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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 -

๖ นางทศันา
ทาทอง

ส.อบต.หมู�ที่ 3 -

๗ นางจรสัศรี
ปิยะไพร

ส.อบต.หมู�ที่ ๔ -

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 -
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 -

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 นายเกยีว

พนัธ �เสน
รองนายกอบต. เกยีว

พนัธ �เสน
2 นายก�องเกยีรติ

กายดี
รองนายกอบต. ก�องเกยีรติ

กายดี
3 นายพีรพฒัน �

เผยศริิ
เลขานุการนายกฯ พีรพฒัน �

เผยศริิ
4 นางลาํดวน

ยอดภริมย �
ปลดัอบต. ลาํดวน

ยอดภริมย �
5 นายวนิิจ

วญิ�ธูรรม
หวัหน�าสาํนักปลดั วนิิจ

วญิ�ธูรรม
6 นางธนาภทัร

ลทัธิ
ผอ.กองคลงั ธนาภทัร

ลทัธิ
7 นางสมุาลี

ดงัคนึก
ผอ.กองการศกึษาฯ สมุาลี

ดงัคนึก
8 นางสาวลกัขณา

ลดัดาไสว
ผู �ช�วยนักพฒันาชมุชน ลกัขณา

ลดัดาไสว

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

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

ประชมุ มีสมาชกิสภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวงเข �าประชมุ
22 คน ขาดประชมุ 5 คน คอื 1. นางแป�ว เกดิสบาย



สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 2 2. นางทศันา ทาทอง
สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 3 3. นางจรสัศรี ปิยะไพร สมาชกิสภาอบต.
หมู�ที่ 4 4. นางรุ�ง ยนิดงีาม สมาชกิสภาอบต. หมู�ที่ 6 5. นางสมเกตุ
สาลทีอง สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 11 และลา 1 คน คอื นายทองไล �
เชยีนจนัทกึ สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 11

-
แนะนําเลขานุการนายกองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวงคนใหม�
คอื นายพีรพฒัน � เผยศริิ

- อ�านประกาศองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง เรือ่ง
เรยีกประชมุสภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง สมยัสามญั
สมยัที่ 4 ประจาํปี 2563

- เชญินายเคลือ่น ลดัดาไสว ประธานสภาฯ
ดาํเนินการประชมุตามระเบยีบวาระต�อไป
ระเบียบวาระท่ี 1 เรือ่งท่ีประธานแจ �งให �ท่ีประชุมทราบ
ประธานฯ - วนันี้มีสมาชกิไม�ได �เข �าร�วมประชมุหลายท�าน
บางท�านก็ได �ส�งข �อความมาลาทาง

ไลน �
และบางท�านก็ได �ทาํหนังสอืลาการประชมุมาเป็นลายลกัษณ �อกัษร

- ตัง้แต�ต �นเดอืนตลุาคมเป็นต �นมา
ถอืเป็นเทศกาลงานบญุ งานกฐนิ ซึง่ส�วนมาก

ทกุวดัทกุชมุชนก็มีการจดังานบญุถวายผ�ากฐนิและทอดกฐิ
นร�วมกนั จนถงึวนัที่ 30 ตลุาคมนี้ ซึง่เป็นวนัสดุท �าย

- ในวนัที่ 30 ตลุาคมนี้ ทางวดัปราสาทวารศีรกีญุชร
จะมีการจดังานหล�อรปู

เหมือนอดตีเจ �าอาวาสวดัปราสาทวารจีาํนวน 4 รปูด �วยกนั
ทางชมุชนจงึจดัให �มี การหล�อรปูเหมือน
ซึง่งานจะเริม่ขึน้ในวนัพรุ�งนี้ พร �อมทัง้จดังานทอดกฐนิไป

พร�อมๆกนัด �วย
ในการจดังานในครัง้นี้ก็ได �รบัความอนุเคราะห �จากทางโรงสมีงักร

ทอง ได�ถวายพระประธาน ซึง่งานจะเริม่ตัง้แต�เวลา 08.00
น.เป็นต �นไป จะมี พิธบีวงสรวงสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์



พิธทีอดกฐนิ พิธถีวายพระประธาน และพิธเีททองหล�อ
รปูเหมือนอดตีเจ �าอาวาสตามลาํดบั
จงึอยากจะขอประชาสมัพนัธ �เชญิชวนทกุท�าน

เข �าร�วมงานในครัง้นี้ด �วย
ในงานจะมีการทาํเหรยีญหลวงปู� แปะจาํนวน 1,000

เหรยีญ เพื่อมอบให�กบัทกุท�านทีม่าร�วมงานด�วย
ระเบียบวาระท่ี 2 รบัรองรายงานการประชุม

2.1 รบัรองรายงานการประชุมครัง้ท่ีแล �ว เม่ือวนัท่ี 28
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 สมยัวสิามญั สมยัที่ 1 ประจาํปี 2563 เมื่อวนัที่ 24
กนัยายน 2563 คณะกรรมการได �ตรวจ

รายงานการประชมุสภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลว
ง สมยัวสิามญั สมยัที่ 1 ประจาํปี 25๖3 วนัที่ 24
กนัยายน 2563 เรยีบร �อยแล�ว ขอให�ทีป่ระชมุ

ได �รบัรองรายงานการประชมุต�อไป
ประธานฯ - สอบถามความคดิเห็นเพิ่มเตมิ
เมื่อไม�มีจงึขอมตริบัรองรายงานการประชมุ สมยั วสิามญั
สมยัที่ 1 ประจาํปี 25๖3 วนัที่ 24 กนัยายน 2563
มตทิีป่ระชมุ รบัรองรายงานการประชมุ จาํนวน 22 เสยีง
ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู �ถาม

-ไม�มี-
ระเบียบวาระท่ี 4
เรือ่งท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท �องถ่ินตัง้ขึน้เพ่ือพิจารณาแล �วเสร็จ

-ไม�มี-
ระเบียบวาระท่ี 5 เรือ่งท่ีเสนอใหม�



5.1 ญตัติเก่ียวกบักิจการสภาท�องถ่ิน
5.1.1

ญตัติรายงานแสดงสถานะทางการเงินและอ่ืนๆประจาํปี 2563
ประธานฯ - เชญิคณะผู �บรหิารแถลงญตัติ
นายเกยีว พนัธ �เสน -
เรยีนประธานสภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง
ข�าพเจ �าขอเสนอญตัติ

เรือ่ง รายงานงบแสดงฐานะการเงนิและงบอืน่ๆ
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว�าด �วยการรบัเงนิ
การเบกิจ�ายเงนิ การฝากเงนิ

การเก็บรกัษาเงนิและการตรวจสอบเงนิขององค �กรปกครอง
ส�วนท�องถิน่ พ.ศ. 2547 และแก�ไขเพิ่มเตมิ
(ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2548 (ฉบบัที่ 3) พ.ศ.2558 (ฉบบัที่
4) พ.ศ.2561 หมวด 10 ข�อ 101 จงึเรยีนมาเพื่อโปรดนําเสนอที่

ประชมุสภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวงทราบต�อไป
งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563
ทรพัย �สนิตามงบทรพัย �สนิ 21,943,611.00 บาท
สนิทรพัย � สนิทรพัย �หมนุเวยีน เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร

39,845,016.42 เงนิฝากกระทรวงการคลงั
37,137.00 บาทลกูหนี้เงนิทนุ โครงการเศรษฐกจิชมุชน
106,682.00 บาท รวมสนิทรพัย � หมนุเวยีน
39,988,835.42 บาท รวมสนิทรพัย � 39,988,835.42 บาท
ทนุทรพัย �สนิ 21,943,611.00 บาท หนี้สนิ
หนี้สนิหมนุเวยีน รายจ�ายค�างจ�าย 2,334,000.00
บาท เงนิรบัฝาก 2,055,837.35 บาท รวมหนี้สนิ

หมนุเวยีน 4,389,837.35 บาท รวมหนี้สนิ 4,389,837.35
บาท เงนิ สะสม เงนิสะสม 13,089,633.73 บาท
เงนิทนุสาํรองเงนิสะสม

22,509,364.34 บาท เงนิสะสม 35,598,998.07
บาท รวมหนี้สนิและ เงนิสะสม 39,988,835.42 บาท



จงึขอนําเรยีนให�ทีป่ระชมุได �รบัทราบต�อไป
5.1.2

ญตัติขอความยินยอมทํากิจการนอกเขตเทศบาลตําบลกงัแอน
ประธานฯ - เชญิคณะผู �บรหิารแถลงญตัติ
นายเกยีว พนัธ �เสน -
เรยีนประธานสภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง
ข�าพเจ �าขอเสนอญตัติ

เรือ่ง
ขอความยนิยอมทาํกจิการนอกเขตเทศบาลตาํบลกงัแอน หลกัการ

พระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองค �การบรหิารส�วนตาํบล พ.
ศ.2537 และแก�ไข เพิ่มเตมิถงึฉบบัที่ 7 พ.ศ.2562
มาตรา 73 เหตผุล ด�วยเทศบาลตาํบลกงัแอน

ได�ขอความยนิยอมทาํกจิการนอกเขตเทศบาล
ในเขตพืน้ทีอ่งค �การบรหิารส�วน ตาํบลบ�านพลวง
โดยการสบูน้ําจากอ�างเก็บน้ําอาํปึลกงไปยงัอ�างเก็บน้ําสวุรรณาภา

เพื่อใช �ในการผลติน้ําประปาและเตรยีมการแก�ไขปัญหาภยั
แล �ง ดงัมีรายละเอยีด แนบท�ายนี้
จงึเรยีนมาเพื่อโปรดนําเสนอทีป่ระชมุสภาองค �การบรหิารส�วนตาํบล

บ�านพลวงพิจารณาต�อไป
ประธานฯ - สอบถามความคดิเห็นจากสมาชกิผู �เข �าร�วมประชมุ
ว�ามีสมาชกิท�านใดจะ อภปิรายในญตัตนีิ้หรอืไม�
นายสมบรูณ � แสงสนัติ - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
คณะผู �บรหิาร และเพื่อนสมาชกิผู �เข �าร�วม

ประชมุทกุท�าน ผมนายสมบรูณ � แสงสนัติ
สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 5 ขออภปิราย ในระเบยีบที่ 5.1.2
สบืเน่ืองจากเมื่อสกัครู�ได �มีการพดูถงึเรือ่งน้ําทีท่างเทศบาล
ตาํบลกงัแอนได�ขอผนัน้ําจากหนองน้ําบ �านอาํปึลกง
ผมคดิว�าการทาํงานทกุวนันี้ ต �องบรูณาการร�วมกนั
ไม�ว�าจะเป็นองค �กรไหนทีม่ีเขตตดิต�อกนัเราต �องประสานและ
ก็ร�วมมือกนั



แต�ทัง้นี้และทัง้นัน้ในเมื่อวตัถดุบิคอืน้ําอยู�ในพืน้ทีต่าํบลของเรา ซึง่
ตาํบลกงัแอนได�ขอผนัน้ําจากพืน้ทีข่องเราไปใช�

ได �มีการวางแนวกัน้กระสอบ ทรายเป็นทางกัน้น้ํา
บางครัง้ในพืน้ทีข่องตาํบลของเราน้ําก็ยงัไม�เต็ม ทัง้นี้ทัง้นัน้ใน
เมื่อองค �กรนัน้ๆขอผนัน้ําจากตาํบลของเรา
ผมจงึคดิว�าในฐานะทีเ่ราเป็นองค �กร

เดยีวกนัเขาควรทีล่งทนุบ �าง
อย�างท�านวางท�อสบูน้ําแล �วท�านนํากระสอบทรายขวาง

แนวท�อกัน้น้ําซึง่เราได �ทาํการขดุลอกซึง่ใช �งบประมาณในก
ารขดุลอกเพื่อให �น้ํานัน้

ไหลลงสู�แหล�งน้ําในพืน้ทีข่องเราซึง่ยงัไม�เต็ม
ซึง่ถ �าถามว�าการลงทนุหมายถงึท�านผนั

น้ําจากส�วนของเราไป บางส�วนท�านก็สบูไปเรือ่ยๆ
แล �วในส�วนของกระสอบทรายที่

ท�านปิดไว �ก็ขอให�ท�านรือ้ออก
เพื่อให �น้ําบางส�วนไหลเข �าหนองน้ําของเรา เน่ืองจาก

ช�วงนี้ฝนตก พายเุข �า ผมคดิว�าถ �าดงึกระสอบตรงนัน้ออก
น้ําจากธรรมชาตทิีต่กลง มาก็จะไหลลงบางส�วน
และบางส�วนก็จะไหลลงสู�หนองน้ําปังเม็ง ในชมุชนหมู�ที่ 9
ชาวบ�านก็ประสบปัญหาในการขอผนัน้ํา
มีการกัน้แนวกระสอบทีฝ่ายน้ําล �น ทาํให �

น้ําไหลไปทางทศิเหนือ และดนัในส�วนของด�านทศิใต �
ทาํให �น้ําท�วมแปลงนาข�าว ซึง่ข �าวกาํลงัออกรวง
แต�ชาวบ �านก็ได �แค�บ�นกนั ผมจงึคดิว�าหมู�ที่ 9 นัน้เป็นผู �ทีม่ี
ความเสยีสละอย�างสงู
สบืเน่ืองจากโครงการทีเ่ราได �ขดุโครงการดนิแลกน้ําทีผ่�านมา

ทางคณะผู �บรหิารได �ทาํโครงการประสบผลสาํเร็จ
เราได �น้ําเต็มหนองน้ํา และมีน้ํา

ใช �ในการอปุโภคบรโิภครวมทัง้สามารถผนัน้ําไปช�วยเหลอื
ทางตาํบลกงัแอนได�ด �วย

เพราะคดิว�าอย�างน�อยตาํบลของเราก็ควรทีจ่ะมีน้ําใช �อย�าง



พอเพียงก�อนๆทีจ่ะผนั น้ําให �กบั ตาํบลอืน่ ขอบคณุครบั
นายลบั ลอยเลือ่น - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
และเพื่อนสมาชกิทกุท�าน ผมนายลบั ลอย

เลือ่น สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 9
ขออภปิรายในญตัตทิี่ 5.1.2 สบืเน่ืองจากทาง

เทศบาลตาํบลกงัแอนได�มาขอน้ําจากหนองน้ําบ �านอาํปึลกง
จากทีม่ีการพดูคยุใน การประชมุประชาคมทีผ่�านมา
คอืเป็นการพดูคยุเฉพาะเกีย่วกบัเรือ่งน้ําหลาก

เฉพาะช�วงนี้ และเกดิปัญหาขึน้มาอย�างทีท่�านสมาชกิหมู�ที่
5 ได �พดูไว � คอืเรือ่ง

การตดิตัง้เครือ่งสบูน้ํายงัไม�แล �วเสร็จ
แต�เราไปกัน้น้ําไว �ก�อน ทาํให �เกดิปัญหาน้ํา

เอ�อไปท�วมนาข�าวของชาวบ �านทีอ่ยู�ทางทศิใต �
ผมก็ได �ไปคยุกบัท�านนายอาํเภอ

และก็ทางกองช�างของอบต.
ว�าทีเ่ราไปกัน้กระสอบทรายบรเิวณฝายน้ําล �นว�าถ �าเกดิ

ปัญหาขึน้มาผมสามารถทีจ่ะเอาออกได�หรอืไม�
เขาก็บอกว�าได � และ ณ ตอนนี้

เครือ่งสบูน้ําพึ่งสบูไปได�ประมาณ 1 ชัว่โมง
ทาํให �น้ําไหลไม�ทนั จงึอยากฝากท�าน

ประธานสภาฯผ�านไปยงัคณะผู �บรหิาร
ว�าอย�างไรก็อย�าให �นาข �าวของชาวบ �านได �รบั

ความเสยีหายครบั ขอบคณุครบั
นายสาํราญ หมู�ทอง -
เรยีนท�านประธานสภาฯและสมาชกิผู �เข �าร�วมประชมุทกุท�าน
ผมนายสาํราญ หมู�

ทอง สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 10
ขออภปิรายในวาระที่ 5.1.2 ญตัตขิอยนิยอม

ทาํกจิการนอกเขตเทศบาลตาํบลกงัแอน
เห็นดดี �วยทีท่างเขตเทศบาลจะมาทาํ

กจิการในเขตตาํบลของเรา



แต�ขออย�างเดยีวอย�าให �มีผลกระทบในเรือ่งผลผลติต�อ
พวกเรา แล �วให �ใช �งบประมาณในความพอดี

อย�าให �เราต �องเสยีงบประมาณมาก เกนิไป
คดิว�าทกุคนก็ต �องให�ความยนิยอม
แต�ทกุคนก็ต �องเป็นห�วงในเรือ่งของ ผลผลติ
และผลกระทบทีจ่ะตามมา ผมในฐานะตวัแทนคนหน่ึงของตาํบลบ�าน

พลวงจากหมู�ที่ 10
ยนิยอมให�เทศบาลมาดาํเนินการได � โดยให�คณะผู �บรหิารช�วย

ดแูลถงึผลกระทบในเรือ่งของงบประมาณด�วยครบั
ขอบคณุครบั
ประธานฯ - เชญิคณะผู �บรหิารชีแ้จงรายละเอยีดเพิ่มเตมิ
นายเกยีว พนัธ �เสน - เรยีนท�านประธานสภาฯ
และสมาชกิผู �เข �าร�วมประชมุทกุท�าน ผมนายเกยีว

พนัธ �เสน
รองนายกองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง
ตามทีท่างเทศบาลตาํบล

กงัแอนแจ�งทางองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวงได �ดาํเนิ
นการประชมุในวนันี้

เน่ืองจากทางเทศบาลตาํบลกงัแอนนัน้ประสบปัญหาเรือ่งภั
ยแล �ง คอืไม�มีน้ําทีจ่ะ หล�อเลีย้งคนในตาํบลกงัแอน
ซึง่เป็นหวัใจหลกัของอาํเภอปราสาท ไม�ว�าจะเป็น

โรงพยาบาล และโรงเรยีนหลายโรงในเขตเทศบาล
เกีย่วกบัเรือ่งการทาํงานนัน้บาง

ทใีนช�วงระยะทีท่าํงานนัน้มีปัญหาภยัแล �งอยู�
จงึขอนําเรยีนว�าในบรเิวณฝายน้ําล �น ของหมู� 9
นัน้ก็มีสมาชกิรบัรู �หลายท�าน และตวัผมเองก็อยู�ในนัน้ เกีย่วกบัเรือ่ง

การกัน้แนวเขตนัน้ได �มีการประชมุกนัตรงนัน้และก็สรปุกนั
ตรงนัน้ แต�ในส�วนของ

การปฏบิตันัิน้ยงัไม�เคยปฏบิตัใินลกัษณะนี้
เพราะฉะนัน้ในการแก�ปัญหาเราต �อง เข �าใจปัญหา



ในวนันัน้ท�านอบต.ลบัท�านก็เอ�ยในทีป่ระชมุว�าถ �ามีน้ําท�วมนาข�าว
บรเิวณนัน้ท�านจะดงึกระสอบทรายออก

ผมก็เห็นด �วย เพราะว�าการกัน้ในวนันัน้น้ํา ยงัไม�ล �นมาก
ผมจงึขอนําเรยีนว�าการกัน้แนวเขตนัน้เรากัน้ในช�วงทีไ่ม�มีน้ํา แต�ถ �า

น้ํามาเยอะเราต �องปล�อยอยู�แล �ว
เมื่อน้ํามาเยอะเราก็ต �องดงึกระสอบทรายออก

เพราะฝายน้ําล �นทางชลประทานได�จดัอนัดบัเรยีบร �อยแล�ว
ว�าให �ได �รบัผลกระทบน�อย ทีส่ดุ
เกีย่วกบัเรือ่งนี้ทางคณะผู �บรหิารก็จะประสานกบัทางเทศบาลเพื่อทาํ
ความ เข �าใจเกีย่วกบัเรือ่งนี้
เพราะเรายงัไม�ได �พดูคยุกนัเกีย่วกบัเรือ่งปัญหาทีเ่กดิขึน้ แต�
วนันี้เราได �รบัรู �ปัญหาแล�ว
ส�วนเรือ่งการสบูน้ําไปอ�างสวุรรณาภาแล�วเราเอาเข �า
หนองปังเม็งไปพร�อมๆกนั ถ �าท�านสมาชกิเห็นด �วยผมก็เห็นด �วย
ส�วนเรือ่งค�าใช �จ�าย

ผมขอนําเรยีนให�หารอืกนัในทีป่ระชมุในวนันี้เลยว�าเราจะ
ดาํเนินการไปพร�อมกนัเลย หรอืไม�
เพื่อให �ได �ข �อสรปุร�วมกนัในวนันี้
ส�วนของค�าใช �จ�ายนัน้ทางเทศบาลเป็น

ผู �รบัผิดชอบ
แต�ในส�วนทีเ่ข �าหนองปังเม็งนัน้ถ �าทางเทศบาลต�องการให�องค �การ

บรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวงช�วยในส�วนนี้ในทีป่ระชมุจะเห็น
ว�าอย�างไร ผมจงึ

อยากจะนําเรยีนปรกึษาในทีป่ระชมุในวนันี้ด �วย
เพราะการไปเจรจากนัถ �าเราได �

ข �อสรปุแล �วเราก็สามารถทีจ่ะพดูคยุกนัได �อย�างสบายใจ
ขอบคณุครบั
นายลบั ลอยเลือ่น - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ ผมนายลบั
ลอยเลือ่น สมาชกิสภาอบต.จาก

หมู�ที่ 9



ขออภปิรายเพิ่มเตมิเกีย่วกบัเรือ่งน้ําทีเ่รากัน้อยู�บรเิวณฝายน้ําล �นนัน้
ผม

เห็นว�าเราไม�ต �องกัน้ก็ได �เพราะทางท�อฝายทางทศิใต �ผมเค
ยทาํประชาคมทัง้สอง ตาํบล
คอืเทปนูกัน้อยู�บรเิวณหน�าท�อในระดบัทีต่ํา่กว�าตวัฝายนี้ประมาณ 20
ซม. และมีประตน้ํูาปิดเปิด
คอืเมื่อนาบนท�วมเราก็ไปเปิดทิง้ไปข�างล�าง นาข�างล�างก็
เดอืดร �อน ก็เลยตดัปัญหาโดยการเอาตวับานปิดเปิดออกและเทปนูกัน้
เวลาน้ํามา ก็ปล�อยให�ไหลไปตามธรรมชาติ
ผมจงึขอเสนอว�าถ �าเป็นในรปูแบบนี้แล �วทาง

เทศบาลต�องการน้ํา เราไม�ต �องกัน้บรเิวณฝายก็ได �
เพราะยงัไงน้ําก็ท�วมอยู�ดี เห็น

ว�าควรปล�อยให�น้ําไหลไปตามธรรมชาตจิะดกีว�าครบั
ขอบคณุครบั
นายเกยีว พนัธ �เสน -
ขอชีแ้จงเพิ่มเตมิเกีย่วกบัเรือ่งการกัน้กระสอบทราย
เน่ืองจากในวนันัน้มีผู �นํา

ชมุชนหมู�ที่ 9 ท�านนายอาํเภอ ตวัผมเอง
รวมทัง้อกีหลายๆท�านทีอ่ยู�ด �วยกนั ณ

เวลานัน้
เกีย่วกบัเหตผุลในการกัน้ในตอนนัน้คอืให �กัน้ประมาณ 30% เท�านัน้
ณ เวลานัน้
แต�ตอนนี้น้ํามาเยอะแล�วเราไม�ต �องกัน้ก็ได �ครบั
ในส�วนของการทาํงาน

บางครัง้เราต �องทาํงานร�วมกบัหน�วยงานอืน่ด �วย
จงึเห็นว�าควรให�ดาํเนินการให�มี ความละเอยีด
และก็เห็นด �วยว�าถ �าน้ํามาแล�วเราไม�ต �องกัน้ก็ได �ครบั ขอบคณุครบั
นายสาํราญ หมู�ทอง - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
และสมาชกิผู �ทรงเกยีรตทิกุท�านครบั เรากาํลงั

ประชมุพิจารณาในการขอมตใินการใช �งบประมาณของตาํ



บลของเราบางส�วนทีท่�าน
รองได �เสนอให�ท�านประธานได�ขอมตนิะครบั

ผมจงึเห็นว�าควรให�คยุกนัในเรือ่งของ
ประเด็นในเรือ่งงบประมาณว�าเห็นด �วยหรอืไม�ถ �าเราจะใช �ง

บประมาณของเราในการ ดาํเนินการเกีย่วกบัเรือ่งนี้
เพื่อให �เกดิประโยชน �ต�อตาํบลเรา และเห็นด �วยถ�าหาก

เราต �องใช �งบประมาณของตาํบลเราเข �าไปช�วยบางส�วนครั
บ ขอบคณุครบั
นายสมบรูณ � แสงสนัติ - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
และเพื่อนสมาชกิผู �ทรงเกยีรตทิกุท�าน ผมนาย

สมบรูณ � แสงสนัติ สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 5
ขออภปิรายเพิ่มเตมิเกีย่วกบัเรือ่ง การผนัน้ํา
ตามทีผ่มได �นําเรยีนไปเบือ้งต �นแล �วว�าทกุอย�างต �องมีการลงทนุ
เขาขอ

ผนัน้ําจากตาํบลของเราไปอย�างน�อยให�เขาลงทนุสกันิด
ไม�ต �องให�เราไปร�วมลงทนุ ด �วย
โดยบางส�วนก็ให �สบูตรงไปเลย
และบางส�วนก็ปล�อยให�ไหลไปตามธรรมชาติ ครบั
ขอบคณุครบั
นายนรากรณ � บวัทอง - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
และเพื่อนสมาชกิผู �ทรงเกยีรตทิกุท�าน ผมนาย

นรากรณ � บวัทอง สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 6
ขออภปิรายในญตัตทิี่ 5.1.2 ผม

เห็นว�าพืน้ทีห่นองลาํเจยีกนัน้เป็นพืน้ทีต่ํา่
ถ �าให �เราไปกัน้และสบูน้ําเจ �าไปเตมิ ผม

ไม�เห็นด �วยเกีย่วกบัเรือ่งใช �งบประมาณเกีย่วกบัเรือ่งนี้
ผมเห็นว�าควรปล�อยให�น้ํา

ไหลเข �าไปตามธรรมชาตกิ�อนจะดไีหมเพราะน้ํากาํลงัหลาก
เข �ามาครบั ขอบคณุครบั
นายเยีย่ม ชมหมื่น - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
และสมาชกิผู �เข �าร�วมประชมุทกุท�าน ผมนาย



เยีย่ม ชมหมื่น สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 7
เกีย่วกบัเรือ่งน้ําตอนนี้หนองลาํเจยีก

ตอนนี้ก็ยงัผนัน้ําเข �ายงัไม�ถงึ
แต�ก็ได �มีการขดุลอกทาํโครงการดนิแลกน้ําไว �แล �ว ก็มี

น้ําไหลเข �าบ �างครบั ขอบคณุครบั
นายหอม กายดี - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
และสมาชกิผู �เข �าร�วมประชมุทกุท�าน ผมนาย

หอม กายดี สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 2
ขออภปิรายในวาระที่ 5.1.2 ขอ

สอบถามว�าหนองลาํเจยีกนัน้อยู�บรเิวณไหน
คดิว�าอกีไม�นานน้ําคงไหลเข �าไปเองได � ตามธรรมชาติ
ถ �ามีน้ําไหลเข �าแล �วก็เห็นว�าเราไม�น�าทีจ่ะมีการลงทนุในส�วนนี้ครบั

ขอบคณุครบั
นายเกยีว พนัธ �เสน - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
ผมขอเพิ่มเตมิเกีย่วกบัเรือ่ง เมื่อวานผมก็ได �ลง

พืน้ทีส่าํรวจหนองน้ําเกอืบทกุหนองในตาํบลบ�านพลวง
และเห็นว�าไม�มีน้ําไหลเข �า ในส�วนนี้ครบั
ผมจงึขอนําเรยีนว�าการทีท่างสมาชกิได �ฝากให�ผมได�นําเรยีนกบัทาง

เทศบาลตาํบลกงัแอน เพื่อหาแนวทางเอาน้ําเข �า
ในฐานะทีผ่มรบัเรือ่งเพื่อไป

ประสานต�อกบัทางเทศบาลกงัแอน
ก�อนทีผ่มจะประสานต�อถ �าผมสามารถตดัสนิ

เองได �ก็จะไม�มีปัญหา
แต�ถ �าผมไปแล�วมีคาํถามกลบัมาแล�วไม�สามารถทีจ่ะตอบ

คาํถามเขาได � มนัก็จะเป็นปัญหาในเรือ่งของการสือ่สาร
จงึต �องหารอืและนําเรยีน ให�ทีป่ระชมุทราบครบั
ประธานฯ -
สอบถามความคดิเห็นเพิ่มเตมิจากสมาชกิผู �เข �าร�วมประชมุ
ว�ามีสมาชกิท�านใดจะ

อภปิรายเพิ่มเตมิในญตัตนีิ้หรอืไม�



เมื่อไม�มีจงึขอมตทิีป่ระชมุขอความยนิยอมทาํ
กจิการนอกเขตเทศบาลตาํบลกงัแอน

มตทิีป่ระชมุ
เห็นชอบยนิยอมทาํกจิการนอกเขตเทศบาลตาํบลกงัแอน

จาํนวน 22 เสยีง
ระเบียบวาระท่ี 6 ญตัติอ่ืนๆ
ประธานฯ - สอบถามความคดิเห็นจากสมาชกิผู �เข �าร�วมประชมุ
ว�ามีสมาชกิท�านใดจะ

อภปิรายในญตัตอิืน่ๆหรอืไม�
นายประกอบ ประไว - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
และสมาชกิผู �เข �าร�วมประชมุทกุท�าน ผมนาย

ประกอบ ประไว รองประธานสภาฯ
ขออภปิรายเกีย่วกบัเรือ่งน้ํา ซึง่เรามีความ

เป็นห�วงเป็นใยกนัมากเกีย่วกบัเรือ่งหนองน้ําสวุรรณาภา
เส �นทางน้ําเส �นเดยีวคอื

สายปังเม็งไปยงัอ�างสวุรรณาภา
ซึง่จรงิๆแล �วทางน้ําทีไ่ปทางโน�นตกลงบ�านพลวง ท�อเมตร

20 เป็นทางน้ําทีจ่ะไปลงอ�างสวุรรณาภาเช�นกนัครบั
ถ �าน้ําหลากมาเต็ม แน�นอนครบั

- ขอขอบคณุทางผู �นําหมู�บ �าน หมู�ที่ 4
และชมุชนทีอ่นุญาตให�ผมได�ลอกคลอง

ตัง้แต�รอยต�อหมู�ที่ 3 ไปยงัหน�าวดั
เพื่อทีจ่ะระบายน้ําตรงจดุนัน้ ก็ได �รบัความ

ร�วมมือจากทางหมู�ที่ 4 เป็นอย�างดี
ตอนนี้ก็สาํเร็จลลุ�วงไปได�ด �วยดี แต�ก็มี

ประเด็นอยู�ทีว่�าพี่น�องบ �านบลัลงัก �อาจจะขดัแย �งกนันิดหน่ึงเ
กีย่วกบัเรือ่งของวชัพืช

แต�ก็ลงเอยกนัโดยการเอาสิง่กดีขวางมากัน้เพื่อไม�ใช �วชัพืช
ไหลลงไป

- หนองกนัจานซึง่ขดุเสร็จแล �ว



ตอนนี้น้ําก็เกอืบจะเต็มหนองแล�วครบั ขอบคณุ ครบั
นายนันท � จนัทร �ประโคน - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
และสมาชกิผู �ทรงเกยีรตทิกุท�าน ผมนายนันท �

จนัทร �ประโคน สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 14
ขออภปิรายเกีย่วกบัเรือ่งท�อระบายน้ํา

ทีว่างมาจากหนองยะทตั
เป็นท�อทีอ่บต.ใช �งบประมาณใส�ให �เมื่อตอนขดุลอกน้ํา

มาถงึสีแ่ยกหมู�ที่ 14 เป็นท�อขนาดเล็ก
ตอนนี้น้ําไหลมา จงึอยากให�ทางผู �บรหิาร

เปลีย่นท�อขนาด 40 ซม.เป็น 60 ซม. ถงึ 1 เมตร
ถ�าเปลีย่นได �น้ําจะไหลเร็ว และถงึหมู� 6 ได �เร็วขึน้ครบั
ขอบคณุครบั
นายนรากรณ � บวัทอง - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
และเพื่อนสมาชกิผู �เข �าร�วมประชมุทกุท�าน ผม

นายนรากรณ � บวัทอง สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 6
ขออภปิรายสบืเน่ืองจากหมู�ที่ 6

ได �รบัการสนับสนุนงบประมาณจากองค �การบรหิารส�วนตาํ
บลในการตดิตัง้สายดบั ของหมู�บ �าน
ผมขอตกิารไฟฟ�านิดหน่ึงครบั สบืเน่ืองจากการตดิตัง้โคมส�องสว�าง

ตามจดุต�างๆภายในชมุชนโดยทีไ่ม�มีการสอบถามทางชมุช
นว�าบรเิวณไหนเป็นจดุ บอด
แต�เข �ามาดาํเนินการตดิตัง้เลยครบั
จงึอยากจะฝากท�านประธานสภาฯผ�านไป

ยงัคณะผู �บรหิารให�ช�วยประสานเกีย่วกบัเรือ่งนี้ด �วยครบั
ขอบคณุครบั
นายสาํราญ หมู�ทอง - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
และเพื่อนสมาชกิผู �เข �าร�วมประชมุทกุท�าน ผม

นายสาํราญ หมู�ทอง สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 10
สบืเน่ืองจากผมได�รบัผลกระทบ

จากถนนทีเ่ข �าซอยหมู�บ �าน



บรเิวณหน�าวดัเป็นหลมุเป็นบ�อ ผมได�ทาํหนังสอืเพื่อ
ขอรบัการสนับสนุนงบประมาณจากทางองค �การบรหิารส�ว

นตาํบลบ�านพลวงเพื่อ ซ�อมแซม
ทางผู �บรหิารและสาํนักงบประมาณก็ได �สนับสนุนหนิคลกุไปจาํนวน 1

คนัรถ
ผมจงึอยากจะอภปิรายขอบคณุทางคณะผู �บรหิาร
เจ �าหน�าทีง่บประมาณ

ส�วนโยธาทีไ่ด �ออกสาํรวจและให�ความช�วยเหลอืครบั
ขอบคณุครบั
นายหอม กายดี - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
และสมาชกิผู �ทรงเกยีรตทิกุท�าน ผมนายหอม

กายดี สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 2
ขออภปิรายขอบคณุทางคณะผู �บรหิารทีช่�วยดแูล

ทางน้ําหนองยะทตัไปยงัหนองถนนหกั
ดแูล �วตอนนี้น้ําไหลได�ดมีาก และขอ

สอบถามคณะผู �บรหิารว�าในอนาคตจะสามารถวางท�อได �หรื
อไม� จากบรเิวณโอโต�ต

ไม�ทราบว�าเจ �าของทีม่ีการตกลงกนัทกุคนหรอืเปล�าครบั
ขอบคณุครบั
นายกวน ประชมุฉลาด - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
และสมาชกิผู �ทรงเกยีรตทิกุท�าน ผมนายกวน

ประชมุฉลาด สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 4
ขออภปิรายขอบคณุทางคณะผู �บรหิารที่

ท�านได �ช�วยแก �ปัญหาภยัแล �งให �กบัชาวบ �านบลัลงัก �
ตอนนี้น้ําก็ได �ไหลลงจนเกอืบ เต็มหนองแล�วครบั

- การจดังานประเพณีลอยกระทง
ในปีนี้ทางบ �านบลัลงัก �ก็ได �จดักจิกรรมลอย

กระทงขึน้
และได �นิมนต �ท�านหลวงตาซจุมาเพื่อเทศน �ให �กบัชาวบ �านได �ฟังเกีย่วกั
บ เรือ่งการสบืสานประเพณีลอยกระทง
จงึอยากจะประชาสมัพนัธ �เชญิชวนทกุท�าน



เข �าร�วมงานด�วยครบั ขอบคณุครบั
นายลบั ลอยเลือ่น - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
และสมาชกิผู �เข �าร�วมประชมุทกุท�าน ผมนาย ลบั
ลอยเลือ่น สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 9
ขออภปิรายถงึถนนบรเิวณทางเข �าโกดงั เส �น 24
ฝากบอกผ�านพี่น�องทีข่บัรถช�วงกลางคนืให�ระวงัด �วยครบั
อยากจะเสนอ

ท�านประธานสภาฯผ�านไปยงัคณะผู �บรหิารให�ช�วยดแูลครบั
อย�างน�อยก็ให �มี

สญัญาณไฟแจ�งเตอืนว�าบรเิวณนี้เป็นทางแยกครบั
ขอบคณุครบั
ประธานฯ - เชญิคณะผู �บรหิารตอบข�อซกัถาม
นายเกยีว พนัธ �เสน - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
และเพื่อนสมาชกิผู �ทรงเกยีรตทิกุท�าน ผมนาย เกยีว
พนัธ �เสน รองนายกองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง
ขอขอบคณุท�าน

รองประธานสภาฯทีไ่ด �ดาํเนินการช�วยแก�ปัญหาน้ําเข �าหนอ
งบลัลงัก � โดยดาํเนินการ

ประสานงานวางท�อเพื่อให �น้ําไหลเข �าหนองได �สะดวก
- เส �นทางน้ําจากหนองยะทตัมายงัหนองพลวง

หนองตะเคยีน หนองตามอน
ตอนนี้น�าจะเต็มได �ทกุหนอง

แต�การไหลของน้ําอาจจะช�าไปบ�าง ถ �าช�วงนี้ได �ท�อ
ประมาณ 80 ซม.

ผมได�สาํรวจพืน้ทีต่รงจดุนี้แล �วถ �าใช �ท�อประมาณ 80 ซม.
ประมาณ 50-60 ท�อน ก็จะไหลเข �าหนองพลวง หนองตะเคยีน
และหนองตา มอนได�เร็วขึน้
ถ �ามีงบประมาณก็สามารถทีจ่ะดาํเนินการได � ส�วนทางหมู� 1 หมู�ที่

2 ตอนนี้ก็ไหลได�อย�างเต็มที่
ตอนนี้ก็คดิว�ายงัขาดท�ออยู�อกีประมาณ 30 ท�อน

ถ�าวางท�อประมาณ 1 เมตร ก็น�าจะไหลได�เร็วกว�านี้ครบั



- การตดิตัง้สายดบั
เกีย่วกบัเรือ่งนี้ได �แจ �งให �ผอ.กองช�างประสานกบัทางช�างไฟฟ�า

ให �ประสานกบัพืน้ที่
แต�เท�าทีไ่ด �สอบถามรายละเอยีดข�อมลูคอืทางการไฟฟ�าเป็น
ผู �ดาํเนินการเขยีนแบบ
จงึขอเรยีนให�ท�านทราบว�าการไฟฟ�าได �ดาํเนินการตดิตัง้ตาม
แบบทีเ่ขยีนไว �ครบั

- เรือ่งหนิคลกุหมู�ที่ 10
เราก็อาํนวยความสะดวกให�กบัหมู�บ �านและชมุชนในช�วง
เทศกาลทอดกฐนิครบั

- เรือ่งโครงการห�วยรณุ ห�วยโต �ด
ตอนนี้การเคลยีร �พืน้ที่ ผมในฐานะผู �บรหิารได �

ประสานกบัเจ �าของพืน้ที่ และพืน้ทีใ่กล �เคยีงเรยีบร �อยแล�ว
เพราะเห็นว�าเป็น โครงการทีด่มีาก
ส�วนของการดาํเนินการในช�วงที่ 2 คอืการทาํข �อบญัญตัิ ตอนนี้

ข �อบญัญตัเิราก็ผ�านแล�ว จงึขอนําเรยีนให�ท�านทราบครบั
ขอบคณุครบั
ประธานฯ - สอบถามความคดิเห็นเพิ่มเตมิ
เมื่อไม�มีจงึปิดการประชมุเวลา 12.30 น.

ลาํดวน ยอดภริมย �ผู �จดบนัทกึ
(นางลาํดวน ยอดภริมย �)

เลขานุการสภาอบต.บ�านพลวง


