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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 -

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 นางหน่ึงฤทยั

พรหมบตุร
นักวเิคราะห �ฯ หน่ึงฤทยั

พรหมบตุร
5 นางสาวลกัขณา

ลดัดาไสว
ผู �ช�วยนักพฒันาชมุชน ลกัขณา

ลดัดาไสว

ก�อนการประชุม
เลขานุการสภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง นางลาํดวน
ยอดภริมย � ดาํเนินการก�อนการประชมุ

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

ประชมุ มีสมาชกิสภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวงเข �าประชมุ
27 คน ไม�มาประชมุ 1 คน คอืนายวฒุชิยั จาํนงเพียร
สมาชกิสภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง หมู�ที่ 14

- อ�านประกาศสภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง
เรือ่ง เรยีกประชมุสภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง
สมยัสามญั สมยัที่ 2 ประจาํปี 2563

- เชญินายเคลือ่น ลดัดาไสว ประธานสภาฯ



ดาํเนินการประชมุตามระเบยีบวาระต�อไป
ระเบียบวาระท่ี 1 เรือ่งท่ีประธานแจ �งให �ท่ีประชุมทราบ
ประธานฯ - กล�าวขอบคณุเลขาฯสภา
ทีไ่ด �นําเสนอข�าวสารเกีย่วกบัสถานการณ �โรคระบาดที่

เกดิขึน้อยู� ณ ปัจจบุนันี้
- เรือ่งการประกาศขยายระยะเวลาพ.ร.ก.ฉุกเฉิน

เพิ่มไปอกี 1 เดอืน ส�วนเรือ่ง
อาํนาจของการผ�อนปรนนัน้จะขึน้อยู�กบัผู �ว�าราชการจงัหวดั

ของแต�ละจงัหวดัว�าจะมี การผ�อนปรนในเรือ่งใดบ�าง
ส�วนกาํหนดการเคอร �ฟิวก็ยงัเป็นเวลาเดมิคอืเวลา

22.00 น. – 04.00 น.
- ในส�วนของวดัหยดุประจาํเดอืนนี้

จากทีม่ีข�าวว�าจะมีการเลือ่นออกไป แต�ตอนนี้
ก็มีประกาศออกมาแล�ว ว�าให �คงเป็นวนัหยดุเหมือนเดมิ

ไม�มีการเปลีย่นแปลง
- วนันี้มีสมาชกิของหมู�ที่ 14 ทีป่� วย

ไม�สามารถมาร�วมประชมุได �
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ระเบียบวาระท่ี 2 รบัรองรายงานการประชุม
ประธานฯ - เชญิประธานตรวจรายงานการประชมุ
นายสาํราญ หมู�ทอง -
เรยีนท�านประธานสภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวงทีเ่คารพ
และสมาชกิ

สภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวงตลอดจนผู �เข �



าร�วมประชมุผู �ทรงเกยีรตทิกุท�าน ผมนายสาํราญ
หมู�ทอง สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 10
ในฐานะประธานกรรมการตรวจรายงานการประชมุส
ภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง สมยัสามญั
สมยัแรก เมื่อวนัที่ 12 กมุภาพนัธ � 2563
คณะกรรมการได �ตรวจรายงานการประชมุสภาองค �
การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง สมยัสามญั
สมยัแรก ประจาํปี 25๖3 วนัที่ 12 กมุภาพนัธ �

2563 เรยีบร �อยแล�ว
ขอให�ทีป่ระชมุได �รบัรองรายงานการประชมุต�อไป

ประธานฯ - สอบถามความคดิเห็นเพิ่มเตมิ
เมื่อไม�มีจงึขอมตริบัรองรายงานการประชมุ สมยั สามญั
สมยัแรก ประจาํปี 25๖3 วนัที่ 12 กมุภาพนัธ � 2563
มตทิีป่ระชมุ รบัรองรายงานการประชมุ จาํนวน 27 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
ประธานฯ - เชญิคณะผู �บรหิารแถลงญตัติ
นายเกยีว พนัธ �เสน -

เรยีนประธานสภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพล
วง ข�าพเจ �านายเกยีว พนัธ �เสน
รองนายกองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง
รกัษาราชการแทนนายกองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�า
นพลวง ขอเสนอญตัติ
เรือ่ง



ขออนุมตัโิอนงบประมาณรายจ�ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

งานก�อสร �างโครงสร �างพืน้ฐาน ค�าก�อสร �างสิง่
สาธารณูปโภค

ในรายจ�ายหมวดค�าครภุณัฑ �ทีด่นิและสิง่ก�อสร �าง 1.1 ประเภท
ทีด่นิและสิง่ก�อสร �าง 1 รายการ ตามข�อ 27

แห�งระเบยีบกระทรวงมหาดไทย
ว�าด �วยวธิกีารงบประมาณขององค �กรปกครองส�วนท�องถิน่

พ.ศ.2541 และทีแ่ก �ไข เพิ่มเตมิ
ดงัมีรายละเอยีดแนบท�ายนี้
จงึเรยีนมาเพื่อโปรดนําเสนอทีป่ระชมุสภา

องค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวงพิจารณาอนุมตัติ�อไป
แผนงานอตุสาหกรรม และการโยธา
งานก�อสร �างโครงสร �างพืน้ฐาน งบลงทนุ หมวดรายจ�ายค�าทีด่นิและ

สิง่ก�อสร �าง ประเภทรายจ�าย
ค�าก�อสร �างสิง่สาธารณูปโภค โครงการ/รายการ

โครงการวางระบบท�อประปา หมู�ที่ 6 บ�านโคกตะเคยีน
ประมาณงาน งานวาง ท�อประปาPVC. ขนาด 4"
ชนิดปลายบาน ชัน้ 8.5 จาํนวน 400 ท�อน
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งานข�อต�อท�อ ข �องอ 90 องศา งานข�อต�อท�อ ข �องอ
90 องศา PVC. 4" จาํนวน 8 อนั , งานข�อต�อท�อ
สามทาง 90 องศา PVC. ขนาด 4" จาํนวน 5 อนั ,
งานข�อต�อท�อ สามทาง 90 องศา PVC. ขนาด 4" ลด 3" จาํนวน

8 อนั , งานข�อต�อท�อ สามทาง 90 องศา PVC. 4"
ลด 3/4" จาํนวน 52 อนั , งานฝาปิด PVC. 4"
จาํนวน 2 อนั , งานประตน้ํูา PVC. 4" จาํนวน 8

อนั , งานข�อต�อตรง PVC. 4" ลด 3" จาํนวน 5 อนั
งานวางท�อประปา PVC ขนาด 3" ชนิดปลายบาน ชัน้

8.5 จาํนวน 383 ท�อน , งานข�อต�อท�อ ข �องอ 90



องศา PVC 3" จาํนวน 3 อนั , งานข�อต�อข �อ สามทาง 90 องศา PVC.
4" จาํนวน 3 อนั , งานข�อต�อท�อสามทาง 90 องศา

PVC. 3" ลด 2" จาํนวน 8 อนั งานข�อต�อท�อสามทาง
90 องศา PVC. 3" ลด 3/4" จาํนวน 3 อนั ,

งานฝาปิด PVC. 3" จาํนวน 4 อนั . งานวางท�อ ประปา
PVC ขนาด 2" ชนิด ปลายบาน ชัน้ 8.5 จาํนวน 320
ท�อน งานข�อ ต�อท�อ ข �องอ 90 องศา PVC. 2"
จาํนวน 3 อนั งานข�อต�อท�อ สามทาง 90 องศา PVC. 4" จาํนวน

3 อนั , งานข�อต�อท�อ สามทาง 90 องศา PVC. 2"
ลด 3/4" จาํนวน 23 อนั , งานวางท�อประปา PVC.
ขนาด 2" ชนิดปลายบาน ชัน้ 8.5 จาํนวน 320 ท�อน ,
งานข�อต�อท�อ ข �องอ 90 องศา PVC. 2" จาํนวน 3 อนั , งานข�อต�อท�อ

สามทาง 90 องศา PVC. 4" จาํนวน 3 อนั ,
งานข�อต�อท�อ สามทาง 90 องศา PVC. 2" ลด 3/4"จาํนวน

23 อนั , งานฝาปิด PVC. 2" จาํนวน 3 อนั , งาน
วางท�อประปา PVC. 2" ขนาด 3/4" ชนิดปลายบาน ชัน้

8.5 จาํนวน 13 ท�อน , ฝาปิด PVC. 2" จาํนวน 105
อนั , งานป�ายประชาสมัพนัธ �โครงการก�อน

ดาํเนินการและหลงัดาํเนินการ จาํนวน 2 ป�าย
ตามแบบมาตรฐานสาํนักบรหิาร จดัการน้ํา
กรมทรพัยากรน้ําแบบการประสานท�อและอปุกรณ � แบบเลขที่

911001 แผ�นที่ 1/5 และแบบ อบต.บ�านพลวง
ตัง้จ�ายจากเงนิอดุหนุนทัว่ไป

ปรากฏในแผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา
ตามแผนพฒันาท�องถิน่ พ.ศ.2561 – 2565 หน�า 60
ข�อ 42 งบประมาณอนุมตัิ 389,000.00 บาท

งบประมาณก�อนโอน 389,000.00 บาท จาํนวนเงนิทีโ่อน
101,000.00 งบประมาณหลงัโอน 490,000.00 บาท
เหตผุลคาํชีแ้จงการโอนงบประมาณ รายจ�าย
เน่ืองจากงบประมาณทีต่ัง้ไว �ไม�พอจ�ายจากการประมาณราคาผิดพลา
ดและ ปรมิาณงานเพิ่มขึน้



เพื่อจ�ายเป็นค�าก�อสร �างโครงการวางระบบท�อประปา หมู�ที่ 6
บ�านโคกตะเคยีน ปรมิาณงาน งานวางท�อประปา PVC.

ขนาด 4" ชนิดปลาย บาน ชัน้ 8.5 ระยะทางรวม 1,600
เมตร , งานวางท�อ ประปา PVC. ขนาด 3"
ชนิดปลายบานชัน้ 8.5 ระยะทางรวม 1,532 เมตร ,
งานวางท�อประปา PVC. ขนาด 2" ชนิดปลายบาน ชัน้

8.5 ระยะทาง รวม 1,280 เมตร , งานวาง ท�อประปา
PVC. ขนาด 3/4" ชนิดปลายบานชัน้ 8.5 ระยะทางรวม 52 เมตร ,

งานป�ายประชาสมัพนัธ �โครงการก�อนดาํเนินการและหลงัดาํ
เนินการ จาํนวน 2 ป�าย
ตามแบบมาตรฐานสาํนักบรหิารจดัการน้ํากรมทรพัยากรน้ํา
แบบการ
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ประสานท�อและอปุกรณ �แบบเลขที่ 911001 แผ�นที่
1/5 และแบบอบต.บ�าน พลวง
ตัง้จ�ายจากเงนิอดุหนุนทัว่ไป
ปรากฏในแผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

ตามแผนพฒันาท�องถิน่ พ.ศ.2561-2565 หน�า 60 ข�อ 52
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
ขออภปิรายในญตัตขิออนุมตัโิอน

งบประมาณรายจ�ายประจาํปี 2563
ผมเห็นดดี �วยเกีย่วกบัการโอนงบประมาณใน ครัง้นี้
แต�อยากจะฝากคณะผู �บรหิารไปยงัหวัหน�าหน�วยงานทีร่บัผิดชอบในเ
รือ่งของ โครงการ
ลกัษณะการโอนงบประมาณก็ไม�ได �มีปัญหานะครบั



แต�ในเรือ่งของการ
ทาํโครงการก็อยากจะให�มีความลงตวักว�านี้ครบั

ขอบคณุครบั
ประธานฯ - เชญิเลขาฯชีแ้จงรายละเอยีดเพิ่มเตมิ
นางลาํดวน ยอดภริมย � - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
นางลาํดวน ยอดภริมย �เลขานุการสภาองค �การ

บรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง
ขอเรยีนชีแ้จงเพิ่มเตมิในส�วนของผู �บรหิารทีไ่ด �เสนอ
ญตัตไิปแล�ว
อาจจะมีความสบัสนในเรือ่งของรายละเอยีด
จงึขอนําเรยีนเพิ่มเตมิเพื่อประกอบการพิจารณาว�าใ
นการโอนงบประมาณในครัง้นี้เป็นการโอนงบประมา
ณในหมวดค�าครภุณัฑ �ทีด่นิและสิง่ก�อสร �าง ตามข�อ
27
ของระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว�าด �วยวธิกีารงบปร
ะมาณขององค �กรปกครองส�วนท�องถิน่ พ.ศ.2541
และแก�ไขเพิ่มเตมิ
การโอนงบประมาณในรายจ�ายครภุณัฑ �ทีด่นิและสิง่
ก�อสร �าง ทีท่าํให �ลกัษณะ ปรมิาณ คณุภาพเปลีย่น
หรอืโอนไปตัง้จ�ายเป็นรายการใหม�
ให �เป็นอาํนาจอนุมตัขิองสภาท�องถิน่
ในการขออนุมตัโิอนครัง้นี้
ก็สบืเน่ืองจากมีการตรวจสอบงบประมาณและรายละ
เอยีดโครงการก�อนการดาํเนินการจดัซือ้จดัจ �าง
ปรากฏว�ามีการประมาณราคาผิดพลาดและมีปรมิา
ณงานเพิ่มขึน้

ประธานฯ - สอบถามความคดิเห็นเพิ่มเตมิ
เมื่อไม�มีจงึขอมตอินุมตัโิอนงบประมาณรายจ�าย

ประจาํปีงบประมาณ 2563 ในหมวดค�าครภุณัฑ �
ทีด่นิและสิง่ก�อสร �าง เพื่อจ�าย

เป็นค�าก�อสร �างโครงการวางระบบท�อประปา หมู�ที่ 6



บ�านโคกตะเคยีน
มตทิีป่ระชมุ

อนุมตัโิอนงบประมาณรายจ�ายประจาํปีงบประมาณ 2563
จาํนวน 27 เสยีง
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ระเบียบวาระท่ี 6 ญตัติอ่ืนๆ
ประธานฯ - สอบถามความคดิเห็นจากสมาชกิผู �เข �าร�วมประชมุ
ว�ามีสมาชกิท�านใดจะ อภปิรายในญตัตนีิ้หรอืไม�
นายเกยีว พนัธ �เสน -
เรยีนท�านประธานสภาฯและสมาชกิผู �ทรงเกยีรตทิกุท�าน
ผมนายเกยีว พนัธ �เสน

รองนายกองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง
ในญตัตอิืน่ๆเกีย่วกบัสถานการณ �โรค

ระบาดทีก่าํลงัเกดิขึน้ในประเทศไทยของเรา
ทางองค �การบรหิารส�วนตาํบ �านพลวง

ได �มีการประชมุคณะกรรมการระดบัตาํบล
เพื่อจดัทาํถงุยงัชพีเพื่อช�วยเหลอื

ประชาชนจาํนวนประมาณ 800 ถงุ
เพื่อช�วยเหลอืประชาชนในพืน้ทีต่าํบลของ เรา
ใช �งบประมาณ 550 บาทต�อถงุ
ทางคณะกรรมการได �มีการสรปุในเบือ้งต �น ว�า
จะให�คณะกรรมการในระดบัหมู�บ �านพิจารณาจาก 4 กลุ�มด �วยกนั



คอื 1. กลุ�มผู �สงูอายทุีเ่ป็นผู �ป� วยตดิเตยีง 2.
ผู �สงูอายทุีม่ีฐานะยากจน 3. ผู � พิการ 4. ผู �ด �อยโอกาส
จงึอยากจะให�ทางสมาชกิได �ประสานกบัทางผู �ใหญ�บ �าน เพื่อ

ดาํเนินการให�ความช�วยเหลอืต�อไป
- โรคระบาดทีเ่กดิขึน้ถอืว�าเป็นโรคทีร่ �ายแรงมาก

แต�ประเทศไทยของเราถอืว�าเป็น
ประเทศทีม่ีมาตรการ การควบคมุทีค่�อนข�างดมีาก

เน่ืองจากเรามีทมีอสม.ประจาํ หมู�บ �าน
ทีเ่ป็นคณะทาํงานทีม่ีคณุภาพมาก

- เรือ่งโครงการดนิแลกน้ํา
ตอนนี้เราได �ดาํเนินการไปแล�ว 6 หมู�บ �าน เบือ้งต �น

คณะกรรมการระดบัจงัหวดัได �อนุมตัใิห �หมู�ที่ 9 เมื่อวนัที่ 6
กมุภาพนัธ � 2563 ตอนนี้ทางอาํปึลกง
ก็ได �มีภาคเอกชนมาจบัจองพืน้ทีเ่พื่อขดุรวมทัง้สิน้ จาํนวน

17 ช�องๆละ 1 ควิ ร�วมกบักรมพฒันาทีด่นิ รวมแล�วจาํนวน 18 ช�อง
ถ �าคดิ เป็นตวัเงนิงบประมาณทางราชการประมาณ
9,000,000 บาท ตอนนี้มีการ

ดาํเนินการได �ประมาณ 80% แล�ว ส�วนหมู�อืน่ๆก็มีหมู�ที่ 1
ซึง่ตอนนี้ได �มีการ ดาํเนินการไปแล�วบางส�วน
ในส�วนนี้ก็อยากจะให�ทางสมาชกิได �ประสานกบัทาง
ผู �ใหญ�ด �วยว�าผู �ทีม่ีความประสงค �จะขดุ จะดาํเนินการเมื่อไหร�

- งบประมาณถ�ายโอน
ทางองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง ได �ดาํเนินการ

เสนอโครงการไปยงัหน�วยงานอืน่
ซึง่เราได �รบังบประมาณถ�ายโอนค�อนข�างเป็น

จาํนวนมาก ถ�าเทยีบกบัตาํบลอืน่แล �วนัน้
เราได �รบังบฯเยอะกว�าทีอ่ืน่มาก จงึ

อยากจะเรยีนให�ท�านทราบว�า
อาจจะมีบคุคลบางท�านไปคยุกนัข �างนอกว�าคณะ

ผู �บรหิารมีการโยกงบประมาณ
จงึอยากจะแจ �งให �ท�านทราบว�า ทางคณะผู �บรหิาร



ไม�มีอาํนาจทีจ่ะโยกงบประมาณได�เลย
ในการโอนงบประมาณแต�ละครัง้ต �องมีการ

นําเข �าสู�ทีป่ระชมุสภาทกุครัง้
เพราะฉะนัน้อยากให�ท�านทราบว�าคณะผู �บรหิารไม�มี

อาํนาจในการโยกงบประมาณได�แต�อย�างใดครบั
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นายนันท � จนัทร �ประโคน - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
และสมาชกิผู �เข �าร�วมประชมุทกุท�าน ผมนาย

นันท � จนัทร �ประโคน สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 14
อยากอภปิรายฝากคณะ

ผู �บรหิารให�ช�วยบรรจโุครงการขดุหนองบ�านหนองพลวง
เพื่อทีจ่ะนํามลูดนิไปถม ถนนทีเ่ป็นทางเกวยีนเก�า
ชาวบ �านจะได �สญัจรได �สะดวก

- โครงการดนิแลกน้ํา เป็นโครงการทีด่ี
ทีม่ีการให�ภาคเอกชนมาขดุดนิ และ

ชาวบ �านได �น้ําใช �
แต�ถ �าเราจะเสนอให�ขึน้เงนิให �มากกว�าเดมิ เราจะสามารถเสนอได�

ตอนไหน เน่ืองจากเห็นว�าก�อนหน�านี้มลูดนิจาํนวน 1
คนัรถ เสยีค�ามลูดนิ 50 บาท
ศกัยภาพของชาวบ �านจ�ายได �
และเอกชนก็สามารถจ�ายได �เช�นกนัครบั

ขอบคณุครบั
นายนรากรณ � บวัทอง - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
และสมาชกิผู �ทรงเกยีรตทิกุท�าน ผมนายนรา

กรณ � บวัทอง สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 6
ขออภปิรายสอบถามท�านประธานฯผ�าน

ไปยงัคณะผู �บรหิาร เกีย่วกบัเรือ่งถงุยงัชพี



เกีย่วกบัเรือ่งทีท่�านให�สมาชกิไป
ประสานงานกบัผู �ใหญ�บ �าน

ในส�วนนี้ไม�ทราบว�าท�านได �แจ �งให �กบัทางผู �ใหญ�บ �านได �
ทราบแล�วหรอืยงัครบั ขอบคณุครบั

นายสาํราญ หมู�ทอง - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
และเพื่อนสมาชกิผู �ทรงเกยีรตทิกุท�าน ผมนาย

สาํราญ หมู�ทอง สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 10
ผมขออภปิรายสอบท�าน

ประธานสภาฯผ�านไปยงัคณะผู �บรหิาร
ในเรือ่งของข�อบญัญตังิบประมาณรายจ�าย

ประจาํปีทีผ่�านมา ถนนสายจบัเตยี
ตอนนี้ไม�ทราบว�ามีการดาํเนินการจดัซือ้จดัจ �าง

แล �วหรอืยงั และจะมีการดาํเนินการตอนไหนครบั
ขอบคณุครบั
ประธานฯ - เกีย่วกบัเรือ่งจ�ายขาดเงนิสะสม ในส�วนของหมู�ที่ 1
ถนนสายบ�านยายโพ�ะ ส�วนนี้ก็ผ�านทีป่ระชมุไปแล�ว
และบางแห�งได �มีการดาํเนินการจดัซือ้จดัจ �างไปแล�ว

แต�ในส�วนของหมู�ที่ 1 ก็ยงัค �างอยู�เช�นกนั
ยงัไม�มีการดาํเนินการ จงึอยากจะนํา

เรยีนสอบถามมายงัท�านคณะผู �บรหิารเช�นเดยีวกนัครบั
นายหอม กายดี - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
และเพื่อนสมาชกิผู �ทรงเกยีรตทิกุท�าน ผมนาย

หอม กายดี สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 2
ขออภปิรายสอบถามเกีย่วกบัเรือ่ง

งบประมาณข�อบญัญตัโิครงการวางท�อ
ซึง่ผ�านทีป่ระชมุสภาไปแล�ว แต�ยงัไม�มีการ ดาํเนินงาน
จงึอยากจะสอบถามว�าจะดาํเนินการได �ตอนไหนครบั ขอบคณุครบั
นายลบั ลอยเลือ่น - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
และเพื่อนสมาชกิผู �ทรงเกยีรตทิกุท�าน ผมนาย

ลบั ลอยเลือ่น สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 9



ขออภปิรายปรกึษาเกีย่วกบัเรือ่ง
งบประมาณทาํถนนทีก่าํลงัจะลงในช�วงนี้

ทีม่ีการสอบถามมาว�าจะสามารถขดุเสร็จ ทนัหรอืไม�
จงึอยากจะสอบถามว�าทางคณะผู �บรหิารจะเจรจากบัทางทมีก�อสร �าง

ถนนว�าให �รถหกล�อวิง่ก�อนได �หรอืไม�ครบั
ขอบคณุครบั

-8-

ประธานฯ - เชญิคณะผู �บรหิารตอบข�อซกัถาม
นายเกยีว พนัธ �เสน - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ ผมนายเกยีว
พนัธ �เสน รองนายกองค �การ

บรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง
ขอตอบข�อซกัถามของท�านสมาชกิหมู�ที่ 14 ทีไ่ด �

อภปิรายเสนอให�คณะผู �บรหิารตัง้งบประมาณเพื่อขดุหนอง
น้ํา เกีย่วกบัเรือ่งนี้

คณะผู �บรหิารก็จะรบัไว �พิจารณา ส�วนเรือ่งค�าตอบแทน
ค�ามลูดนิ จากทีเ่ราได �ร�วม

ประชมุกนัเมื่อครัง้ทีป่ระชมุสภาคราวทีแ่ล �ว
ได �มีการลงมตไิว �ในราคานี้แล �ว แต�ถ �า

เราจะพิจารณาเปลีย่นแปลงอย�างไรก็ให �เปลีย่นในฤดกูาล
ต�อไป

- ตอบข�อซกัถามจากสมาชกิหมู�ที่ 6
เกีย่วกบัเรือ่งถงุยงัชพี ในการประชมุ

คณะกรรมการระดบัตาํบลเมื่อวานนี้
ได �มีการประชมุร�วมกนัทกุหมู�บ �าน โดยมี

ผู �ใหญ�บ �านและอสม.เข �าร�วมประชมุด �วย
เพียงแต�ผมอยากให�ท�านสมาชกิได �ประสาน

เพิ่มเตมิกบัท�านผู �ใหญ� เน่ืองจากเห็นว�าการทาํงานตรงนี้



ในระดบัท �องทีท่ �องถิน่ต �อง ทาํงานร�วมกนัได �ครบั
เพื่อให �เกดิความสบายใจกนัทกุฝ� าย

- ตอบข�อซกัถามเกีย่วกบัเรือ่งข �อบญัญตัิ
ถนนสายจบัเตยี ตอนนี้เรากาํลงัมาแก �

ของหมู�ที่ 6 ทีม่ีการนําเข �าสภาในวนันี้
เพราะฉะนัน้หลงัจากทีผ่�านสภาไปแล�วก็จะ

สามารถดาํเนินการไปตามขัน้ตอนต�อไปได�ครบั
- เรือ่งถนนคอนกรตีของหมู�ที่ 1

ตอนนี้ได �ผู �รบัจ �างแล �ว ยงัอยู�ในขัน้ตอนของการ

ดาํเนินการตามห�วงเวลาทีอ่งค �การบรหิารส�วนตาํบลได�กาํห
นด

- เกีย่วกบัเรือ่งดนิแลกน้ําของหมู�ที่ 9
ทีท่�านมีความกงัวลใจ ในส�วนนี้การ

ดาํเนินการของแต�ละงานจะมีเงือ่นเวลาของมนั
การดาํเนินงานจงึจาํเป็นต �องให� เป็นไปตามสญัญา
ตามเงือ่นไขของแต�ละงาน แต�ทราบว�ากาํหนดการในการ

ดาํเนินการทาํถนนนัน้จะอยู�ในช�วงเดอืนมิถนุายน
จงึคดิว�าน�าจะทนัครบั
ประธานฯ - สอบถามความคดิเห็นเพิ่มเตมิ
เมื่อไม�มีจงึปิดการประชมุเวลา 11.20 น.

ลาํดวน ยอดภริมย �ผู �บนัทกึ
(นางลาํดวน ยอดภริมย �)

เลขานุการสภา อบต.บ�านพลวง


