
บนัทึกการประชุมสภาองค �การบรหิารส�วนตําบลบ�านพลวง
สมยัสามญั สมยัท่ี 3 ประจาํปี 2563

วนัท่ี 28 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น.
ณ ห�องประชุมสภาองค �การบรหิารส�วนตําบลบ�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



-2-

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
28 คน

- เชญินายเคลือ่น ลดัดาไสว ประธานสภาฯ
เปิดการประชมุและดาํเนินการประชมุตามระเบยีบวาระต�อไป
ระเบียบวาระท่ี 1 เรือ่งท่ีประธานแจ �งให �ท่ีประชุมทราบ
ประธานฯ - ขอบคณุทัง้สมาชกิสภา อบต.และเจ �าหน�าที่
ในการดาํเนินการควบคมุและ

ป�องกนัการแพร�ระบาดของโรคระบาด
สงัเกตได�จากการจดักจิกรรมต�างๆ
ไม�ว�าจะเป็นงานบญุงานกศุลก็ได �รบัความร�วมมือจาก
ทกุหน�วยงาน
โดยเฉพาะอสม.ทีป่ฏบิตัหิน�าทีเ่ป็นอย�างดี

- วนัที่ 26 สงิหาคม ทีผ่�านมามีงานรวมพลงัสตรไีทย
เน่ืองในวนัสตรไีทย ซึง่

กจิกรรมดงักล�าวก็ได �จดัขึน้ทีว่ดัปราสาทวารี หมู�ที่ 2
โดยมีหน�วยงานทีร่บัผิดชอบ

มาจดักจิกรรมดงักล�าวผ�านไปด�วยดี
-

แจ �งเรือ่งการขอขยายเวลาประชมุสภาองค �การบรหิารส�วนตาํบล
สมยัสามญั

สมยัที่ 3 ประจาํปี 2563
โดยมีเหตผุลว�าเราดาํเนินการไม�แล �วเสร็จในห�วง

ระยะเวลาทีเ่ราเปิดสมยัประชมุ
จงึต �องขออนุญาตจากท�านนายอาํเภอปราสาท

เพื่อขอขยายเวลาไปอกี จากวนัที่ 16 – 30 สงิหาคม
2563 และได�รบั

อนุญาตจากท�านนายอาํเภอเป็นทีเ่รยีบร �อย
จงึสามารถดาํเนินการประชมุได �

-



เรือ่งการฝึกอบรมโครงการประเมินคณุธรรมและความโปร�งใส
ประจาํปี 2563

ขององค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง ในวนัที่ 1
กนัยายน 2563 ณ ห�อง

ประชมุองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง
ซึง่ทกุท�านก็คงจะได �รบัหนังสอืกนัแล �ว

- สถานการณ �ฝนฟ�าอากาศ
ซึง่ตอนนี้ต �นกล �าก็ยงัไม�ได �รบัน้ําทีเ่พียงพอต�อความ

ต�องการ ซึง่ถอืว�ายงัน�าเป็นห�วงอยู�มาก
ระเบียบวาระท่ี 2 รบัรองรายงานการประชุม

2.1 รบัรองรายงานการประชุมครัง้ท่ีแล �ว เม่ือวนัท่ี 14
สิงหาคม 2563
ประธานฯ - เชญิประธานตรวจรายงานการประชมุ
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 14 สงิหาคม 2563
คณะกรรมการได �ตรวจรายงานการประชมุสภา

องค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง สมยัสามญั สมยัที่ 3
ประจาํปี 25๖3 วนัที่ 14 สงิหาคม 2563 เรยีบร �อยแล�ว
ขอให�ทีป่ระชมุได �รบัรองรายงานการ ประชมุต�อไป
ประธานฯ - สอบถามความคดิเห็นเพิ่มเตมิ
เมื่อไม�มีจงึขอมตริบัรองรายงานการประชมุ สมยั สามญั
สมยัที่ 3 ประจาํปี 25๖3 วนัที่ 14 สงิหาคม 2563 องค �ประชมุ

28 เสยีง
มตทิีป่ระชมุ รบัรองรายงานการประชมุ จาํนวน 28 เสยีง
ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู �ถาม

-ไม�มี-
ระเบียบวาระท่ี 4



เรือ่งท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท �องถ่ินตัง้ขึน้เพ่ือพิจารณาแล �วเสร็จ
4.1 เรือ่ง

ขอความเห็นชอบร�างข �อบญัญติังบประมาณรายจ�ายประจาํปีงบป
ระมาณ 2564 ขององค �การบรหิารส�วนตําบลบ�านพลวง
(ตามมาตรา 87 แห�งพระราชบญัญติัสภาตําบล พ.ศ.2537
และแก �ไขเพ่ิมเติม)
ในการประชุมพิจารณาให �เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว�าด �วยข �อบงัคบัสภาท�องถ่ิน พ.ศ.2537 และแก �ไขเพ่ิมเติม)

วาระท่ี 2 แปรญตัติ
ประธานฯ - เชญิเลขาฯชีแ้จงรายละเอยีดเพิ่มเตมิ
นางลาํดวน ยอดภริมย � - เรยีน
ประธานสภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวงทีเ่คารพ นางลาํดวน
ยอดภริมย �เลขานุกการสภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง
ขอเรยีนชีแ้จงระเบยีบกฎหมายทีเ่กีย่วข �องในการพิจารณาร�างข �อบญั
ญตังิบประมาณรายจ�ายประจาํปี ...............
ประธานฯ - เชญินายสาํราญ หมู�ทอง
ประธานกรรมการแปรญตัติ แถลงรายงานการแปร

ญตัติ
นายสาํราญ หมู�ทอง - เรือ่ง
รายงานผลการประชมุคณะกรรมการแปรญตัตริ�างข �อบญัญตังิบประ
มาณ

รายจ�ายประจาํปี พ.ศ.2564
ขององค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง เรยีน

ประธานสภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง
ตามมตทิีป่ระชมุสภาองค �การ

บรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง
ได �มีมตเิห็นชอบรบัหลกัการร�างข �อบญัญตังิบประมาณ

รายจ�ายประจาํปี พ.ศ.2564
ขององค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง เมื่อวนัที่ 14
สงิหาคม 2563 และเลอืกคณะกรรมการแปรญตัติ จาํนวน 7 คน
โดย



กาํหนดระยะเวลาเสนอคาํแปรญตัตติ�อประธานกรรมการ
ในวนัที่ 17 – 20 สงิหาคม 2563 ในเวลาทาํการ

08.30 น.ถงึ 16.30 น. เพื่อให �การ
ดาํเนินการเป็นไปด�วยความเรยีบร �อย ตามข�อ 50

แห�งระเบยีบ กระทรวงมหาดไทย
ว�าด �วยข�อบงัคบัการประชมุสภาท�องถิน่ พ.ศ.2547 และ
แก�ไขเพิ่มเตมิ เมื่อคณะกรรมการแปรญตัตไิด �พิจารณาแล�ว
จะต �องเสนอร�าง ข �อบญัญตันัิน้ตามร�างเดมิ
และตามทีม่ีการแก �ไขเพิ่มเตมิพร �อมทัง้รายงานและ
บนัทกึความเห็นยืน่ต�อประธานสภาท�องถิน่และจะต�องระบวุ�าได �มีหรอืไ
ม�มีการแก �ไข เพิ่มเตมิในตอนหรอืข �อใดบ�าง
การแปรญตัตติลอดจนการสงวนคาํแปรญตัตดิ �วย

และให�ประธานสภาท�องถิน่ส�งรายงานนัน้แก�สมาชกิสภาท�อ
งถิน่ไม�น�อยกว�ายีส่บิสี่ ชัว่โมง
ให�คณะกรรมการแปรญตัตไิปร�วมประชมุสภาท�องถิน่ด �วย เพื่อแถลง

ประกอบรายงานหรอืชีแ้จงข �อสงสยัต�างๆเกีย่วกบัรายงานนั้
น คณะกรรมการแปร

ญตัตไิด �ดาํเนินการรอรบัคาํเสนอขอแปรญตัตริ�างข �อบญัญั
ตติามระยะเวลาทีส่ภา

องค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวงกาํหนดแล�ว
แต�ไม�มีผู �ใดยืน่คาํขอแปรญตัตแิต� อย�างใด
และคณะกรรมการได �ประชมุพิจารณาร�างข �อบญัญตังิบประมาณราย
จ�าย ประจาํปี พ.ศ.2564
ฉบบัทีท่�านส�งมาให�โดยละเอยีดแล�วเมื่อวนัที่ 21 สงิหาคม

2563
จงึขอรายงานผลการรบัคาํแปรญตัตแิละมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการแ
ปร ญตัตริ�างข �อบญัญตังิบประมาณรายจ�ายประจาํปี พ.
ศ.2564 ขององค �การบรหิาร ส�วนตาํบลบ�านพลวง
ดงันี้ 1. ตามมตทิีป่ระชมุสภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�าน
พลวงได �มีมตเิห็นชอบรบัหลกัการร�างข �อบญัญตังิบประมาณรายจ�ายป
ระจาํปี พ.ศ. 2564



ขององค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง เมื่อวนัที่ 14 สงิหาคม
2563 และเลอืกคณะกรรมการแปรญตัติ จาํนวน 7
คน โดยกาํหนดระยะเวลาเสนอคาํ

แปรญตัตติ�อประธานกรรมการ ในวนัที่ 17 – 20 สงิหาคม
2563 ในเวลา 08.30 น. ถงึ 16.30 น.
ให�ยืน่เสนอคาํขอแปรญตัตติ�อประธานกรรมการได �ที่

ห �องสาํนักปลดั
ผลปรากฏว�าในช�วงระยะเวลาทีก่าํหนดดงักล�าว ไม�มีผู �ใดมายืน่คาํ

เสนอขอแปรญตัตแิต�อย�างใด 2.
คณะกรรมการแปรญตัตไิด �ประชมุพิจารณาร�าง

ข �อบญัญตัดิงักล�าวโดยละเอยีดแล�ว เมื่อวนัที่ 21
สงิหาคม 2563 เวลา 10.00 น. เป็นต �นไป ณ
ห�องประชมุสภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง

จงึมีมตใิห �เสนอร�างข �อบญัญตังิบประมาณรายจ�ายประจาํปี
พ.ศ.2564 ของ องค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง
ตามร�างฯเดมิ ทีป่ระธานสภาองค �การบรหิาร

ส�วนตาํบลบ�านพลวงได �ส�งให �คณะกรรมการแปรญตัตไิด �พิ
จารณา โดยไม�มีการแก �ไข

เพิ่มเตมิในตอนหรอืข �องใดของข�องบญัญตังิบประมาณราย
จ�ายฯดงักล�าว ไม�มีการ

สงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญตัตแิละไม�มีการสง
วนคาํแปรญตัตใิดๆ จงึ

เรยีนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดาํเนินการ
ประธานฯ -
ในการพิจารณาร�างข �อบญัญตังิบประมาณรายจ�ายประจาํปี พ.
ศ.2564 โดย

ละเอยีดของคณะกรรมการแปรญตัติ
ซึง่ได �แถลงต�อทีป่ระชมุแล �วว�าไม�มีการแก �ไขแต�อย�า
งใด ในวาระนี้จงึไม�มีการอภปิราย จงึขอมตใินวาระที่
2
เห็นด �วยหรอืไม�เห็นด �วยกบัคณะกรรมการแปรญตัติ



มตทิีป่ระชมุ เห็นชอบ 28 เสยีง
วาระท่ี 3 ลงมติ

ประธานฯ - เชญิเลขาฯชีแ้จงรายละเอยีดเพิ่มเตมิ
นางลาํดวน ยอดภริมย � - ............................
ประธานฯ - ต�อไปจะขอให�ทีป่ระชมุสภาฯได�ลงมตใินวาระที่ 3
เห็นชอบหรอืไม�เห็นชอบใน

ร�างข �อบญัญตังิบประมาณรายจ�ายประจาํปี พ.
ศ.2564 ขององค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง

มตทิีป่ระชมุ เห็นชอบ 28 เสยีง
ระเบียบวาระท่ี 5 เรือ่งท่ีเสนอใหม�

5.1 ญตัติเก่ียวกบักิจการสภาท�องถ่ิน
5.1.1

เรือ่งขออนุมติัแก �ไขเปล่ียนแปลงคาํชีแ้จงประกอบงบประมาณรา
ยจ�ายประจาํปี พ.ศ.2563

(1) แผนงานเคหะและชุมชน
งานบรหิารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน
งบลงทุนหมวดรายจ�ายค�าครภุณัฑ �ท่ีดินและส่ิงก�อสร �าง
ประเภทค�าครภุณัฑ �คอมพิวเตอร � จาํนวน 1 รายการ (ข�อ 29
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว�าด �วยวิธีการงบประมาณขององค �กรปกครองส�วนท �องถ่ิน
แก �ไขเพ่ิมเติมฉบบัท่ี 3 พ.ศ.2543
การแก �ไขเปล่ียนแปลงคาํชีแ้จงงบประมาณรายจ�ายในหมวดค�าค
รภุณัฑ �ท่ีดินและส่ิงก�อสร �าง ท่ีทําให �ลกัษณะ ปรมิาณ
คุณภาพเปล่ียน
หรอืเปล่ียนแปลงสถานท่ีก�อสร �างให �เป็นอํานาจอนุมติัของสภาท�อง
ถ่ิน)
ประธานฯ - เชญิคณะผู �บรหิารแถลงญตัติ
นายกฯ -
เรยีนท�านประธานสภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง
ข�าพเจ �าขอเสนอ

ญตัติ เรือ่ง



ขออนุมตัแิก �ไขเปลีย่นแปลงคาํชีแ้จงประกอบงบประมาณรายจ�าย
ประจาํปี พ.ศ.2563 แผนงานเคหะและชมุชน

งานบรหิารงานทัว่ไปเกีย่วกบั เคหะและชมุชน
หมวดค�าครภุณัฑ �ทีด่นิและสิง่ก�อสร �าง ประเภทครภุณัฑ �

คอมพิวเตอร � จาํนวน 1 รายการ
ดงัมีรายละเอยีดแนบท�ายนี้ จงึเรยีนมาเพื่อ

โปรดนําเสนอทีป่ระชมุสภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพ
ลวงพิจารณาอนุมตัิ ต�อไป
แผนงานเคหะและชมุชน งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชมุชน
หมวด

ค�าครภุณัฑ �คอมพิวเตอร �
งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชมุชน งบลงทนุ
หมวดรายจ�ายค�าครภุณัฑ � ประเภทรายจ�ายคอมพิวเตอร �
โครงการจดัซือ้โน�ตบุ �ค จาํนวน 1 เครือ่ง
งบประมาณอนุมตัิ 22,000 บาท คาํชีแ้จงงบประมาณ
รายจ�ายทีข่อเปลีย่นแปลง ข�อความเดมิ คณุลกัษณะพืน้ฐาน -
มีหน�วย ประมวลผลกลาง (CPU) ไม�น�อยกว�า 4
แกนหลกั (4 core) จาํนวน 1 หน�วย

โดยมีคณุลกัษณะอย�างใดอย�างหน่ึงหรอืดกีว�า ดงันี้ 1)
ในกรณีทีม่ีหน�วยความจาํ แบบ Cache Memory
รวมในระดบั (Level) เดยีวกนั ขนาดไม�น�อยกว�า 4

MB ต�องมีความเร็วสญัญาณนาฬิกาพืน้ฐานไม�น�อยกว�า 2.2 GHz
และมีหน�วย ประมวลผลด�านกราฟิก (Graphics

Processing Unit) ไม�น�อยกว�า 10 แกน หรอื 2)
ในกรณีทีม่ีหน�วยความจาํ แบบ Cache Memory รวมในระดบั

(Level) เดยีวกนั ขนาดไม�น�อยกว�า 6 MB
ต�องมีความเร็วสญัญาณนาฬิกา พืน้ฐานไม�น�อยกว�า

1.6 GHz และมีเทคโนโลยเีพิ่มสญัญาณนาฬิกาได �ในการณที่
ต �องใช �ความสามารถในการประมวลผลสงู -

มีหน�วยความจาํหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรอืดกีว�า
ขนาดไม�น�อยกว�า 8 GB ราคาตามเกณฑ �ราคากลางและ



คณุลกัษณะพืน้ฐานครภุณัฑ �คอมพิวเตอร �ฉบบัเดอืนมีนาคม
2562 ประกาศ ณ วนัที่ 15 มีนาคม 2562
ตัง้จ�ายจากเงนิรายได� ปรากฏในแผนงานเคหะละ
ชมุชน ข�อความใหม� คณุลกัษณะพืน้ฐาน - มีหน�วยประมวลผลกลาง
(CPU) ไม� น�อยกว�า 4 แกนหลกั (4 core) จาํนวน 1
หน�วย โดยมีคณุลกัษณะอย�างใด อย�างหน่ึงหรอืดกีว�า
ดงันี้ 1) ในกรณีทีม่ีหน�วยความจาํ แบบ Cache Memory
รวมในระดบั (Level) เดยีวกนั ขนาดไม�น�อยกว�า 4 MB
ต�องมีความเร็ว สญัญาณนาฬิกาพืน้ฐานไม�น�อยกว�า

2.2 GHz และมีหน�วยประมวลผลด�าน กราฟิก
(Graphics Processing Unit) ไม�น�อยกว�า 10 แกน หรอื 2) ใน

กรณีทีม่ีหน�วยความจาํ แบบ Cache Memory
รวมในระดบั (Level) เดยีวกนั ขนาดไม�น�อยกว�า 6 MB
ต�องมีความเร็วสญัญาณนาฬิกาพืน้ฐานไม�น�อยกว�า 1.6
GHz
และมีเทคโนโลยเีพิ่มสญัญาณนาฬิกาได �ในการณทีต่ �องใช �ความสาม
ารถในการ ประมวลผลสงู - มีหน�วยความจาํหลกั (RAM)
ชนิด DDR4 หรอืดกีว�า ขนาด ไม�น�อยกว�า 8 GB -
มีหน�วยความจาํหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรอืดกีว�า
ขนาดไม�น�อยกว�า 8 GB - มีหน�วยจดัเก็บข �อมลู ชนิด SATA ดกีว�า
ขนาด ความจไุม�น�อยกว�า 1 TB ชนิด Soliad
State Drive ขนาดความจไุม�น�อยกว�า 250 GB
จาํนวน 1 หน�วย - มีจอภาพทีร่องรบัความละเอยีดไม�น�อยกว�า

1,366 x 768 pixel และมีขนาดไม�น�อยกว�า 12 นิ้ว
- มีช�องเชือ่มต�อ (Interface) แบบ USB 2.0
หรอืดกีว�า ไม�น�อยกว�า 3 ช�อง - มีช�องเชือ่มต�อ แบบ

HDMI หรอื VGA จาํนวนไม�น�อยกว�า 1 ช�อง - มีช�องเชือ่มต�อระบบ
เครอืข�าย (Network Interface) แบบ

10/100/1000 Base-T หรอืดกีว�า จาํนวนไม�น�อยกว�า
1 ช�อง - สามารถใช�งานได�ไม�น�อยกว�า Wi-Fi (IEEE
802.11b,g ,n,ac) และ Bluetooth



ตามเกณฑ �ราคากลางและคณุลกัษณะ
พืน้ฐานการจดัหาอปุกรณ �และระบบคอมพิวเตอร � ฉบบั

เดอืน พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วนัที่ 12
พฤษภาคม 2563 ตัง้จ�ายจากเงนิรายได�
ประธานฯ - สอบถามความคดิเห็นจากสมาชกิผู �เข �าร�วมประชมุ
ว�ามีสมาชกิท�านใดจะ

อภปิรายในญตัตนีิ้หรอืไม�
นายสาํราญ หมู�ทอง - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
และเพื่อนสมาชกิผู �ทรงเกยีรตทิกุท�าน ผมนาย สาํราญ
หมู�ทอง สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 10 ขออภปิรายเห็นดดี �วยกบัการ

เปลีย่นแปลงในครัง้นี้
เพราะเห็นว�าอะไรทีเ่ป็นการสมควรและอาํนวยความสะดวก
ในการปฏบิตังิานของเจ �าหน�าที่
ให �สามารถปฏบิตังิานได �อย�างมีประสทิธภิาพ ก็

เห็นดดี �วยครบั ขอบคณุครบั
ประธานฯ -
สอบถามความคดิเห็นเพิ่มเตมิจากสมาชกิผู �เข �าร�วมประชมุ
เมื่อไม�มีจงึขอมติ

อนุมตัแิก �ไขเปลีย่นแปลงคาํชีแ้จงประกอบงบประมาณราย
จ�ายประจาํปี พ.ศ.2563
มตทิีป่ระชมุ

เห็นชอบอนุมตัแิก �ไขเปลีย่นแปลงคาํชีแ้จงประกอบงบประม
าณรายจ�ายประจาํปี พ.ศ. 2563 จาํนวน 28 เสยีง

5.1.1
ญตัติขออนุมติัโอนงบประมาณรายจ�ายประจาํปีงบประมาณ พ.
ศ.2563

(1) แผนงานการศึกษา
งานระดบัก�อนวยัเรยีนและประถมศึกษา งบลงทุน
หมวดค�าครภุณัฑ �ท่ีดินและส่ิงก�อสร �าง จาํนวน 1 รายการ (ข�อ



27 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว�าด �วยวิธีการงบประมาณขององค �กรปกครองส�วนท �องถ่ิน
แก �ไขเพ่ิมเติมฉบบัท่ี 3 พ.ศ.2543
การโอนงบประมาณรายจ�ายในหมวดค�าครภุณัฑ �ท่ีดินและส่ิงก�อส
ร �างท่ีทําให �ลกัษณะ ปรมิาณ คุณภาพเปล่ียน
หรอืโอนไปตัง้จ�ายเป็นรายการใหม�ให �เป็นอํานาจอนุมติัของสภาท�
องถ่ิน)
ประธานฯ - เชญิคณะผู �บรหิารแถลงญตัติ
นายกฯ -
เรยีนประธานสภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง
ข�าพเจ �าขอเสนอญตัติ

เรือ่ง
ขออนุมตัโิอนงบประมาณรายจ�ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนงาน การศกึษา
งานระดบัก�อนวยัเรยีนและประถมศกึษา งบลงทนุ
หมวดค�าครภุณัฑ � ทีด่นิและสิง่ก�อสร �าง
ค�าก�อสร �างสิง่สาธารณูปโภค จาํนวน 1 รายการ ตามข�อ

27 แห�งระเบยีบกระทรวงมหาดไทย
ว�าด �วยวธิกีารงบประมาณขององค �กร

ปกครองส�วนท�องถิน่ พ.ศ.2541 และทีแ่ก �ไขเพิ่มเตมิ
ดงัมีรายละเอยีดแนบท�ายนี้

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดนําเสนอทีป่ระชมุสภาองค �การบรหิารส�
วนตาํบลบ�านพลวง พิจารณาอนุมตัติ�อไป โอนลด
แผนงานการศกึษา งานระดบัก�อนวยัเรยีนและ

ประถมศกึษา งบลงทนุ
หมวดรายจ�ายค�าทีด่นิและสิง่ก�อสร �าง โครงการสร �าง
สนามเด็กเล�น
สร �างปัญญาเพื่อจ�ายเป็นค�าจ �างเหมาโครงการสร �างสนามเด็กเล�น

สร �างปัญญา ณ
ศนูย �พฒันาเด็กเล็กองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง หมู�ที่ 3

ปรมิาณงาน



(ตามแนวทางการดาํเนินโครงการส�งเสรมิการเรยีนรู �เด็กปฐมวยัท �องถิ่
น ไทยผ�านการเล�น ปีงบประมาณ 2562)
ตัง้จ�ายจากเงนิรายได� รายได�ปรากฏใน

แผนงานการศกึษา (ตามแผนพฒันาท�องถิน่ 2561 –
2565) หน�า 81 ข�อ 13 งบประมาณอนุมตัิ 200,000
บาท งบประมาณก�อนโอน 200,000 บาท
จาํนวนเงนิทีโ่อน 200,000 บาท โอนเพิ่ม แผนงานการศกึษา
งานระดบั ก�อนวยัเรยีนและประถมศกึษา งบดาํเนินการ
ประเภทรายจ�ายเกีย่วเน่ืองกบัการ

ปฏบิตัริาชการทีไ่ม�เข �าลกัษณะรายจ�ายหมวดอืน่ๆ
โครงการส�งเสรมิการเรยีนรู �เด็ก ปฐมวยั

(สนามเด็กเล�นสร �างปัญญา)
เพื่อเป็นค�าใช �จ�ายในการดาํเนินงานโครงการ

โครงการส�งเสรมิการเรยีนรู �เด็กปฐมวยั
(สนามเด็กเล�นสร �างปัญญา) เช�น ค�าวสัดุ ก�อสร �าง
และค�าใช �จ�ายอืน่ๆในการดาํเนินงาน ณ
ศนูย �พฒันาเด็กเล็กอบต.บ�าน พลวง หมู�ที่ 3
ปรมิาณงาน (ตามแนวทางการดาํเนินโครงการส�งเสรมิการเรยีนรู �

เด็กปฐมวยัท �องถิน่ไทยผ�านการเล�น ปีงบประมาณ 2562)
ตัง้จ�ายจากเงนิรายได� ปรากฏในแผนงานการศกึษา
(ตามแผนพฒันาท�องถิน่ 2561 – 2565) หน�า 81 ข�อ
13 งบประมาณอนุมตัิ 200,000 บาท งบประมาณก�อนโอน

200,000 บาท จาํนวนเงนิทีโ่อน 200,000 บาท
งบประมาณหลงัโอน 200,000 บาท
คาํชีแ้จงงบประมาณรายจ�ายกรณีมีการแก �ไขเปลีย่นแปลง ตัง้

จ�ายจากรายการใหม� ไม�ได �ตัง้งบประมาณเพื่อการนี้ไว �
(ตามแผนพฒันาท�องถิน่ 2561 – 2565) หน�า 81 ข�อ
13 รวมโอนเพิ่มเป็นเงนิ 200,000 บาท

งบประมาณหลงัโอน 200,000 บาท
ประธานฯ - สอบถามความคดิเห็นเพิ่มเตมิ
จากสมาชกิผู �เข �าร�วมประชมุ



นายประกอบ ประไว - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
และเพื่อนสมาชกิผู �เข �าร�วมประชมุทกุท�าน ผม

นายประกอบ ประไว รองประธานสภาฯ
เกีย่วกบัเรือ่งการสร �างสนามเด็กเล�น

จากทีผ่มได �ศกึษาหาข�อมลูจากอบต.แล�ว
รู �สกึว�าพืน้ทีข่องเรานัน้น�าจะเล็กและก็ แคบเกนิไป
จงึเห็นว�าถ �าเราสามารถทีจ่ะปรบัเปลีย่นเกีย่วกบัเรือ่งพืน้ทีก่�อสร �างจา
ก เดมิเล็กน�อยจะได �หรอืไม�
ประธานฯ -
สอบถามความคดิเห็นเพิ่มเตมิจากสมาชกิผู �เข �าร�วมประชมุ
เมื่อไม�มีจงึขอมติ

อนุมตัโิอนงบประมาณรายจ�ายประจาํปีงบประมาณ พ.
ศ.2563
มตทิีป่ระชมุ

เห็นชอบอนุมตัโิอนงบประมาณรายจ�ายประจาํปีงบประมา
ณ พ.ศ.2563 จาํนวน 28 เสยีง
ระเบียบวาระท่ี 6 ญตัติอ่ืนๆ
ประธานฯ - สอบถามความคดิเห็นเพิ่มเตมิ
ว�ามีสมาชกิท�านใดจะอภปิรายในญตัตนีิ้หรอืไม�
นายสาํราญ หมู�ทอง - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
และเพื่อนสมาชกิผู �ทรงเกยีรตทิกุท�าน ผมนาย

สาํราญ หมู�ทอง สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 10
ขออภปิรายขอบคณุ

ทางคณะผู �บรหิารและสมาชกิทกุท�านทีอ่นุมตังิบประมาณก�
อสร �างถนนคอนกรตี ภายในคุ �มจบัเตยี ของหมู�ที่
10 และขอฝากท�านประธานสภาผ�านไปยงัคณะ

ผู �บรหิารให�ช�วยกาํชบัเกีย่วกบัการดาํเนินการของผู �รบัจ �าง
หลงัจากทีไ่ด �มีการเท คอนกรตีเสร็จเรยีบร �อยแล�ว
แต�ยงัมีเหล็กแหลมทีเ่หลอืและลํา้ไปจากพืน้ทีท่ีเ่ท
คอนกรตี ทาํให �รู �สกึว�าอาจจะได �รบัอนัตรายได�จากส�วนนี้ครบั
ขอบคณุครบั



นายหอม กายดี - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ ท�านนายกฯ
และสมาชกิผู �ทรงเกยีรตทิกุท�าน ผมนายหอม กายดี
สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 2 ขออภปิรายขอบคณุคณะผู �บรหิารที่

จดัสรรงบประมาณวางท�อและขยายถนนคอนกรตีจากข�าง
วดัปราสาทวารี ไปยงั ปราสาทหนิบ �านพลวง
ซึง่ตอนนี้ก็ได �ดาํเนินการแล�วเสร็จแล �ว จงึอยากจะอภปิราย
ขอบคณุทางคณะผู �บรหิารด �วยครบั ขอบคณุครบั
นายประกอบ ประไว - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
และเพื่อนสมาชกิผู �เข �าร�วมประชมุทกุท�าน ผม

นายประกอบ ประไว รองประธานสภาฯ
ขออภปิรายฝากท�านประธานสภาฯผ�าน

ไปยงัคณะผู �บรหิาร เกีย่วกบัเรือ่งหนิคลกุภายในหมู�บ �าน
โดยเฉพาะของหมู�ที่ 3 ซึง่ตวัผมเองประสบเหตมุาถงึ

2 ครัง้แล �ว ถนนซอยตาโลม มีรถขนเนื้อจากโรงฆ�า
สตัว � จนเดอืดร �อนต�องหารถมาเกรด

ทาํให�เกดิข �อสงสยัว�าทาํไมไม�เลอืกสญัจรใน
ถนนเส �นทีม่ีความสะดวกสบาย

แต�ทาํไมมาสญัจรแต�เส �นทีม่ีความชาํรดุเสยีหาย จงึ
อยากให�ส�วนช�างลงไปสาํรวจพืน้ทีด่ �วยครบั ขอบคณุครบั

นายลบั ลอยเลือ่น - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
และเพื่อนสมาชกิผู �ทรงเกยีรตทิกุท�าน ผมนาย

ลบั ลอยเลือ่น สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 9
ขออภปิรายสอบถามเรือ่งโครงการตาม

ข�อบญัญตัขิองหมู�ที่ 9 ซึง่ตอนนี้ยงัไม�มีการดาํเนินงาน
จงึอยากจะสอบถามว�าจะ สามารถดาํเนินการได �เมื่อใด

- เรือ่งถนนลาดยางสายปังเม็ง – อาํปึลกง
ทีต่อนนี้ดาํเนินการแล�ว แต�เห็นว�าได �ไม� ตลอดสาย
ขาดไปประมาณ 1 กโิลเมตร และในส�วนทีข่าดไปก็มีความชาํรดุ

เสยีหายค�อนข�างเยอะ
ในฐานะทีผ่มเป็นคณะกรรมการตรวจสอบดแูลการจ �าง
โครงการดนิแลกน้ํา ถ �ารู �แต�แรกก็คงจะไม�ให �ดาํเนินการ



และก็ฝากท�าน
ประธานสภาผ�านไปยงัคณะผู �บรหิารว�าในส�วนทีช่าํรดุนี้

อยากจะให�ทางคณะ
ผู �บรหิารได �คยุกบัทางผู �รบัเหมาให�ซ�อมแซมให�บ �างจะได �หรื

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

สมบรูณ � แสงสนัติ สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 5
ขออภปิรายเกีย่วกบัเรือ่งถนนสายปัง เม็ง – อาํปึลกง
ครัง้ทีแ่ล �วทางผู �บรหิารได �เคยบอกไว �ว�าจะมีการดาํเนินการ 2 ช�วง

จงึเห็นว�าเหตใุดจงึไม�ดาํเนินการให�แล �วเสร็จ
นายประกอบ ประไว - เรยีนท�านประธานสภาฯ
และเพื่อนสมาชกิทกุท�าน ผมนายประกอบ ประไว

รองประธานสภาฯ
ผมขออภปิรายเกีย่วกบัเรือ่งถนนสายปังเม็ง เกีย่วกบัเรือ่งนี้ผม

เชือ่ว�าคณะผู �บรหิารของเราน�าจะสามารถทีจ่ะหางบประมา
ณมาเพื่อดาํเนินการต�อ ได �ภายในระยะเวลาไม�เกนิ 1
ปี
นายเยีย่ม ชมหมื่น - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
และเพื่อนสมาชกิทกุท�าน ผมนายเยีย่ม ชม

หมื่น สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 7
ขออภปิรายเรือ่งถนนว�าตอนนี้ก็ถอืว�าได �รบัความ

สะดวกสบายมากขึน้
ซึง่ส�วนนี้ผมต�องขอขอบคณุทางคณะผู �บรหิารมากๆครบั และ

อกีเรือ่งทีย่งัเป็นปัญหาอยู�ตอนนี้อยู� คอื
เรือ่งทีท่าํโครงการดนิแลกน้ําทีห่นอง ลาํเจยีก
ก็ได �มีการดาํเนินการขดุคลองเป็นทางน้ําเข �าหนองน้ํา แต�ยงัขาดท�อ
จงึ

อยากฝากท�านประธานสภาฯผ�านไปยงัคณะผู �บรหิารช�วยดู
แลด�วยครบั ขอบคณุ ครบั
ประธานฯ -



สอบถามความคดิเห็นเพิ่มเตมิจากสมาชกิผู �เข �าร�วมประชมุ
ว�ามีสมาชกิท�านใดจะ

อภปิรายเพิ่มเตมิในญตัตนีิ้หรอืไม�
นายกฯ - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
และสมาชกิผู �เข �าร�วมประชมุทกุท�าน เกีย่วกบั

เรือ่งถนน
ซึง่เป็นถนนสายหลกัทีใ่ช �ในการสญัจรภายในตาํบล
ทัง้เป็นเส �นทางไป โรงเรยีน และไปวดั
ผมจงึอยากเสนอให�ท�านสมาชกิผู �ทรงเกยีรตไิด �พิจารณาอนุมตัิ

งบประมาณทาํลาดยางต�อจากระยะทางทีเ่หลอือยู�นี้จะดหีรื
อไม� แต�การดาํเนินการ นัน้ก็อาจจะต�องใช �เวลา
นายสมบรูณ � แสงสนัติ - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
และเพื่อนสมาชกิทกุท�าน เกีย่วกบัเรือ่งนี้ผม

เห็นว�าก�อนหน�านี้ทางอบต.ของเราก็เคยอนุมตังิบประมาณจ�
ายขาดมาแล�ว จงึเห็น ด �วยกบัท�านนายกฯ
ถ�าเราจะสามารถนําเงนิในกระเป� าของเราออกมาใช�เพื่อ

บรรเทาความเดอืดร �อนของประชาชนภายในตาํบล
นายสาํราญ หมู�ทอง - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
และเพื่อนสมาชกิทกุท�าน ผมเห็นด �วยกบัท�าน

นายกฯครบั เกีย่วกบัเรือ่งของถนน
เพราะสมาชกิสภาองค �การบรหิารส�วนตาํบล

มีหน�าทีด่แูลความเรยีบร �อยภายในหมู�บ �าน
ไม�จาํเป็นว�าต �องเป็นแค�หมู�ใดหมู�หน่ึง

แต�ขอให�เป็นระบบทีเ่อือ้อาํนวยความสะดวกได�ทัง้ตาํบล
และหมู�บ �านใกล�เคยีง

เพราะฉะนัน้ตามทีท่�านนายกฯได�พดูถงึ จงึรู �สกึเห็นดดี �วย
ถ �าไม�มีอยู�ในแผนก็ให�มี

การปรบัแผนและก็ชงเรือ่งเข �าสู�สภาครบั ขอบคณุครบั
นายประกอบ ประไว - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
ผมขอแสดงความคดิเห็นเกีย่วกบัเรือ่งนี้ครบั



จากทีท่�านนายกได�อภปิรายเมื่อสกัครู�ก็รู �สกึชอบใจอยู�ไม�น�
อยครบั แต�ผมเห็นว�าถ �า เราอดทนอกีนิดหน�อย
หน�วยงานทีเ่กีย่วข �องน�าจะไม�ปล�อยไว �นาน เพื่อเป็นการ
ประหยดังบประมาณของเราเอง
เน่ืองจากตอนนี้เราก็ยงัไม�ทราบว�าเรามี

งบประมาณอยู�เท�าไหร� ถ �าเราจะต �องจ�ายไปในส�วนนี้ครบั
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

ทีส่มาชกิได �อภปิรายสอบถามมา
เรือ่งถนนคอนกรตีเส �นจบัเตยี เส �นนี้ถนนยงัไม�

เรยีบร �อย
ทางองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวงก็จะกาํชบัให �ช�างเข �าไปดแูล

เพราะว�าช�วงการก�อสร �างนัน้ต �องมีการระมดัระวงัเป็นอย�าง
มาก ตอบท�านสมาชกิ หมู�ที่ 2
เน่ืองจากทางองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวงนัน้พยายามทีจ่ะ

กระจายงบประมาณให�ทัว่ทกุหมู�บ �าน
ตอบท�านรองประธานสภาฯเกีย่วกบัเรือ่งหนิ คลกุ
ตอนนี้กาํลงัให �ช�างดาํเนินการเกีย่วกบัเรือ่งเอกสาร
เน่ืองจากการดาํเนินการ

เดีย๋วนี้กระบวนการทกุอย�างต �องนําเข �าระบบ
ตามขัน้ตอนของการจดัซือ้ ตอบ สมาชกิหมู�ที่

9 และหมู�ที่ 5 และท�านนายกฯ เกีย่วกบัศกัยภาพขององค �การ
บรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง

ตอนนี้เราไปได�ไกลมากแล�วครบั ยกตวัอย�างถนนสาย
โตงเตง ท�านนายกฯสมยันี้ท�านดาํเนินการมาแล�วกีร่อบ

ถนนสายโอรณุดาํเนินการ 2 ช�วง



ทกุช�วงได �รบังบประมาณสนับสนุนจากอบจ.
ผมอยากจะชีแ้จงให�ท�าน ทราบว�า
ตวัเลขกลมๆของโครงการก�อสร �างถนนสายปังเม็ง-อาํปึลกง จาํนวน

25 ล�านบาท
ส�วนของการออกแบบอยู�ในอาํนาจหน�าทีข่องทางหลวงชนบท
แต�ปัญหา

ของเราคอืเรามีปัญหาเรือ่งสะพานและเรือ่งถนนในเวลาเดยี
วกนั ทาํให �เหมือนต�อง

แบ�งงบประมาณส�วนนี้ไปสร �างสะพานด�วย
ส�วนทีเ่หลอืตอนนี้คอืเหลอืเข �าบ �านสวาย ซอ
และบ�านโคกระกา ผมเชือ่ว�าองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง
น�าจะพอมี

ศกัยภาพมากพอทีจ่ะของบประมาณจากหน�วยงานอืน่มาเพิ่
มเตมิส�วนนี้ได �ครบั และ

นโยบายหลกัของรฐับาลก็คอืเรือ่งแหล�งน้ํา
ส�วนเรือ่งทาํถนนอยากให�ทกุท�านใจเย็น อกีสกันิดครบั
ขอบคณุครบั
นายลบั ลอยเลือ่น -
ขออภปิรายสอบถามเรือ่งโครงการตามข�อบญัญตัขิองหมู�ที่ 9
ว�าจะสามารถ ดาํเนินการได �เมื่อใดครบั
นายเกยีว พนัธ �เสน -
ขอนําเรยีนว�าตอนนี้ทางองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวงได �มีการ
ดาํเนินการ ด�านเอกสารแล�วครบั
ส�วนเรือ่งถนนก็จะเร�งดาํเนินการซ�อมแซมให�ได �โดยเร็วทีส่ดุ
ครบั ขอบคณุครบั
นายก�องเกยีรติ กายดี - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
และสมาชกิผู �เข �าร�วมประชมุทกุท�าน ผมนาย

ก�องเกยีรติ กายดี
รองนายกองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง ขออภปิราย

เพิ่มเตมิจากท�านรองเกยีว
เกีย่วกบัเรือ่งการก�อสร �างถนนทีจ่ะก�อสร �างเพิ่มเตมิใน



ส�วนทีว่�าหายไป 1 กโิลเมตร
ซึง่ผมฟังแล �วก็รู �สกึไม�สบายใจ เกรงว�าชาวบ �านที่

อาศยัอยู�ในพืน้ทีจ่ะเข �าใจผิดไปด�วย
เน่ืองจากจรงิๆแล �วไม�ได �หายไปไหน เน่ืองจาก

ทีท่างหลวงชนบทได�ส�งเอกสารมาให�ผมได�ดทูางไลน �
ผมอ�านแล�วผมก็เข �าใจจงึ

อยากจะฝากให�ทางผู �นําในพืน้ทีห่มู�ที่ 9
ได �อธบิายชีแ้จงให�กบัชาวบ �านได �เข �าใจด �วย

และในเรือ่งของการจดัทาํโครงการทีเ่กนิศกัยภาพของอบต.
ตามทีท่�านรองเกยีวได �

ชีแ้จงไปเมื่อสกัครู�ว�าทางผู �บรหิารได �เสนอโครงการทีเ่กนิศั
กยภาพมาแล�วหลาย โครงการ
อย�างเช�นสายโตงเตงไปถงึเขตตาํบลปรอื
ถอืว�าปีนี้เราได �รบัโครงการ มาถงึ 2 ครัง้
ผมจงึมองว�าเส �นอาํปึลกงนี้น�าจะไม�เกนิปีหน�า ถนนน�าจะเรยีบร �อย

ดคีรบั ขอบคณุครบั
ประธานฯ -
สอบถามความคดิเห็นเพิ่มเตมิจากสมาชกิผู �เข �าร�วมประชมุ
เมื่อไม�มีจงึปิดการ ประชมุเวลา 11.40 น.

ลาํดวน ยอดภริมย �ผู �จดบนัทกึ
(นางลาํดวน ยอดภริมย �)

เลขานุการสภาอบต.บ�านพลวง


