จะเป็นวนัอนุรกัษ �ทรพัยากรป� าไม� ก็ถอืว�าเป็นวนั

สาํคญัอกีวนัหน่ึง และในวนัที่ 14
นี้ทางโรงพยาบาลส�งเสรมิสขุภาพตาํบลบ�านพลวง

จะมีการทาํบญุเลีย้งเพลพระ
ทางผู �อาํนวยการโรงพยาบาลส�งเสรมิสขุภาพก็อาจจะมี

หนังสอืเชญิร�วมงานในครัง้นี้ด �วย
- วนัที่ 17 มกราคม 2563 จะเป็นวนัโคนมแห�งชาติ

และก็จะเป็นวนัพ�อขนุ
รามคาํแหงมหาราช
- วนัที่ 27 มกราคม 2563

เป็นวนัสาํคญัของชมุชนตาํบลบ�านพลวงของเรา จะมี
การเซ�นไหว �บวงสรวงสิง่ศกัดิส์ทิธิค์ู�บ �านคู�เมือง



น่ันก็คอืการเซ�นไหว �ตาปราสาทบ�าน พลวงของเรา
ซึง่จะตรงกบัวนัขึน้ 15 คํา่เดอืน 3 จงึขอเชญิชวนทกุท�านเข �าร�วมงาน

ในวนันี้โดยพร�อมเพรยีงกนั
- ช�วง 7 วนัอนัตราย

ทกุหมู�บ �านทกุชมุชนจะมีการช�วยกนัป�องกนัลดอบุตัเิหตุ เป็น
เรือ่งทีเ่ราร�วมกนัทาํมาทกุปี

ระเบียบวาระท่ี 2 รบัรองรายงานการประชุม
2.1 รบัรองรายงานการประชมุครัง้ทีแ่ล �ว
ในการประชมุสภาฯ สมยัสามญั สมยัที่ 4 ประจาํปี

2562 วนัที่ 31 ตลุาคม 2562
ประธานฯ - เชญิประธานกรรมการตรวจรายงานการประชมุ
นายสาํราญ หมู�ทอง -
เรยีนท�านประธานสภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวงทีเ่คารพ
และสมาชกิ

สภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวงตลอดจนผู �เข �าร�
วมประชมุผู �ทรงเกยีรตทิกุท�าน ผมนายสาํราญ หมู�ทอง
สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ ๑0
ในฐานะประธานกรรมการตรวจรายงานการประชมุสภ
าองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง
ได �ตรวจรายงานการประชมุสภาองค �การบรหิารส�วนตาํ
บลบ�านพลวง สมยัสามญั สมยัที่ 4 ประจาํปี 2562
วนัที่ 31 ตลุาคม 2562 เรยีบร �อยแล�ว
ขอให�ทีป่ระชมุได �รบัรองรายงานการประชมุต�อไป

ประธานฯ - สอบถามความคดิเห็นเพิ่มเตมิ
เมื่อไม�มีสมาชกิสภาขอแก�ไขก็ขอมตทิีป่ระชมุรบัรองร
ายงานการประชมุสภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพล
วงสมยัสามญั สมยัที่ 4 ประจาํปี 2562 วนัที่ 31
ตลุาคม 2562

มตทิีป่ระชมุ รบัรองรายงานการประชมุ 28 เสยีง
ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู �ถาม

- ไม�มี



ระเบียบวาระท่ี 4
เรือ่งท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท �องถ่ินตัง้ขึน้เพ่ือพิจารณาแล �วเสร็จ

- ไม�มี
ระเบียบวาระท่ี 5 เรือ่งท่ีเสนอใหม�

5.1 ญตัติเก่ียวกบักิจการสภาท�องถ่ิน
5.1.1 ญตัติขอความเห็นชอบแผนพฒันาท�องถ่ิน (พ.

ศ.2561 – 2565)
ประธานฯ - เชญิคณะผู �บรหิารแถลงญตัติ
นายเกยีว พนัธ �เสน -
เรยีนประธานสภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง
ข�าพเจ �าขอเสนอญตัติ

เรือ่ง ขอความเห็นชอบร�างแผนพฒันาท�องถิน่ (พ.
ศ.2561 – 2565) เพิ่มเตมิ ครัง้ที่ 3 ประจาํปีงบประมาณ พ.
ศ.2563 ขององค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�าน พลวง
อาํเภอปราสาท จงัหวดัสรุนิทร �
แห�งระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว�าด �วยการ

จดัทาํแผนพฒันาขององค �กรปกครองส�วนท�องถิน่ พ.ศ.2548
ทีแ่ก �ไขเพิ่มเตมิ (ฉบบัที่ 3) พ.ศ.2561
ดงัรายละเอยีดแนบท�ายนี้ จงึเรยีนมาเพื่อโปรดนําเสนอที่
ประชมุสภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวงเห็นชอบต�อไป
ประธานฯ - เชญิเลขาฯชีแ้จงรายละเอยีดเพิ่มเตมิ
นางลาํดวน ยอดภริมย � - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
ดฉัินนางลาํดวน ยอดภริมย � ปลดัองค �การบรหิาร

ส�วนตาํบลบ�านพลวง
ขอนําเรยีนชีแ้จงเพิ่มเตมิในระเบยีบวาระที่ 5.1.1 การขอความ

เห็นชอบร�างแผนพฒันาท�องถิน่ 5 ปี
ในประเด็นนี้ทางผู �บรหิารได �รายงานการแถลง

ญตัตไิปแล�ว
ในส�วนของการพิจารณาญตัตนีิ้จะไม�มีการอภปิราย เพราะโดยข�อ

กฎหมายก็คอืจะให�ท�านให�ความเห็นชอบ
จะไม�ได �ให �ท�านได �พิจารณาเน่ืองจากว�า



กระบวนการในการจดัทาํแผนมาจากคณะกรรมการได �จดัทาํ
มาเรยีบร �อยแล�ว ในส�วน

ของประเด็นรายละเอยีดอยู�ตามเอกสารแนบท�ายทีไ่ด �ให �สมา
ชกิล�วงหน�าแล �วในส�วนของ ร�างแผนพฒันาเพิ่มเตมิครัง้ที่ 3
ประจาํปีงบประมาณ 2563 ก็จะมีรายละเอยีด

โครงการทีผู่ �บรหิารเห็นว�าอาจจะแก�ไขปัญหาความเดอื
ดร �อนให�กบัประชาชน
แล�วก็นําไปเสนอเพื่อขออนุมตังิบประมาณ
ไม�ว�าจะเป็นงบประมาณจากท�องถิน่เองหรอืว�างบประม
าณจากหน�วยงานอืน่
ในส�วนแผนงานโครงการก็มาจากกระบวนการขัน้ตอน
การจดัทาํแผน
ซึง่ในการเพิ่มเตมิแผนเป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมห
าดไทยว�าด �วยการจดัทาํแผนขององค �กรปกครองส�วนท�
องถิน่ ข �อ 22 ในครัง้นี้เราขอเพิ่มเตมิเป็นครัง้ที่ 3
ในส�วนของแผนพฒันา 5 ปีพ.ศ.2561 – 2565
จงึนําเรยีนเพื่อให �ทีป่ระชมุได �รบัทราบค�ะ

ประธานฯ - ขอบคณุท�านเลขาฯ
ในญตัตนีิ้ทางคณะผู �บรหิารเสนอผ�านประธานสภาฯ

ประธานสภาฯก็ได �บรรจเุข �าระเบยีบวาระเพื่อให �ทีป่ระชมุได �แ
สดงความเห็นชอบใน ญตัตดิงักล�าว
ซึง่ญตัตนีิ้จะไม�มีการอภปิราย

- ตรวจสอบองค �ประชมุ
มีสมาชกิสภาฯอยู�ในห�องประชมุจาํนวน 28 คน

- ขอความเห็นชอบแผนพฒันาท�องถิน่ (พ.ศ.2561 –
2565) เพิ่มเตมิ ครัง้ที่ 3

ปีงบประมาณ 2563
มตทิีป่ระชมุ เห็นชอบ 28 เสยีง



5.1.2
ญตัติรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท�องถ่ิน
ประจาํปี 2562
ประธานฯ - เชญิคณะผู �บรหิารแถลงญตัติ
นายเกยีว พนัธ �เสน -
เรยีนประธานสภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง
ข�าพเจ �าขอเสนอญตัติ

เรือ่ง
รายงานการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาขององค �กรปกครองส�วน
ตาํบล

บ�านพลวง ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว�า

ด �วยการจดัทาํแผนพฒันาขององค �กรปกครองส�วนท�องถิน่ พ.
ศ.2548 ทีแ่ก �ไข เพิ่มเตมิ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2559
และทีแ่ก �ไขเพิ่มเตมิ (ฉบบัที่ 3) พ.ศ.2561

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดนําเสนอทีป่ระชมุสภาองค �การบรหิารส�วน
ตาํบลบ�านพลวงทราบ ต�อไป
ประธานฯ - เชญิเลขาฯชีแ้จงรายละเอยีดเพิ่มเตมิ
นางลาํดวน ยอดภริมย � - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
ดฉัินนางลาํดวน ยอดภริมย � ปลดัองค �การบรหิาร

ส�วนตาํบล
เลขานุการสภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง ขอนําเรยีนชีแ้จง

เกีย่วกบัระเบยีบกฎหมายทีเ่กีย่วข �องกบัญตัตนีิ้
สาํหรบัในเรือ่งของการตดิตามและ

ประเมินผลแผนพฒันาท�องถิน่ขององค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�
านพลวงประจาํปี งบประมาณ 2562
ได �ดาํเนินการตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว�าด �วยการจดัทาํ

แผนพฒันาขององค �กรปกครองส�วนท�องถิน่ 2548
และทีแ่ก �ไขเพิ่มเตมิจนถงึฉบบัที่ 3 พ.ศ.2561



ในส�วนของข�อ 29(3) ในเรือ่งของการายงานผลและเสนอความเห็น
จากการตดิตามประเมินผลแผน

ซึง่ในส�วนของการดาํเนินการนี้เราได �มีการแต�งตัง้
คณะกรรมการตามระเบยีบ

คณะกรรมการได �สรปุแผนในส�วนทีอ่งค �การบรหิารส�วน
ตาํบลบ�านพลวงได �ดาํเนินการว�าเป็นไปตามแผนหรอืไม�
สาํหรบัแผนทีต่ัง้ไว �แล �วก็มีการ นําแผนนัน้มาปฏบิตัิ
หลงัจากนัน้ก็จะรายงานให�สภาทราบ ซึง่ในการดาํเนินงานตรงนี้

ได �จดัทาํเอกสารแนบท�ายแล�ว ในส�วนของการรายงาน
ซึง่สามารถตรวจสอบดไูด �ว�าใน ส�วนของโครงการจาํนวน

129 โครงการทีท่�านได �บรรจเุข �าแผน ในส�วนของการเอา
แผนไปดาํเนินการนัน้ได �ดาํเนินการไปบรรลวุตัถปุระสงค �ไป 97
โครงการ คดิเป็น จาํนวนร �อยละ 75.19
สาํหรบัในส�วนของงบประมาณรายจ�ายประจาํปี ในส�วนจ�าย
ขาดเงนิสะสมจาํนวน 17 โครงการ ได �ดาํเนินการเสร็จสิน้ทัง้ 17
โครงการ คดิเป็น ร �อยละ 100
จงึขอนําเรยีนเพื่อให �ทีป่ระชมุได �รบัทราบ
ท�านสมาชกิสามารถอภปิราย ได� แต�ไม�มีการลงมติ
เน่ืองจากเป็นการรายงานให�สภาได �รบัทราบ จงึขอนําเรยีน
เพื่อให �ท�านประธานได�นําเสนอให�ทีป่ระชมุได �รบัทราบต�อไปค�ะ
ประธานฯ - สอบถามความคดิเห็นจากสมาชกิผู �เข �าร�วมประชมุ
ว�ามีสมาชกิท�านใดจะอภปิรายใน ระเบยีบวาระนี้หรอืไม�
เมื่อไม�มีจงึเข �าสู�ระเบยีบวาระที่ 5.1.3
ทีป่ระชมุ รบัทราบ

5.1.3 ญตัติรายงานผลการปฏบิติังานประจาํปี 2562
ประธานฯ - เชญิคณะผู �บรหิารแถลงญตัติ
นายเกยีว พนัธ �เสน -
เรยีนประธานสภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง
ข�าพเจ �าขอเสนอญตัติ

เรือ่ง รายงานผลการปฏบิตังิานในรอบปีงบประมาณ
2562 ตามมาตรา 58/5 วรรค 5



แห�งพระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองค �การบรหิารส�วนตาํบล พ.ศ.
2537 และแก�ไขเพิ่มเตมิ (ฉบบัที่ 7) พ.ศ.2562
ของกระทรวงมหาดไทย ว�าด �วยการจดัทาํ

แผนพฒันาองค �กรปกครองส�วนท�องถิน่ พ.ศ.2548
ดงัมีรายละเอยีดแนบท�ายนี้ จงึ

เรยีนมาเพื่อโปรดนําเสนอทีป่ระชมุสภาองค �การบรหิารส�วนตาํ
บลบ�านพลวงทราบต�อไป
ประธานฯ - เชญิเลขาฯชีแ้จงรายละเอยีดเพิ่มเตมิ
นางลาํดวน ยอดภริมย � - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
ดฉัินขอเพิ่มเตมิในญตัตเิกีย่วกบัเรือ่งของการ

รายงานผลปฏบิตังิานในรอบปีงบประมาณ 2562
สาํหรบัในญตัตนีิ้ ในส�วนของ

ผู �บรหิารจะต �องมีการรายงานผลการปฏบิตังิานอย�างน�อยปีละ
1 ครัง้ เพื่อให �สภา องค �การบรหิารส�วนตาํบลได�รบัทราบ
ซึง่เป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาตาํบลและ

องค �การบรหิารส�วนตาํบลพ.ศ. 2537 และแก�ไขเพิ่มเตมิ
จนถงึฉบบัที่ 7 พ.ศ. 2562 ตามมาตรา 58/5
ให�นายกองค �การบรหิารส�วนตาํบลจดัทาํรายงานผลการ
ปฏบิตังิานประจาํปี
ตามนโยบายทีไ่ด �แถลงไว �ต�อสภาเป็นประจาํทกุปีและตามระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทยว�าด �วยการจดัทาํแผนพฒันาขององค �กรป
กครองส�วนท�องถิน่ ตาม

ข�อ 30(5)
ซึง่เมื่อสกัครู�นี้ก็จะมีการตดิตามและประเมินผลแผน
ดงันัน้ในญตัตนีิ้จงึได �จดัทาํเอกสารและประกาศ
ซึง่ประกาศเป็นประกาศขององค �การบรหิารส�วนตาํบล
จงึขอรายงานผลการดาํเนินงานในปีงบประมาณทีผ่�านม
าในรอบปีงบประมาณ 2562
ให�สภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลรบัทราบ
ในญตัตนีิ้จะให�มีการอภปิรายได� แต�ไม�มีการลงมติ
จงึขอนําเรยีนท�านผ�านไปยงัทีป่ระชมุได �รบัทราบต�อไป



ค�ะ
ประธานฯ - สอบถามความคดิเห็นจากสมาชกิผู �เข �าร�วมประชมุ
ว�ามีสมาชกิท�านใดจะอภปิรายใน ระเบยีบวาระนี้หรอืไม�
นายสาํราญ หมู�ทอง - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
และเพื่อนสมาชกิผู �ทรงเกยีรตทิกุท�าน ผมนาย

สาํราญ หมู�ทอง สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 10
ขออภปิรายในวาระที่ 5.1.3 ตามทีไ่ด �

ดดู �านยทุธศาสตร �การพฒันาด�านโครงสร �างพืน้ฐานแล�ว
เห็นว�าทาํได �ดี และในเรือ่งของ

ยทุธศาสตร �การพฒันาด�านเศรษฐกจิ ด �านคณุภาพชวีติ
ยทุธศาสตร �ด �านการพฒันา

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล�อม
การบรหิารจดัการบ �านเมืองทีด่ี ตามทีผ่มได �เข �า

มาคลกุคลมีีส�วนร�วมในการเห็นชอบงบประมาณ
ต�องขอชมเชยทางคณะผู �บรหิารว�า

ทีผ่�านมาท�านก็ทาํอย�างเต็มที่
แต�อยากจะฝากว�าถ �าคณะผู �บรหิารได �กลบัเข �ามา ก็

อยากจะขอฝากเกีย่วกบัเรือ่งของงบประมาณทางด�านโครงส
ร �างพืน้ฐาน เกีย่วกบัการ

ตดิต�อหน�วยงานอืน่นอกเหนือจากงบประมาณทีเ่รามี
เกีย่วกบัเรือ่งของการสร �างถนน

เรือ่งหนิคลกุ
ก็ไม�สามารถทีจ่ะทาํได �เน่ืองจากต�องให�วศิวกรเป็นผู �รบัรอง
ผลงานทีค่ณะ ผู �บรหิารได �รายงานผลการปฏบิตังิาน
เรือ่งบางเรือ่งเราก็รู �ว�านโยบายทีเ่ราตัง้ไว �นัน้

ไม�ได �ประสบความสาํเร็จทกุเรือ่ง
จงึอยากจะฝากคณะผู �บรหิารให�ช�วยดแูลเรือ่ง

งบประมาณของตาํบลเราในทกุๆด �าน
ทีส่ามารถทีจ่ะของบประมาณจากหน�วยงานอืน่

เข �ามาสนับสนุนเราได � จงึอยากฝากคณะผู �บรหิารด �วยครบั
ขอบคณุครบั



ประธานฯ -
สอบถามความคดิเห็นเพิ่มเตมิจากสมาชกิผู �เข �าร�วมประชมุ
เมื่อไม�มีจงึเข �าสู�ระเบยีบ

วาระที่ 5.1.4
ทีป่ระชมุ รบัทราบ

5.1.4
ญตัติรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆประจาํปีงบประมาณ
พ.ศ.2562
ประธานฯ - เชญิคณะผู �บรหิารแถลงญตัติ
นายเกยีว พนัธ �เสน -
เรยีนท�านประธานสภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง
ข�าพเจ �าขอเสนอ

ญตัติ เรือ่ง รายงานงบแสดงฐานะการเงนิและงบอืน่ๆ
ประจาํปีงบประมาณพ.ศ. 2562
ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว�าด �วยการรบัเงนิ การเบกิจ�ายเงนิ
การ ฝากเงนิ
การเก็บรกัษาเงนิและการตรวจสอบเงนิขององค �กรปกครองส�วนท�องถิน่

พ.ศ.2547 หมวด 10 ข�อ 101
จงึเรยีนมาเพื่อโปรดนําเสนอทีป่ระชมุสภา

องค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวงทราบต�อไป
ประธานฯ - เชญิเลขาฯชีแ้จงรายละเอยีด
นางลาํดวน ยอดภริมย � - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
ดฉัินขอนําเรยีนเพิ่มเตมิเกีย่วกบัญตัตริายงานแสดง

ฐานะการเงนิและงบอืน่ๆประจาํปี 2562
ซึง่เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย

ว�าด �วยการรบัเงนิ การเบกิจ�ายเงนิ การฝากเงนิ
การเก็บรกัษาเงนิ และการตรวจเงนิ

ขององค �กรปกครองส�วนท�องถิน่ ฉบบัที่ 4 พ.ศ.2561
ในส�วนของหมวดข�อ 101

ในส�วนของการดาํเนินงานงบการเงนิประจาํปี 2562
องค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�าน พลวง



ได �จดัทาํงบและจดัแสดงฐานะทางการเงนิและงบอืน่ๆประจาํปี 2562
เป็นที่ เรยีบร �อยและได�ประกาศให�ทราบโดยทัว่กนัแล �ว
จงึขออนุญาตนําเอารายละเอยีดต�างๆ

มาเสนอให�ทีป่ระชมุได �รบัทราบต�อไปค�ะ
ประธานฯ -
สอบถามความคดิเห็นเพิ่มเตมิจากสมาชกิผู �เข �าร�วมประชมุ
เมื่อไม�มีจงึเข �าสู�ระเบยีบ

วาระที่ 6
ทีป่ระชมุ รบัทราบ
ระเบียบวาระท่ี 6 ญตัติอ่ืนๆ
ประธานฯ - สอบถามความคดิเห็นจากสมาชกิผู �เข �าร�วมประชมุ
ว�ามีสมาชกิท�านใดจะอภปิรายใน

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

สมบรูณ � แสงสนัติ
สมาชกิสภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง หมู�ที่ 5 ขอ

อภปิรายในระเบยีบวาระที่ 6
เกีย่วกบัเรือ่งถนนหนทางสาํหรบัในส�วนของโครงสร �าง

พืน้ฐานบางโครงการทีช่าํรดุเสยีหาย
อย�างเช�นถนนสายบ�านปังเม็ง – อาํปึลกง

ปัจจบุนัถนนเส �นนี้มีความชาํรดุเสยีหายไปเป็นอย�างมาก
จงึอยากจะฝากไปยงัคณะ ผู �บรหิาร
ถ �าถนนสายนี้มีการถ�ายโอนแล�วก็อยากให�มีการเร�งดาํเนินการสรรหา

งบประมาณมาเพื่อซ�อมแซมในส�วนนี้ครบั
เพราะว�าทกุวนันี้การสญัจรไปมาลาํบากมา ขอบคณุครบั
นายสาํราญ หมู�ทอง - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
และเพื่อนสมาชกิผู �เข �าร�วมประชมุทกุท�านครบั ผม

นายสาํราญ หมู�ทอง
สมาชกิสภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง หมู�ที่ 10 ขอ

นําเรยีนท�านประธานสภาฯฝากไปยงัคณะผู �บรหิาร



เกีย่วกบัเรือ่งของการจดัทาํแผนแต� ละหมู�บ �านทีนํ่าส�งมา
จะเห็นว�ามีปัญหาเกีย่วกบัเรือ่งของการตัง้งบประมาณเพื่อของ
เขตทางสาธารณะ
ซึง่จะมีปัญหาเวลาเราจดัทาํแผนถนนสายนัน้จะมีปัญหาว�าเป็นหลกั

เขตเดยีวกนั บางเขตก็รกุเข �าไปในทีน่า
บางเขตก็เลยมาทางเขตทางหลวง ทาง สาธารณะ
จงึอยากจะฝากท�านประธานสภาฯไปยงัคณะผู �บรหิารให�ช�วยดแูลในเรือ่
งนี้ ด �วยครบั
และก็ต �องขอขอบคณุทางคณะผู �บรหิารทีไ่ด �อนุเคราะห �ให �พวกเราได �ไป
ศกึษา ดงูาน
ซึง่ถอืว�ามีประโยชน �มากในเรือ่งทีไ่ด �ไปศกึษาดงูานในครัง้นี้
รวมไปถงึเรือ่งการ อาํนวยความสะดวกทัง้ทางด �านทีพ่กั
และการดแูลของทางเจ �าหน�าทีก็่ได �รบัการดแูล

เอาใจใส�เป็นอย�างดี ผมในนามตวัแทนของสมาชกิ
ก็ต �องขอขอบคณุทางคณะผู �บรหิาร เป็นอย�างมากครบั
ขอบคณุครบั
นายหอม กายดี - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
และเพื่อนสมาชกิผู �เข �าร�วมประชมุทกุท�านครบั ผม

นายหอม กายดี
สมาชกิสภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง หมู�ที่ 2 ขอนํา

เรยีนสอบถามท�านประธานสภาฯผ�านไปยงัคณะผู �บรหิาร
เกีย่วกบัเรือ่งงบข�อบญัญตัทิี่ วางท�อจากวดัปราสาทวารี
ไปยงัปราสาทหนิบ �านพลวง ตอนนี้มีการดาํเนินการไปถงึ
ขัน้ตอนไหนแล�วครบั ขอบคณุครบั
นายนรากรณ � บวัทอง - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
และเพื่อนสมาชกิผู �เข �าร�วมประชมุทกุท�านครบั ผม

นายนรากรณ � บวัทอง
สมาชกิสภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง หมู�ที่ 6 ขอ

อภปิรายเกีย่วกบัเรือ่งสถานะทางการเงนิขององค �การบรหิาร
ส�วนตาํบลของเรา ซึง่มีเงนิ สะสมอยู�จาํนวนหน่ึง



ผมเห็นแล�วคดิว�าน�าเหลอืจากการจ�ายขาดครัง้ทีแ่ล �ว และมา
ผนวกกบัทีเ่รารบัรองแผน
ผมคดิว�าน�าจะหยบิโครงการนี้ขึน้มาดวู�าพอจะมีความเป็นไป
ได�หรอืไม�ทีจ่ะมีการดาํเนินการในส�วนนี้
เพราะจากทีด่แูล �วน�าจะใช �งบประมาณไม�เกนิ 4
ล�านบาท
จงึอยากจะฝากท�านประธานสภาฯไปยงัคณะผู �บรหิารให�ดโูครงการทีเ่ร
า ได �รบัแผนมาก�อนหน�านี้ครบั ขอบคณุครบั
นายประกอบ ประไว - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
และเพื่อนสมาชกิผู �ทรงเกยีรตทิกุท�าน ผมนาย

ประกอบ ประไว รองประธานสภาฯ
ขออภปิรายนําเรยีนไปยงัคณะผู �บรหิารเกีย่วกบั

เรือ่งศนูย �พฒันาเด็กเล็กบ �านกนัจาน
เน่ืองจากทกุปีจะมีปัญหาน้ําท�วม เน่ืองจากมีทาง

น้ําไหลผ�าน
ในเรือ่งนี้มีวธิแีก �คอืการวางท�อระบายน้ําตรงถนนคอนกรตีมาลงที่

ถนนลาดยาง
จงึอยากจะฝากเรือ่งไปยงัผอ.กองการศกึษาด�วยนะครบัว�าให �ทาํโครงกา
ร เพื่อแก �ปัญหา
เน่ืองจากตรงจดุนี้มีปัญหาน้ําท�วมเกดิขึน้ทกุปี
ถ �ามีการดาํเนินการแก�ไข

ได �ก็คดิว�าต�อไปก็ไม�น�าจะท�วมครบั
ถอืว�าเป็นเรือ่งทีจ่าํเป็นครบั ขอบคณุครบั
นายลบั ลอยเลือ่น - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
และเพื่อนสมาชกิผู �ทรงเกยีรตทิกุท�าน ผมนายลบั

ลอยเลือ่น สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 9
ขออภปิรายเกีย่วกบัเรือ่งน้ําในแหล�งน้ําภายใน

หมู�บ �านอาํปึลกง ตอนนี้น้ําเริม่ทีจ่ะแห�งแล �ว
จงึอยากฝากให�คณะผู �บรหิารได �พิจารณา

ในส�วนของงบประมาณให�ด �วยครบั ขอบคณุครบั
นายกวน ประชมุฉลาด - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ



และสมาชกิผู �เข �าร�วมประชมุทกุท�าน ผมนายกวน
ประชมุฉลาด สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 4

ขออภปิรายเกีย่วกบัเรือ่งแหล�งน้ําภายใน
หมู�บ �าน ทีต่อนนี้นี้ปรมิาณน้ําลดลงเป็นอย�างมาก

การใช �ประปาในหมู�บ �านมีจาํนวน เพิ่มมากขึน้เรือ่ยๆ
ทาํให �มีปรมิาณน้ําใช �ไม�เพียงพอ จงึอยากจะขอฝากทางคณะ

ผู �บรหิารให�ช�วยดแูลเกีย่วกบัเรือ่งนี้ด �วยครบั ขอบคณุครบั
นายนันท � จนัทร �ประโคน - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
และสมาชกิผู �เข �าร�วมประชมุทกุท�าน ผมนายนันท �

จนัทร �ประโคน สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 14
ขออภปิรายฝากคณะผู �บรหิารเกีย่วกบัเรือ่ง

น้ําในสาํนักงานของเรา
อยากให�มีการจดัทาํโครงการเจาะน้ําบาดาลเพื่อสาํรองไว �เวลา

น้ําในบ�อแห�ง จะได �มีน้ําใช �ภายในสาํนักงาน
และห�องน้ําใหม�ก็มีแล �วอยากให�มีการ

เสนอโครงการไปยงัหน�วยงานอืน่ให �มาช�วยขดุเจาะน้ําบาดาล
ภายในสาํนักงานองค �การ บรหิารส�วนตาํบลของเราครบั
ขอบคณุครบั
ประธานฯ - เชญิคณะผู �บรหิารตอบข�อซกัถาม
นายเกยีว พนัธ �เสน - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
สมาชกิผู �เข �าร�วมประชมุทกุท�าน ผมนายเกยีว

พนัธ �เสน รองนายกองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง
ขออภปิรายชีแ้จงเกีย่วกบั -
เรือ่งทีท่างสมาชกิได �สอบถามมา เกีย่วกบัเรือ่งถนนสายปังเม็ง –
อาํปึงกง ถนนสาย

นี้ทางหน�วยงานทางหลวงชนบทได�มีการดาํเนินการจดัซือ้จดั
จ �างในไตรมาส 2 ใน ประมาณเดอืนกมุภาพนัธ � 2563
งบประมาณ 24 ล�านเศษครบั

- เรือ่งเขตถนนสาธารณะ
ผมขอเรยีนเบือ้งต �นว�าถนนสาธารณะภายในตาํบลบ�านพลวง



นัน้ทางทีด่นิได �ออกโฉนดให�กบัเกษตรกรอย�างชดัเจนอยู�แล �ว
ในส�วนนี้อยากให�ทกุท�าน ได �ช�วยกนัดแูลด�วยครบั

- เรือ่งการดาํเนินการตามข�อบญัญตัิ
ตอนนี้เรารอรบัการสนับสนุนจากรฐับาล ตอนนี้

อยู�ระหว�างการรองบประมาณครบั
- เรือ่งเงนิสะสม

ตอนนี้เราเข �าประชมุแผนเพื่อเตรยีมการทีจ่ะจ�ายขาดในช�วงเดอืน
มกราคม – กมุภาพนัธ � เรือ่งธนาคารน้ําใต �ดนิ

เรือ่งแหล�งน้ําครบั
- เรือ่งน้ําท�วมศนูย �พฒันาเด็กเล็ก

ทางคณะผู �บรหิารจะมอบหมายให�ทางนายช�างลง
พืน้ทีส่าํรวจอกีครัง้ว�าเป็นอย�างไร

เพื่อนํามาบรรจเุข �าในแผนและดาํเนินการต�อไปครบั
- เรือ่งอ�างเก็บน้ําอาํปึงกง

ก�อนหน�านี้ได �มีการดาํเนินการสาํรวจแล�ว แต�จะมีในส�วน
ของเรือ่งงบประมาณ

ตอนนี้ก็ต �องรอลุ �นกนัในระดบัจงัหวดั เน่ืองจากว�ามีจาํนวน
173 ตาํบลภายในจงัหวดัสรุนิทร �ทีร่องบประมาณส�วนนี้อยู�
แต�แหล�งน้ําหมู�บ �าน

อาํปึลกงนัน้ถอืว�าเป็นโครงการทีอ่ยู�ในลาํดบัต �นๆทีท่�านผู �ว�ารา
ชการจงัหวดัท�านได �รบั ปากไว �ครบั

-
ตอนนี้ทางองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวงก็ได �มีการประชมุแผนเพื่
อทีจ่ะจดัซือ้

เครือ่งสบูน้ําประจาํตาํบล และก็ท�อ
ซึง่ตอนนี้เราก็ได �เล็งเห็นความจาํเดอืดร �อนจาํเป็น

ของแต�ละหมู�บ �านแล�ว
ซึง่หมู�บ �านแรกทีค่ดิว�าจะเจอวกิฤตหนักคอืบ �านโคกตามอน เรา

ก็มีเป�าหมายทีจ่ะสบูน้ําจากบ�านตะเคยีนไป
และต�อมาก็คอืหมู�ที่ 3 ส�วนหมู�ที่ 4 และ หมู�ที่ 7
เราก็เตรยีมการตัง้รบัไว �แล �วครบั



ส�วนเรือ่งบ�อน้ําตืน้ก็คอืการจดัทาํแผนและก็
ตัง้งบประมาณไว �ในปีงบประมาณต�อไปครบั

- เกีย่วกบัเรือ่งน้ําใช �ในบรเิวณสาํนักงานของเรานัน้
ก็เป็นเรือ่งทีม่ีความเดอืดร �อน

เช�นกนัครบั
ก็คงจะต�องหาทางทีจ่ะดาํเนินการอย�างไรต�อไปครบั
ประธานฯ -
สอบถามความคดิเห็นเพิ่มเตมิจากสมาชกิผู �เข �าร�วมประชมุ
เมื่อไม�มีจงึปิดการประชมุ

เวลา 14.30 น.

ลาํดวน ยอดภริมย �ผู �บนัทกึ
(นางลาํดวน ยอดภริมย �)

เลขานุการสภา อบต.บ�านพลวง


