
ประชุมสภาองค �การบรหิารส�วนตําบลบ�านพลวง
สมยัสามญั สมยัท่ี 4 ประจาํปี 2562

วนัท่ี 31 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น.
ณ ห�องประชุมสภาองค �การบรหิารส�วนตําบลบ�านพลวง

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

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

ประชมุ มีสมาชกิสภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวงเข �าประชมุ
27 คน ลาประชมุ 1 คน คอื นายกวน ประชมุฉลาด สมาชกิสภาอบต.
หมู�ที่ 4

- เชญินายเคลือ่น ลดัดาไสว ประธานสภาฯ
ดาํเนินการประชมุตามระเบยีบวาระต�อไป
ระเบียบวาระท่ี 1 เรือ่งประธานแจ �งให �ท่ีประชุมทราบ
ประธานฯ -
กล�าวต �อนรบัฝ� ายปกครองทีเ่ข �าร�วมรบัฟังการประชมุในวนันี้

- ช�วงนี้อยู�ในช�วงเทศกาลงานกฐนิ
ทกุวดัทกุชมุชนก็จะมีการทาํบญุตามธรรมเนียม

อนัดงีามของไทย และก็เทศกาลงานวนัเพ็ญเดอืนสบิสอง
ก็จะมีการสบืสาน ประเพณีลอยกระทง
ซึง่เป็นประเพณีอนัดงีามของไทยเรา อย�างเช�นหมู�ที่ 1 ก็จะ
มีการจดักจิกรรมลอยกระทงทกุปี
จงึขอเชญิชวนทกุท�านได �ร�วมกจิกรรมในวนัลอย

กระทงด�วยครบั
- งานทอดกฐนิทีว่ดัปราสาทวารี ในวนัที่ 7

พฤศจกิายนนี้ จงึขอบอกบญุไปยงั
ทกุท�านไปร�วมงานกฐนิในวนันี้ด �วยครบั

ระเบียบวาระท่ี 2 เรือ่งรบัรองรายงานการประชุม
2.1



รบัรองรายงานการประชุมสภาองค �การบรหิารส�วนตําบลบ�านพลว
ง สมยัสามญั สมยัท่ี 4 ประจาํปี 2562 เม่ือวนัท่ี 17 ตุลาคม
2562
ประธานฯ - เชญิประธานตรวจรายงานการประชมุ
นายสาํราญ หมู�ทอง -
เรยีนท�านประธานสภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง
และสมาชกิผู �เข �าร�วม

ประชมุทกุท�าน ผมนายสาํราญ หมู�ทอง
ในฐานะประธานกรรมการตรวจรายงาน

การประชมุของสภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง
ได �ตรวจรายงานการ ประชมุสมยัสามญั สมยัที่ 4
เมื่อวนัที่ 17 ตลุาคม 2562 เรยีบร �อยแล�ว

ขอให�ทีป่ระชมุได �พิจารณาและรบัรองต�อไปครบั
ประธานฯ - สอบถามความคดิเห็นจากสมาชกิผู �เข �าร�วมประชมุ

ว�ามีสมาชกิท�านใดจะแก�ไขเพิ่มเตมิ
เมื่อไม�มีจงึขอมตทิีป่ระชมุรบัรองรายงานการ
ประชมุสมยัสามญั สมยัที่ 4 เมื่อวนัที่ 17 ตลุาคม

2562
มตทิีป่ระชมุ รบัรองรายงานการประชมุ 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 เรือ่ง ขออนุมตัจิ�ายขาดเงนิสะสม

(ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว�าด �วยการรบัเงนิ การเบกิจ�ายเงนิ
การฝากเงนิ การเก็บรกัษาเงนิ
และการตรวจเงนิขององค �กรปกครองส�วนท�องถิน่ (ฉบบัที่ 4) พ.
ศ.2561 ข�อ 89
องค �กรปกครองส�วนท�องถิน่อาจใช �จ�ายเงนิสะสมได�โดยได�รบัการอนุ



มตัจิากสภาท�องถิน่ ภายใต �เงือ่นไขดงัต�อไปนี้
(1)

ให�กระทาํได �เฉพาะกจิการซึง่อยู�ในอาํนาจหน�าทีข่ององค �กรปกครอง
ส�วนท�องถิน่ ซึง่เกีย่วกบัด �านการบรกิารชมุชนและสงัคม
หรอืกจิการทีเ่ป็นการเพิ่มพนูรายได�ขององค �กรปกครองส�วนท�องถิน่
หรอืกจิการทีจ่ดัทาํเพื่อบาํบดัความเดอืดร �อนของประชาชนทัง้นี้
ต �องเป็นไปตามแผนพฒันาท�องถิน่หรอืตามทีก่ฎหมายกาํหนด
ประธานฯ - เชญิคณะผู �บรหิารแถลงญตัติ
นายเกยีว พนัธ �เสน -
เรยีนประธานสภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง
ข�าพเจ �าขอเสนอญตัติ

เรือ่ง ขออนุมตัจิ�ายขาดเงนิสะสม
ด�วยองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง มี

ความประสงค �ขออนุมตัจิ�ายขาดเงนิสะสมตามข�อ 89
แห�งระเบยีบ กระทรวงมหาดไทย
ว�าด �วยการกนัเงนิ การเบกิจ�ายเงนิ การฝากเงนิ การเก็บ
รกัษาเงนิและการตรวจเงนิ ขององค �กรปกครองส�วนท�องถิน่ (ฉบบัที่
4) พ.ศ.

2561 ซึง่มีเงนิสะสมอยู� ณ วนัที่ 30 กนัยายน
2562 จาํนวน 18,072,710.88 บาท
(สบิแปดล�านเจ็ดหมื่นสองพนัเจ็ดร �อยสบิบาทแปดสบิ

แปดสตางค �)
องค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวงได �จดัทาํข �อบญัญตังิบประมาณ

ประจาํปีเพื่อจดัทาํเกีย่วกบัการบรกิารชมุชนและสงัคม
แก�ไขปัญหาความเดอืดร �อน ของประชาชนแล�ว
แต�ไม�เพียงพอ เน่ืองจากมีโครงการจาํนวนมากทีย่งัไม�ได �ทาํและ

งบประมาณรายจ�ายประจาํปีมีจาํกดั
ประชาชนยงัมีความเดอืดร �อน ประกอบกบัมี

เงนิสะสมคงเหลอื
สามารถขออนุมตัจิ�ายขาดเงนิสะสมต�อสภาองค �การบรหิารส�วน

ตาํบลบ�านพลวงเพื่อดาํเนินการตามอาํนาจหน�าที่



ตามระเบยีบ ข�อ 89 จงึมี
ความประสงค �ขออนุมตัจิ�ายขาดเงนิสะสมต�อสภาองค �การบ

รหิารส�วนตาํบลบ�าน พลวง
เพื่อดาํเนินการตามอาํนาจหน�าทีเ่กีย่วกบัการบรกิารชมุชนและสงัคม
และ เพื่อบาํบดัความเดอืดร �อนให�กบัประชาชน ดงันี้ 1.
โครงการก�อสร �างถนน คอนกรตีเสรมิเหล็ก
ถนนเกษตรพฒันา 3 หมู�ที่ 1 บ�านพลวง ตาํบลบ�านพลวง
อาํเภอปราสาท จงัหวดัสรุนิทร � ปรมิาณงาน - งานก�อสร �างถนน คสล.
ขนาดผิว

จราจรกว �าง 5.00 เมตร ยาว 235.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรอืมี

ขนาดพืน้ทีไ่ม�น�อยกว�า 1,175 ตร.ม. ,
งานไหล�ทางหนิคลกุกว �างเฉลีย่ข �างละ 0.20 เมตร
ปรมิาณหนิคลกุไม�น�อยกว�า 9.40 ลบ.ม. , -งานป�ายประชาสมัพนัธ �

โครงการก�อนดาํเนินการและหลงัดาํเนินการ จาํนวน 2
ป�าย (ตามแบบมาตรฐาน

งานทางสาํหรบัองค �กรปกครองส�วนท�องถิน่ ถนน คสล.
ภายในหมู�บ �าน (แบบมี รอยต�อความยาว) แบบเลขที่
ทถ-2-203 แผนที่ 14 และตามแบบ อบต.บ�าน พลวง)
ตามแผนพฒันาท�องถิน่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเตมิ ครัง้ที่ 2 พ.ศ.

2563 งบประมาณก�อสร �าง 758,000 บาท
(เจ็ดแสนห�าหมื่นแปดพนับาทถ�วน)

2. โครงการก�อสร �างถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก
ซอยโคกตาโลน ไป หนองถนนหกั หมู�ที่ 2
บ�านพลวงใต � ตาํบลบ�านพลวง อาํเภอปราสาท จงัหวดัสรุนิทร �

ประมาณงาน – งานก�อสร �างถนน
คสล.ขนาดผิวจราจร กว �าง 5.00 เมตร ยาว 150.00
เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมีขนาดพืน้ทีไ่ม�น�อยกว�า 750 ตร.ม. ,

- งานไหล�ทางหนิคลกุกว �างเฉลีย่ข �างละ 0.20 เมตร หนา
0.15 เมตร หรอื ขนาดพืน้ทีไ่ม�น�อยกว�า 750 ตร.ม. , -
งานไหล�ทางหนิคลกุกว �างเฉลีย่ข �างละ 0.20 เมตร



ปรมิารหนิคลกุไม�น�อยกว�า 9.00 ตร.ม. , งานป�ายประชาสมัพนัธ �
โครงการก�อนดาํเนินการและหลงัดาํเนินการ จาํนวน 2

ป�าย (ตามแบบมาตรฐาน
งานทางสาํหรบัองค �กรปกครองส�วนท�องถิน่ถนน

คสล.ภายในหมู�บ �าน (แบบมี รอยต�อตามยาว)
แบบเลขที่ ทถ-2-203 แผ�นที่ 14 และตามแบบ อบต.บ�าน
พลวง) ตามแผนพฒันาท�องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเตมิ ครัง้ที่ 2
พ.ศ. 2563 งบประมาณก�อสร �าง 488,000 บาท
(สีแ่สนแปดหมื่นแปดพนับาทถ�วน)

3. โครงการก�อสร �างถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก
ซอยคุ �มโคกตะแบง ไป คุ �มโคก สมบรูณ � หมู�ที่ 3
บ�านกนัจาน ตาํบลบ�านพลวง อาํเภอปราสาท จงัหวดัสรุนิทร �

ปรมิาณงาน – งานก�อสร �างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว �าง
5.00 เมตร ยาว 115.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรอืมีขนาดพืน้ทีไ่ม�น�อยกว�า 575 ตร.ม. , -
งานไหล�ทางหนิคลกุกว �างเฉลีย่ข �างละ 0.20 เมตร
ปรมิาณหนิคลกุไม�น�อยกว�า 4.60 ลบ.ม. –
งานป�ายประชาสมัพนัธ �โครงการก�อนดาํเนินการและหลงัดาํเนินการ

จาํนวน 2 ป�าย
(ตามแบบมาตรฐานงานทางสาํหรบัองค �กรปกครองส�วนท�องถิน่

ถนน คสล.ภายในหมู�บ �าน (แบบมีรอยต�อตามยาว)
แบบเลขที่ ทถ-2-203 แผ�น ที่ 14 และตามแบบ
อบต.บ�านพลวง) ตามแผนพฒันาท�องถิน่ (พ.ศ.2561-

2565)เพิ่มเตมิ ครัง้ที่ 2 พ.ศ.2563 งบประมาณก�อสร �าง 371,000
บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นหน่ึงพนับาทถ�วน) 4.
โครงการก�อสร �างถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก

ถนนประชาร�วมใจ หมู�ที่ 4 บ�านบลัลงัก �
ตาํบลบ�านพลวง อาํเภอปราสาท

จงัหวดัสรุนิทร � ปรมิาณงาน – งานก�อสร �างถนน คสล.
ขนาดผิวจราจร กว �าง 5.00 เมตร ยาว 152.00
เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมีขนาดพืน้ทีไ่ม�น�อย กว�า



6.08 ลบ.ม. ,
งานป�ายประชาสมัพนัธ �โครงการก�อนดาํเนินการและหลงั

ดาํเนินการ จาํนวน 2 ป�าย
(ตามแบบมาตรฐานงานทางสาํหรบัองค �กรปกครอง

ส�วนท�องถิน่ถนน คสล.ภายในหมู�บ �าน
(แบบมีรอยต�อตามยาว) แบบเลขที่ ทถ-2- 203 แผนที่
14 และตามแบบอบต.บ�านพลวง) ตามแผนพฒันาท�องถิน่ (พ.ศ.

2561-2565)เพิ่มเตมิ ครัง้ที่ 2 พ.ศ.2563
งบประมาณก�อสร �าง 493,000 บาท

(สีแ่สนเก �าหมื่นสามพนับาทถ�วน) 5.
โครงการก�อสร �างถนนคอนกรตีเสรมิ

เหล็ก ซอยร�วมใจ 2 หมู�ที่ 5 บ�านโคกตามอน
ตาํบลบ�านพลวง อาํเภอ ปราสาท จงัหวดัสรุนิทร �

ปรมิาณงาน - งานก�อสร �างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร
กว �าง 5.00 เมตร ยาว 154.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรอืมีขนาดพืน้ทีไ่ม� น�อยกว�า 770 ตร.ม. , -
งานไหล�ทางหนิคลกุกว �างเฉลีย่ข �างละ 0.20 เมตร

ปรมิาณหนิคลกุไม�น�อยกว�า 6.16 ลบ.ม. , -
งานป�ายประชาสมัพนัธ �โครงการก�อน

ดาํเนินการและหลงัดาํเนินการ จาํนวน 2 ป�าย
(ตามแบบมาตรฐานงานทางสาํหรบั

องค �กรปกครองส�วนท�องถิน่ถนน คสล. ภายในหมู�บ �าน
(แบบมีรอยต�อตามยาว) แบบเลขที่ ทถ-2-203 แผ�นที่
14 และตามแบบ อบต.บ�านพลวง) งบประมาณ ก�อสร �าง
497,000.- บาท
(สีแ่สนเก �าหมื่นเจ็ดพนับาทถ�วน) 6.โครงการก�อสร �าง

ถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก คุ �ม 4 ซอย 3 หมู�ที่ 6
บ�านโคกตะเคยีน ตาํบลบ�านพลวง อาํเภอปราสาท
จงัหวดัสรุนิทร � ปรมิาณงาน - งานก�อสร �างถนน คสล. ขนาดผิว

จราจร กว �าง 5.00 เมตร ยาว 99.00 เมตร หนา 0.15
เมตร หรอืมีขนาด พืน้ทีไ่ม�น�อยกว�า 495 ตร.ม. , -



งานไหล�ทางหนิคลกุกว �างเฉลีย่ข �างละ 0.20 เมตร
ปรมิาณหนิคลกุไม�น�อยกว�า 3.96 ลบ.ม. , - งานก�อสร �างปีกข�าง คสล.
หนา 0.15 เมตร จาํนวน 2 จดุ หรอืมีขนาดพืน้ทีไ่ม�น�อยกว�า
6.25 ตร.ม. , - งาน

ป�ายประชาสมัพนัธ �โครงการก�อนดาํเนินการและหลงัดาํเนิน
การ จาํนวน 2 ป�าย
(ตามแบบมาตรฐานงานทางสาํหรบัองค �กรปกครองส�วนท�องถิน่ถนน
คสล. ภายใน หมู�บ �าน (แบบมีรอยต�อตามยาว)
แบบเลขที่ ทถ-2-203 แผ�นที่ 14 และตาม แบบ
อบต.บ�านพลวง) งบประมาณก�อสร �าง 321,000.- บาท

(สามแสนสอง หมื่นหน่ึงพนับาทถ�วน)
นายก�องเกยีรติ กายดี - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
และสมาชกิผู �เข �าร�วมประชมุทกุท�านครบั ผม

นายก�องเกยีรติ กายดี
รองนายกองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวง ขอแถลง
ญตัตติ�อจากท�านรองเกยีว พนัธ �เสนครบั 7.
โครงการก�อสร �างถนนคอนกรตีเสรมิ เหล็ก ซอยยุ �งฉาง
หมู�ที่ 7 บ�านปังเม็ง ตาํบลบ�านพลวง อาํเภอปราสาท จงัหวดั
สรุนิทร � ปรมิาณงาน - งานก�อสร �างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร กว �าง
5.00 เมตร ยาว 176.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรอืมีขนาดพืน้ทีไ่ม�น�อยกว�า 880 ตร.ม. , -
งานไหล�ทางหนิคลกุกว �างเฉลีย่ข �างละ 0.20 เมตร ปรมิาณหนิคลกุไม�

น�อยกว�า 7.04 ลบ.ม. , -
งานป�ายประชาสมัพนัธ �โครงการก�อนดาํเนินการและ

หลงัดาํเนินการ จาํนวน 2 ป�าย
(ตามแบบมาตรฐานงานทางสาํหรบัองค �กรปกครอง

ส�วนท�องถิน่ถนน คสล. ภายในหมู�บ �าน
(แบบมีรอยต�อตามยาว) แบบเลขที่

ทถ-2-203 แผ�นที่ 14 และตามแบบ อบต.บ�านพลวง)
งบประมาณก�อสร �าง

567,000.- บาท (ห�าแสนหกหมื่นเจ็ดพนับาทถ�วน) 8.



โครงการก�อสร �างถนน คอนกรตีเสรมิเหล็ก
ซอยคุ �มโคกโพธิห์มู�ที่ 8 บ�านนิคมซอย 2 ตาํบลบ�านพลวง

อาํเภอปราสาท จงัหวดัสรุนิทร � ปรมิาณงาน -
งานก�อสร �างถนน คสล. ขนาดผิว จราจร กว �าง 4.00 เมตร
ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมีขนาด

พืน้ทีไ่ม�น�อยกว�า 800 ตร.ม. , -
งานไหล�ทางหนิคลกุกว �างเฉลีย่ข �างละ 0.20 เมตร
ปรมิาณหนิคลกุไม�น�อยกว�า 8.00 ลบ.ม. , - งานก�อสร �างปีกข�าง คสล.
หนา 0.15 เมตร จาํนวน 1 จดุ
หรอืมีขนาดพืน้ทีไ่ม�น�อยกว�า 4.50 ตร.ม. , - งาน

ป�ายประชาสมัพนัธ �โครงการก�อนดาํเนินการและหลงัดาํเนิน
การ จาํนวน 2 ป�าย
(ตามแบบมาตรฐานงานทางสาํหรบัองค �กรปกครองส�วนท�องถิน่ถนน
คสล. ภายใน หมู�บ �าน (แบบไม�มีรอยต�อตามยาว)
แบบเลขที่ ทถ-2-204 แผ�นที่ 15 และตาม แบบ
อบต.บ�านพลวง) งบประมาณก�อสร �าง 492,000.- บาท

(สีแ่สนเก �าหมื่น สองพนับาทถ�วน) 9.
โครงการก�อสร �างถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก ซอยประชาสามคัคี

หมู�ที่ 9 บ�านอาํปึลกง ตาํบลบ�านพลวง อาํเภอปราสาท
จงัหวดัสรุนิทร � ปรมิาณ งาน - งานก�อสร �างถนน คสล.
ขนาดผิวจราจร กว �าง 4.50 เมตร ยาว 157.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรอืมีขนาดพืน้ทีไ่ม�น�อยกว�า 706.50 ตร.ม. , -
งาน ไหล�ทางหนิคลกุกว �างเฉลีย่ข �างละ 0.20 เมตร
ปรมิาณหนิคลกุไม�น�อยกว�า 6.28 ลบ.ม., -
งานก�อสร �างปีกข�าง คสล. หนา 0.15 เมตร จาํนวน 2 จดุ หรอืมีขนาด

พืน้ทีไ่ม�น�อยกว�า 1.00 ตร.ม. , - งานวางท�อระบายน้ํา
คสล. ขนาด Ø 0.40x1.00 ม. ชัน้ 3 จาํนวน 1 จดุ
รวม 5 ท�อน , - งานป�ายประชาสมัพนัธ �

โครงการก�อนดาํเนินการและหลงัดาํเนินการ จาํนวน 2 ป�าย
(ตามแบบมาตรฐาน

งานทางสาํหรบัองค �กรปกครองส�วนท�องถิน่ถนน คสล.



ภายในหมู�บ �าน (แบบไม�มี รอยต�อตามยาว) แบบเลขที่
ทถ-2-204 แผ�นที่ 15 และตามแบบ อบต.บ�าน พลวง)
งบประมาณก�อสร �าง 468,000.- บาท (สีแ่สนหกหมื่นแปดพนับาทถ�วน)

10. โครงการก�อสร �างถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก
ถนนเฉลมิพระเกยีรติ หมู�ที่ 10 บ�าน ตาโสร �
ตาํบลบ�านพลวง อาํเภอปราสาท จงัหวดัสรุนิทร � ปรมิาณงาน - งาน

ก�อสร �างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร กว �าง 5.00
เมตร ยาว 154.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรอืมีขนาดพืน้ทีไ่ม�น�อยกว�า 770 ตร.ม. , - งานไหล�ทางหนิคลกุ

กว �างเฉลีย่ข �างละ 0.20 เมตร ปรมิาณหนิคลกุไม�น�อยกว�า
6.16 ลบ.ม., - งาน

ป�ายประชาสมัพนัธ �โครงการก�อนดาํเนินการและหลงัดาํเนิน
การ จาํนวน 2 ป�าย
(ตามแบบมาตรฐานงานทางสาํหรบัองค �กรปกครองส�วนท�องถิน่ถนน
คสล. ภายใน หมู�บ �าน (แบบมีรอยต�อตามยาว)
แบบเลขที่ ทถ-2-203 แผ�นที่ 14 และตาม แบบ
อบต.บ�านพลวง) งบประมาณก�อสร �าง 497,000.- บาท

(สีแ่สนเก �าหมื่น เจ็ดพนับาทถ�วน) 11.
โครงการก�อสร �างถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก ถนนราษฎร �
พฒันา หมู�ที่ 11 บ�านโคกเพชร ตาํบลบ�านพลวง อาํเภอปราสาท
จงัหวดัสรุนิทร � ปรมิาณงาน - งานก�อสร �างถนน
คสล. ขนาดผิวจราจร กว �าง 5.00 เมตร ยาว 153.00
เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมีขนาดพืน้ทีไ่ม�น�อยกว�า 765 ตร.ม. , -

งานไหล�ทางหนิคลกุกว �าง เฉลีย่ข �างละ 0.20 เมตร
ปรมิาณหนิคลกุไม�น�อยกว�า 6.12 ลบ.ม. , -
งานป�ายประชาสมัพนัธ �โครงการก�อนดาํเนินการและหลงั

ดาํเนินการ จาํนวน 2 ป�าย
(ตามแบบมาตรฐานงานทางสาํหรบัองค �กรปกครองส�วน

ท�องถิน่ถนน คสล. ภายในหมู�บ �าน (แบบมีรอยต�อตามยาว)
แบบเลขที่ ทถ-2- 203 แผ�นที่ 14 และตามแบบ
อบต.บ�านพลวง) งบประมาณก�อสร �าง 494,000.-



บาท (สีแ่สนเก �าหมื่นสีพ่นับาทถ�วน) 12. โครงการก�อสร �างถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก ถนนสหกรณ � 2 หมู�ที่ 12

บ�านกมุพะเนียง ตาํบลบ�านพลวง อาํเภอปราสาท
จงัหวดัสรุนิทร � ปรมิาณงาน - งานก�อสร �างถนน คสล. ขนาดผิว

จราจร กว �าง 4.50 เมตร ยาว 177.00 เมตร หนา 0.15
เมตร หรอืมีขนาด พืน้ทีไ่ม�น�อยกว�า 796.50 ตร.ม. , -
งานไหล�ทางหนิคลกุกว �างเฉลีย่ข �างละ 0.20 เมตร
ปรมิาณหนิคลกุไม�น�อยกว�า 7.08 ลบ.ม. , - งานดนิถมคนัทาง

ปรมิาณดนิถมต�องไม�น�อยกว�า 100.00 ลบ.ม. , -
งานป�ายประชาสมัพนัธ �

โครงการก�อนดาํเนินการและหลงัดาํเนินการ จาํนวน 2 ป�าย
(ตามแบบมาตรฐาน

งานทางสาํหรบัองค �กรปกครองส�วนท�องถิน่ถนน คสล.
ภายในหมู�บ �าน (แบบไม�มี รอยต�อตามยาว) แบบเลขที่
ทถ-2-204 แผ�นที่ 15 และตามแบบ อบต.บ�าน พลวง)
งบประมาณก�อสร �าง 498,000.- บาท

(สีแ่สนเก �าหมื่นแปดพนับาทถ�วน) 13.
โครงการก�อสร �างถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก ซอยน้ําใส หมู�ที่ 13
บ�านสวายซอ

ตาํบลบ�านพลวง อาํเภอปราสาท จงัหวดัสรุนิทร �
ปรมิาณงาน - งานก�อสร �าง ถนน คสล.
ขนาดผิวจราจร กว �าง 5.00 เมตร ยาว 135.00 เมตร หนา 0.15

เมตร หรอืมีขนาดพืน้ทีไ่ม�น�อยกว�า 675 ตร.ม. , -
งานไหล�ทางหนิคลกุกว �าง เฉลีย่ข �างละ 0.20 เมตร
ปรมิาณหนิคลกุไม�น�อยกว�า 5.40 ลบ.ม. , - งาน

ก�อสร �างปีกข�าง คสล. หนา 0.15 เมตร จาํนวน 1 จดุ
หรอืมีขนาดพืน้ทีไ่ม�น�อยกว�า 3.125 ตร.ม.,-
งานดนิถมคนัทาง ปรมิาณดนิถมต�องไม�น�อยกว�า 50.00 ลบ.ม.

, -
งานป�ายประชาสมัพนัธ �โครงการก�อนดาํเนินการและหลงัดาํเนินการ
จาํนวน 2 ป�าย



(ตามแบบมาตรฐานงานทางสาํหรบัองค �กรปกครองส�วนท�องถิน่ถนน
คสล. ภายในหมู�บ �าน (แบบมีรอยต�อตามยาว)
แบบเลขที่ ทถ-2-204 แผ�นที่ 15 และตามแบบ
อบต.บ�านพลวง) งบประมาณก�อสร �าง 444,000.- บาท (สี่
แสนสีห่มื่นสีพ่นับาทถ�วน)
14.โครงการก�อสร �างถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก หนอง

พลวง ซอย 1 หมู�ที่ 14 บ�านหนองพลวง ตาํบลบ�านพลวง
อาํเภอปราสาท จงัหวดัสรุนิทร � ปรมิาณงาน -
งานก�อสร �างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร กว �าง

4.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรอืมีขนาดพืน้ทีไ่ม�น�อยกว�า 630 ตร.ม. , -
งานบ�อพกัน้ํา คสล. ขนาด 0.80x1.00x1.00 เมตร ผนังบ�อ
หนา 0.15 เมตร จาํนวน 10 บ�อ , - งานวางท�อระบายน้ําขนาด คสล. Ø

0.40x1.00 ม. ชัน้ 3 จาํนวน 90 ท�อน , -
งานป�ายประชาสมัพนัธ �โครงการ

ก�อนดาํเนินการและหลงัดาํเนินการ จาํนวน 2 ป�าย
(ตามแบบมาตรฐานงานทาง

สาํหรบัองค �กรปกครองส�วนท�องถิน่ถนน คสล.
ภายในหมู�บ �าน (แบบไม�มีรอยต�อ ตามยาว) แบบเลขที่
ทถ-2-204 แผ�นที่ 15 และตามแบบ อบต.บ�านพลวง)

งบประมาณก�อสร �าง 495,000.- บาท
(สีแ่สนเก �าหมื่นห �าพนับาทถ�วน)
ประธานฯ - เชญิเลขาฯชีแ้จงรายละเอยีดเพิ่มเตมิ
นางลาํดวน ยอดภริมย � - เรยีนท�านประธานฯสภาทีเ่คารพ
ตามทีท่�านผู �บรหิารได �แถลงญตัตมิา เป็นญตัติ

ทีเ่กีย่วกบัการจ�ายขาดเงนิสะสม
เป็นไปตามระเบยีบข�อบงัคบัข �อ 89 ระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทยว�าด �วยการรบัเงนิ
ในการดาํเนินการผู �บรหิารได �เสนอญตัติ

เรยีบร �อยแล�ว ต�อไปจะเข �าสู�ในเรือ่งของการพิจารณา
ซึง่ท�านประธานจะต�อง เปิดโอกาสให�สมาชกิ



ได �อภปิรายในรายละเอยีดโครงการต�างๆทีผู่ �บรหิารได �แถลงมา
ถ�าเห็นชอบให�อภปิรายสนับสนุน หรอือภปิรายแย�งได �

เพื่อให �ทีป่ระชมุได �พิจารณา อย�างกว �างขวาง
เมื่อสิน้สดุการอภปิรายแล�วให �ทีป่ระชมุได �เสนอปิดการอภปิราย

ก�อน ค�ะ
ประธานฯ - สอบถามความคดิเห็นเพิ่มเตมิ
ว�ามีสมาชกิท�านใดจะอภปิรายในระเบยีบวาระนี้

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

สาํราญ หมู�ทอง สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 10
ขออภปิรายในวาระที่ 5.1.1 เรือ่ง จ�ายขาดเงนิสะสม
ได�ทีไ่ด �ดมูาตัง้แต�หมู�ที่ 1 – หมู�ที่ 14 ผมรู �สกึดเีป็นอย�างยิง่ทีม่ี

การจดัสรรงบประมาณมาในรปูแบบนี้
ขอชืน่ชมผู �บรหิารครบัในการจดัสรร

งบประมาณในครัง้นี้ เห็นดดี �วยในการจดัสรรงบประมาณ
ในลกัษณะนี้
อยากให�มีการมองภาพของแต�ละหมู�บ �านให�เสมอภาคกนั

ไม�ว�าจะเป็นงบประมาณ จ�ายขาด
หรอืข �อบญัญตังิบประมาณ ขอบคณุครบั
นายสมบรูณ � แสงสนัติ - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
เพื่อนๆสมาชกิ และผู �เข �าร�วมประชมุทกุท�าน

ผมนายสมบรูณ � แสงสนัติ สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 5
ขออภปิรายเกีย่วกบัเรือ่ง ความเดอืดร �อน
ทกุหมู�บ �านมีความเดอืดร �อน ผมเห็นดดี �วยกบัทางคณะผู �บรหิารที่

ท�านให�ความสาํคญั
มีการจดัสรรงบประมาณตามความเป็นธรรม แต�อยากจะฝาก

ว�าต�อไปขอให�ท�านทาํในลกัษณะอย�างนี้
ให �มีการจดัสรรไปในทกุหมู�บ �านของเรา

เราเล็งเห็นว�าชมุชนมีความเดอืดร �อนครบั ขอบคณุครบั
นายหอม กายดี - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ



และสมาชกิผู �ทรงเกยีรตทิกุท�าน ผมนายหอม
กายดี สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 2

ผมเห็นด�วยกบัโครงการนี้ และก็ขอชมเชยคณะ
ผู �บรหิารทีม่ีการจดัสรรงบประมาณออกมาในลกัษณะนี้ครั

บ ขอบคณุครบั
นายนรากรณ � บวัทอง - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
และเพื่อนสมาชกิผู �เข �าร�วมประชมุทกุท�าน ผม

นายนรากรณ � บวัทอง สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 6
แต�ขอสอบถามท�านประธานสภาฯ

ผ�านไปยงัคณะผู �บรหิารครบั
ว�าพอทีจ่ะมีโอกาสได�จ�ายขาดอกีสกัรอบหรอืไม�

เน่ืองจากเรามีความเดอืดร �อนเรือ่งน้ําอปุโภค บรโิภค
เป็นอย�างมากครบั อยากให�

มีการดาํเนินการกัน้แนวเขตทาํแก �มลงิไว �สกั 2 แห�งครบั
ทัง้หนองตาลาํ และ หนองยะทตัครบั ขอบคณุครบั
นายนันท � จนัทร �ประโคน - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
และสมาชกิผู �เข �าร�วมประชมุทกุท�านครบั ผม

นายนันท � จนัทร �ประโคน สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 14
ขอขอบคณุทางคณะ

ผู �บรหิารทีจ่ดัสรรงบประมาณให�กบัทกุหมู�ครบั
และขอเพิ่มเตมิจากท�านสมาชกิหมู�

ที่ 6
ถ�าทางคณะผู �บรหิารสามารถดาํเนินการได �อยากให�รบีดาํเนินการครั
บ เพื่อ บรรเทาความเดอืดร �อนให�แก�ตาํบลของเรา
และในส�วนของการอนุมตังิบประมาณ

ในครัง้นี้
อยากจะฝากท�านสมาชกิและก็ผู �นําทกุคนครบั
ให�ช�วยเป็นหเูป็นตาเพื่อให �

งานออกมาดคีรบั
นายวฒุชิยั จาํนงเพียร - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพครบั
ผมนายวฒุชิยั จาํนงเพียร สมาชกิสภา



อบต.หมู�ที่ 14 ขอเสนอปิดการอภปิรายครบั
ประธานฯ - สอบถามความคดิเห็นเพิ่มเตมิ
นายประกอบ ประไว - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
และสมาชกิผู �เข �าร�วมประชมุทกุท�านครบั ผม

นายประกอบ ประไว รองประธานสภาฯ
ขออภปิรายในส�วนของรายละเอยีดใน

แบบปร.4ครบั ในส�วนของค�าเกลีย่พืน้ทีข่องหมู�ที่ 7
หมู�ที่ 10 หมู�ที่ 11 ใน ส�วนนี้เห็นว�าตวัเลขเท�ากนั
ซึง่ไม�น�าจะเป็นไปได�ครบัทีจ่ะผิดพลาดในตวัเลขครบั

แต�คดิว�าจะไม�มีปัญหาอะไรครบั
ก็อยากจะฝากท�านสมาชกิและผู �นําทกุท�านครบั

ให �ช�วยกนัเป็นหเูป็นตาด�วยครบั เวลาทีม่ีการดาํเนินงาน
เพื่อให �งานออกมาได� คณุภาพครบั
ประธานฯ - เชญิคณะผู �บรหิารตอบข�อซกัถาม
นายเกยีว พนัธ �เสน - เรยีนท�านประธานสภาฯ ท�านสมาชกิ
และผู �เข �าร�วมประชมุทกุท�านครบั ผมนาย

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

จดัสรรงบประมาณ
ใจนัน้อยากจะกระจายงบประมาณอยู�แล �ว เพียงแค�ว�าบางครัง้

งบประมาณมีจาํนวนจาํกดั
แต�ครัง้นี้ถอืว�ามีงบประมาณทีพ่อทีจ่ะกระจายได�ทกุ

หมู�บ �าน และก็รู �สกึเป็นห�วงครบั
เมื่องบประมาณมาถงึแล �วก็อยากจะให�ตวัแทนทกุ

หมู�บ �านช�วยกนัตรวจสอบ
เป็นหเูป็นตาไปจนตลอดระยะเวลาการก�อสร �าง เพื่อให �

ถนนมีคณุภาพ
เพราะประโยชน �จะเกดิขึน้กบัตาํบลบ�านพลวงของเรา จงึอยากให�

ทกุท�านช�วยเป็นหเูป็นตาด�วยครบั
ส�วนเรือ่งงบประมาณจ�ายขาดเงนิสะสมในครัง้ ต�อไป
ผมขอตอบในวาระอืน่ๆครบั ขอบคณุครบั



ประธานฯ - สอบถามความคดิเห็นเพิ่มเตมิ
ว�ามีสมาชกิท�านใดเห็นควรให�ปิดการอภปิราย
ทีป่ระชมุ เห็นชอบให�ปิดการอภปิรายจาํนวน 27 เสยีง
ประธานฯ - ขอมตอินุมตัจิ�ายขาดเงนิสะสม
(ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว�าด �วยการรบัเงนิ

การเบกิจ�ายเงนิ การฝากเงนิ การเก็บรกัษาเงนิ
และการตรวจเงนิขององค �กร

ปกครองส�วนท�องถิน่ (ฉบบัที่ 4) พ.ศ.2561 ข�อ 89
องค �กรปกครองส�วน

ท�องถิน่อาจใช �จ�ายเงนิสะสมได�โดยได�รบัการอนุมตัจิากสภ
าท�องถิน่
มตทิีป่ระชมุ เห็นชอบ 27 เสยีง
ระเบียบวาระท่ี 6 ญตัติอ่ืนๆ
ประธานฯ -
สอบถามความคดิเห็นเพิ่มเตมิจากสมาชกิผู �เข �าร�วมประชมุ
นายสาํราญ หมู�ทอง - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพครบั
ผมนายสาํราญ หมู�ทอง สมาชกิสภาอบต. หมู�ที่ 10
ขออภปิรายเกีย่วกบัเรือ่งงบประมาณจ�ายขาดทีเ่ราได �ลงมตเิห็นชอบไ
ป

เมื่อสกัครู�
อยากให�มีการแจ �งให �สมาชกิทราบก�อนทีจ่ะมีการลงดาํเนินงานด�วยค
รบั เพื่อทีจ่ะได �ช�วยกนัดแูลเป็นหเูป็นตาในเรือ่งนี้
ขอบคณุครบั
นายสมบรูณ � แสงสนัติ - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพครบั
ผมนายสมบรูณ � แสงสนัติ สมาชกิสภา

อบต.หมู�ที่ 5 ขออภปิรายในระเบยีบวาระที่ 6
ญตัตอิืน่ๆ ทีผ่�านมาทางองค �การ

บรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวงก็ได �เจยีดงบประมาณไปซ�อมแ
ซม ก็ช�วยได �ในระดบัหน่ึง

ซึง่เน่ืองจากว�าระยะเวลาของถนนเส �นนี้ก็ได �มีการใช �งานมา
หลายปีแล �ว การลาดยาง ก็เสือ่มสภาพตามกาลเวลา



การซ�อมแซมก็แค�พอทเุลาไปได�ระยะหน่ึง และตอนนี้ก็
มีความชาํรดุเสยีหายอกีแล �ว

เราซึง่เป็นหน�วยงานทีม่ีหน�าทีร่บัผิดชอบถนนหนทาง
ภายในตาํบลบ�านพลวง เราก็มีหน�าทีต่ �องดแูล

จงึอยากจะฝากทางคณะผู �บรหิารได � ตดิตาม
ให�หน�วยงานทีม่ีส�วนเกีย่วข �องเข �ามาช�วยดแูลในส�วนนี้ด �วย
หรอืถ �าพอทีจ่ะ

มีงบประมาณซ�อมแซมในส�วนนี้ก็อยากให�ช�วยดแูลด�วยครั
บ ขอบคณุครบั
นายหอม กายดี - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ ผมนายหอม
กายดี สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 2

ขออภปิรายเกีย่วกบัเรือ่งถนนเส �นจากตาสม
หรอืแซรคลอง ถนนเส �นนี้เป็นหลมุ เป็นบ�อมากครบั
อยากจะฝากให�ทางคณะผู �บรหิารได �ช�วยดแูลด�วยครบั ขอบคณุครบั
นายวฒุชิยั จาํนงเพียร - เรยีนท�านประธานสภาฯ คณะผู �บรหิาร
และผู �เข �าร�วมประชมุทกุท�านครบั ผม นายวฒุชิยั
จาํนงเพียร ขออภปิรายเกีย่วกบัเรือ่งถนนหนทางครบั
ผมเห็นด �วยครบั อยากให�มีการปรบัปรงุทัง้ตาํบล
เน่ืองจากช�วงนี้เป็นช�วงหน�าแล �ว ถ �ามีเหตฉุุกเฉิน

อะไรก็จะได �สญัจรได �สะดวกขึน้ครบั ขอบคณุครบั
นายประกอบ ประไว - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
ผมนายประกอบ ประไว รองประธานสภาฯ

ขออภปิรายในญตัตอิืน่ๆครบั
ถ �าเราสามารถขดุคลองได�มนัก็จะเป็นแนวกนัไม�ให �มลู

หมไูหลลงคลองได�
จงึอยากจะฝากทางผู �บรหิารให�เล็งเห็นความสาํคญัเกีย่วกบัเรือ่ง

นี้ด �วยครบั ขอบคณุครบั
นายลบั ลอยเลือ่น - เรยีนท�านประธานสภาฯทีเ่คารพ
และสมาชกิผู �เข �าร�วมประชมุทกุท�านครบั ผม

นายลบั ลอยเลือ่น สมาชกิสภาอบต.หมู�ที่ 9
สบืเน่ืองจากเมื่อวนัที่ 17 ทีเ่ราได � ประชมุสภากนั



และได�มีการพดูคยุเรือ่งโครงการดนิแลกน้ํา จงึอยากจะสอบถาม

ทางคณะผู �บรหิารว�ามีแนวทางจะดาํเนินการต�อไปอย�างไร
ขอบคณุครบั
ประธานฯ - เชญิคณะผู �บรหิารได �ตอบข�อซกัถาม
นายเกยีว พนัธ �เสน -
เรยีนท�านประธานสภาฯและสมาชกิผู �เข �าร�วมประชมุทกุท�านครบั
ผมนายเกยีว

พนัธ �เสน รองนายกอบต.
ขอตอบข�อซกัถามเกีย่วกบัถนนสายบ�านปังเม็ง ไปบ�าน

อาํปึงกง
ทางองค �การบรหิารส�วนตาํบลบ�านพลวงได �เสนอโครงการไปยงัทางห
ลวง ชนบท มีการอนุมตังิบประมาณแล�วจาํนวน 25
ล�านบาท ตอนนี้รอการเซ็น สญัญาครบั
ในการประชมุท �องถิน่ท �องทีใ่นวนัที่ 4 พฤศจกิายนนี้
อยากให�ทกุท�าน มาร�วมประชมุ
เพื่อทีไ่ด �จะพดูคยุปรกึษาหารอืกนัในเรือ่งสาํคญัเกีย่วกบัเรือ่งน้ํา

เราจะได �หารอืกนัว�า
หมู�บ �านของเรานัน้มีความเดอืดร �อนเรือ่งอะไรเรือ่งแนวเขตถอื

ว�าเป็นเรือ่งสาํคญั อยากให�เราช�วยกนัเป็นหเูป็นตาด�วย
ส�วนเรือ่งถนนทีท่�านเห็น จากสีแ่ยกหน�าอบต.ไปยงัหมู�ที่

13 ทางคณะกรรมการรางวลัลกูโลกสเีขยีวทีไ่ด �รบั
รางวลัมา 250,000 บาท รอบแรกเราได �ทาํป�าย

และก็ถงัขยะ ทาง
คณะกรรมการก็มีการลมตกินัว�าทาํอย�างไรเพื่อไม�ให �รถยน

ต �เข �าไปในบรเิวณนี้ได �
การนํารถขนดนิไปปิดทางทีส่ามารถเข �าออกได�

ก็น�าจะพอแก�ไขได �บ �างครบั
ประธานฯ สอบถามความคดิเห็นเพิ่มเตมิ
เมื่อไม�มีจงึปิดการประชมุเวลา 11.50 น.

ลาํดวน ยอดภริมย �ผู �จดบนัทกึ



(นางลาํดวน ยอดภริมย �)
เลขานุการสภาอบต.บ�านพลวง


