
 
 
 
 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตําบลพลบัพลา 
เรื่อง   รายงานการประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนตําบลพลับพลา   

สมัยสามญั  สมัยที่  ๔  ครั้งที่  ๑  ประจําปี  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
-------------------------------------------------- 

 
  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  ได้เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
พลับพลา  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๔  ครั้งที่  ๑  ประจําปี  พ.ศ.  ๒๕๕๙    เมื่อวันที่  ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๕๙  
เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  นั้น 
 

  อาศัยอํานาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ.  ๒๕๔๗  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ข้อ  ๓๓  และ  ๓๔  บัดนี้  สภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลพลับพลา  ได้รับรองรายงานการประชุมสภาฯ  เรียบร้อยแล้ว  ในการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลพลับพลา  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๑  ครั้งที่  ๑  ประจําปี  พ.ศ.  ๒๕๖๐  เมื่อวันที่  ๒๗  เมษายน  
๒๕๖๐  จึงขอประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน  
ตามรายละเอียดที่แนบท้ายนี้ 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
    ประกาศ ณ วันที่    ๒๘   เมษายน   พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
                            สนอง  แคร่กระโทก 
       (นายสนอง  แคร่กระโทก) 
    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สําเนา 
บันทึกรายงานการประชุมสภา  สมัยสามญั  สมัยที่  ๔  ครั้งที่  ๑  ประจําปี  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

วันที่  ๑๓  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙  เวลา  ๐๙.๐๐  น. 
ณ  ห้องประชมุที่ทําการองคก์ารบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

 
ผู้มาประชุม 
 

ลําดับที ่ ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ
๑ นายสนอง แคร่กระโทก ประธานสภา อบต.ฯ สนอง  แคร่กระโทก  
๒ นายสมมิตร ขันธการุญวงศ์ เลขานุการสภา อบต.ฯ สมมิตร  ขันธการุญวงศ์  
๓ นายสมคิด   เขลิ๊กกระโทก   สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมู่ที่  ๑ สมคิด เขลิ๊กกระโทก    
๔ นายสวัสด์ิ ขุมกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมู่ที่  ๒ สวัสด์ิ  ขมุกระโทก  
๕ นายนวล ครึบกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมู่ที่  ๒ นวล  ครึบกระโทก  
๖ นางส่วน จงประเสริฐยิ่ง สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมู่ที่  ๓ ส่วน จงประเสริฐยิ่ง  
๗ นายลัด แกะกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมู่ที่  ๓ ลัด แกะกระโทก  
๘ นายชูชีพ วัฒนชัยไผ่สวัสด์ิ สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมู่ที่  ๔ ชูชีพ วัฒนชัยไผ่สวัสด์ิ  
๙ นางจุฑามณี มณีวัฒนพงษ์สุข สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมู่ที่  ๔ จุฑามณี มณีวัฒนพงษ์สุข  
๑๐ นายเวช ใคร่กระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมู่ที่  ๕ เวช ใคร่กระโทก  
๑๑ นายไพฑูรย์ เดชพร สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมู่ที่  ๕ ไพฑูรย์ เดชพร  
๑๒ นายม้วน กริดกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมู่ที่  ๖ ม้วน กริดกระโทก  
๑๓ นายอาคม แผละกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมู่ที่  ๖ อาคม แผละกระโทก  
๑๔ นายมานะ โครงกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมู่ที่  ๗ มานะ โครงกระโทก  
๑๕ นายแม้น แผลกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมู่ที่  ๗ แม้น แผลกระโทก  
๑๖ นายเพิ่ม กร่อยกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมู่ที่  ๘ เพิ่ม กร่อยกระโทก  
๑๗ นายศิริ แทนผักแว่น สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมู่ที่  ๙ ศิริ แทนผักแว่น  
๑๘ น.ส.สําอางค์ ขอนกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมู่ที่  ๙ สําอางค์ ขอนกระโทก  
๑๙ นายนิติวัฒน์ แผลกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมู่ที่  ๑๐ นิติวัฒน์  แผลกระโทก  
๒๐ นายปราศรัย ดํารงธรรม สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมู่ที่  ๑๐ ปราศรัย ดํารงธรรม  
๒๑ นายสําราญ แอบผักแว่น สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมู่ที่  ๑๒ สําราญ แอบผกัแว่น  
๒๒ นางนารี หงุ่ยกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมู่ที่  ๑๒ นารี หงุ่ยกระโทก  
๒๓ นายวินัย พิชยรัตนชัย สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมู่ที่  ๑๓ วินัย  พิชยรัตนชัย  
๒๔ นางสร้อย ชาญสูงเนิน สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมู่ที่  ๑๔ สร้อย ชาญสูงเนิน  
๒๕ นางเจนจิรา ผันกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมู่ที่  ๑๔ เจนจิรา ผันกระโทก  
๒๖ นายสนับ กํากระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมู่ที่  ๑๕ สนับ กํากระโทก  
๒๗ นายสุพิชัย มวยกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมู่ที่  ๑๕ สุพิชัย มวยกระโทก  
๒๘  นางสายพิน กกกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมู่ที่  ๑๗ สายพิน กกกระโทก  
๒๙ นางยุพเยาว์ อธิพรหม สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมู่ที่  ๑๗ ยุพเยาว์ อธิพรหม  
๓๐ นางมัลลิกา กลางกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมู่ที่  ๑๘ มัลลิกา กลางกระโทก  
๓๑ นางวิไล ทบวงค์ สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมู่ที่  ๑๘ วิไล ทบวงค์  

 
 
 



-๒- 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑.  นายสํารวย   วัชรคําประเสริฐ  รองประธานสภา อบต.ฯ 
๒.  นายสมควร  คุ้มกระโทก  สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมู่ที่  ๘ 
๓.  นายสุบิน  กกกระโทก   สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมู่ที่  ๑๑ 
๔.  นายวรวัช  จิตจักร   สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมู่ที่  ๑๓ 
๕.  นายชิน  แจนดอน   สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมู่ที่  ๑๖ 

 ๖.  นายธีระพล  ขวัญมล   สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมู่ที่  ๑๖ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายสมบูรณ์  แขดอน   นายก อบต.พลับพลา 
๒. นางสุนทร  กกกระโทก  รองนายก อบต.พลับพลา 
๓. นายเคียง  พวงกระโทก  ผู้ใหญ่บ้าน หมูท่ี่  ๑๕ 
๔. นายดี  เขียงกระโทก   ผู้ใหญ่บ้าน หมูท่ี่  ๕ 
๕. นายสมคิด  กอกกระโทก    ผู้ใหญ่บ้าน หมูท่ี่  ๖ 
๖. นายลาภ  เจียกกระโทก  ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๑๒ 
๗. นายอุทัย  จิตติมณี   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที ่ ๑๐ 
๘. นายเทพ  กรอกกระโทก  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที ่ ๑๘ 
๙. นายปีย์พลช  ณัฐวศ์วิวัฒน์  บริษัทเกษตร อโกรพลัส 
๑๐. น.ส. ภิชกุล  บุญญาเกื้อกูล  บริษัทเกษตร อโกรพลัส 
๑๑. นางภณิดา  บุดดาวงค์  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
๑๒. นางวรรณี  กิติพงษ์   หัวหน้าสํานักปลัด 
๑๓. นางเสาวลักษณ์  เปรี้ยวกระโทก ผู้อํานวยการกองคลัง 
๑๔. นายสุทธิพงษ์  ศรีวิพัฒน์  ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
๑๕. สิบเอกพิชิต  โปรยกระโทก  ผู้อํานวยการกองช่าง 
๑๖. นางสุนันท์  สทิธิสุธี   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
๑๗. น.ส. ผกามาศ  แคร่กระโทก  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

 
เปิดประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
 

ระเบยีบวาระที่  ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชมุทราบ 
ประธานสภาฯ -  แจ้งระเบียบวาระการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจําปี 

พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ที่ประชุมทราบ  ดังนี้ 
    ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
    ระเบียบวาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (  ๒๕   
    พฤศจิกายน  ๒๕๕๙) 
    ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องติดตามการประชุมครั้งที่แล้ว 
    ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบ 
    ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่อง  เพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่  ๖  เรื่องอื่น  ๆ  (ถ้ามี) 
 
 



-๓- 
 

  -  ขอเชิญผู้ใหญ่บ้านทุกท่านแจ้งเรื่องประชาสัมพันธ์ 
นายเคียง  พวงกระโทก  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๑๕ 

 -  ขอขอบคุณคณะผู้บริหารที่ได้จัดสรรงบประมาณไปพัฒนาหมู่บ้านทั้ง ๕ 
หมู่บ้าน 

นายสมคิด  กอกกระโทก  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๖ 
-  ขอฝากประชาสัมพันธ์โครงการไร่ละ ๑,๐๐๐ บาท จะสิ้นสุดวันที่  ๓๐ 
ธ.ค. ๒๕๕๙ ขอให้ทุกท่านแจ้งให้ประชาชนไปตรวจสอบผู้ที่ยังไม่ได้รับเงิน
ดังกล่าว  

นายลาภ  เจียกกระโทก  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๑๒ 
-  ขอสอบถามที่สาธารณประโยชน์บึงกุดสวาย ทางที่ดินได้เข้ามาสํารวจแล้ว
ก็เงียบหายไป ต้องการให้ทาง อบต.พลับพลา ประสานไปยังที่ดินว่าจะ
ดําเนินการต่อให้แล้วเสร็จเมื่อได 
-  เรื่องทางสายดอนซาดที่ถูกบุกรุกไหล่ทาง และสายกลางหมู่บ้าน อบต.
พลับพลา มีแนวทางแก้ไขป้องกันอย่างไรได้บ้าง 

 

ที่ประชุม   -  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  (  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙) 
ประธานสภาฯ   -  ได้ตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุมครบองค์ประชุมหรือไม่ 
    -  อยู่ครบองคป์ระชุม  มีสมาชิกลา  จํานวน  ๖  คน  คือ  

   ๑.  นายสํารวย   วัชรคําประเสริฐ รองประธานสภา อบต.ฯ 
๒.  นายสมควร  คุ้มกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมู่ที่  ๘ 
๓.  นายสุบิน  กกกระโทก  สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมู่ที่  ๑๑ 
๔.  นายวรวัช  จิตจักร  สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมู่ที่  ๑๓ 
๕.  นายชิน  แจนดอน  สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมู่ที่  ๑๖ 

    ๖.  นายธีระพล  ขวัญมล  สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมู่ที่  ๑๖ 
 ไม่อยู่ในที่ประชุม ๑ คน  คือ  นายไพฑูรย์  เดชพร สมาชิกสภา อบต.ฯ  

หมู่ที่  ๕   
-  ขอเชิญสมาชิกสภา อบต.  ทุกท่านตรวจดูรายงานการประชุมครั้งที่แล้วในการ
ประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙  เมื่อวันที่ ๒๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙  ที่ผ่านมาว่ามีแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่  ขอแก้ไขเพิ่มเติม
ได้…….. ถ้าไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงจะขอมติที่ประชุม  สมาชิกท่านใดรับรอง
รายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ขอให้ยกมือ 

มติที่ประชุม -  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  จํานวน  ๒๘  เสียง ลา  ๖  ราย ไม่อยู่ใน
ที่ประชุม  ๑  ราย 

 

ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องติดตามการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานสภาฯ   -  ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาติดตามการประชุมครั้งที่ 

แล้วหรือจะเสนอแนะเรื่องต่าง ๆ ขอให้เสนอได้ 
    -  ไม่มีสมาชิกท่านใดติดตามการประชุมครั้งที่แล้ว     

 
 



-๔- 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔  เรื่อง  แจ้งเพือ่ทราบ 
ประธานสภาฯ   -  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ช้ีแจง 
นายสมมิตร  ขนัธการุญวงศ์ เลขานุการสภาฯ 
    ๔.๑  การรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.   
    ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) 
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ 
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่   

๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๙ ข้อ  ๑๓  (๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายใน  ๑๕  วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  ๓๐  วัน     
โดยอย่างน้อยปีละ  ๒  ครั้ง  ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม 
-  ขอให้สมาชิกทุกท่านดูรายละเอียดตามเอกสารรายงานการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)  ตาม
เอกสารที่แจกให้ 

 

ที่ประชุม   -  รับทราบ 
 

นายสมมิตร  ขนัธการุญวงศ์ เลขานุการสภาฯ 
    ๔.๒  การรายงาน  รายรับ - รายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และแก้เพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  ๒  และ  
๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ข้อ  ๔๐  เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  ใหอ้งค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจําปีงบประมาณที่สิ้นสุด      
ทั้งงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณไว้โดยเปิดเผยณ  สํานักงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อให้ประชาชนทราบ  ภายในกําหนด  ๓๐  
วันตามแบบที่กรมการปกครองกําหนด แลว้ส่งสําเนารายงาน  ดังกล่าวไปให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบและเก็บเป็นข้อมูลระดับจังหวัดภายใน
ระยะเวลา ๑๕ วันหลังจากนั้น  แล้วให้จังหวัดรายงานกรมการปกครอง
ทราบ 
-  ขอใหส้มาชกิทุกท่านดูรายละเอียดตามเอกสารงบรายรับ – รายจ่ายตาม
งบประมาณ ประจําปี ๒๕๕๙ ต้ังแต่วันที่  ๑ ตุลาคม  ๒๕๕๘  ถึงวันที่  ๓๐  
กันยายน  ๒๕๕๙  ตามเอกสารที่แจกให ้

ที่ประชุม   -  รับทราบ 
 
 
 
 
 



-๕- 
 

ระเบยีบวาระที่  ๕  เรื่อง  เพื่อพิจารณา 
ประธานสภาฯ ๕.๑  การกําหนดสมัยประชุมสภาประจําปี  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และสมัยที่  ๑  

ของปีถัดไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.  ๒๕๓๗  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที ่ ๖)  พ.ศ.  ๒๕๕๒  มาตรา  
๕๓  ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชมุสามัญ  ๒  สมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภา
องค์การบริหารส่วนตําบลจะกําหนดแต่ต้องไม่เกนิ  ๔  สมยั  วันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจําปีให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด    

สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ  ใหม้ีกําหนดไม่เกิน  ๑๕  วัน แต่จะ 
ขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอําเภอและตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๗  
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที ่ ๒) พ.ศ.  ๒๕๕๔  ข้อ  ๒๑  การกําหนด
จํานวนสมัยประชุมสามัญประจําปี  ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม  สมัย
ประชุมสามัญประจําปีของแต่ละสมัยในปีนัน้  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
ประจําปีของปีถัดไป  และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําปีสมยั
แรกของปีถัดไป  ให้ประธานสภาท้องถิ่นนําปรึกษาในที่ประชุมสามัญ
ประจําปีสมัยแรกของแต่ละปี  โดยให้นําความในข้อ  ๑๑  (๓) มาใช้โดย
อนุโลม  สําหรบัองค์การบริหารส่วนตําบล   ให้สภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลกําหนดว่าปีนั้นจะมีสมยัการประชุมสามัญประจําปีก่ีสมัย  แต่ละสมัย
ในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด  แต่ละสมัยในปีนั้นมีกําหนดกี่วัน  กับให้กําหนดวันเริ่ม
ประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีกําหนดกี่วัน 
-  ขอเสนอกําหนดสมัยประชุมสภาประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็น ๔  สมัย 
ระหว่างวันที่  ๑ – ๑๕  เหมอืนปีที่ผ่านมา สมาชิกมีความคิดเห็นเป็นอย่าง
อ่ืนหรือไม่ 

นายวินยั  พิชยรัตนชัย  สมาชิกสภา อบต.พลับพลา หมู่ที่ ๑๓ 
    -  ขอเสนอสมัยประชุมสภาเป็น ๔ สมัย ดังนี้  
    สมัยที่  ๑  ระหว่างวันที่  ๑ – ๑๕  ก.พ.  ๒๕๖๐ 
    สมัยที่  ๒  ระหว่างวันที่  ๑ – ๑๕  พ.ค.  ๒๕๖๐ 
    สมัยที่  ๓  ระหว่างวันที่  ๑ – ๑๕  ส.ค.  ๒๕๖๐ 
    สมัยที่  ๔  ระหว่างวันที่  ๑ – ๑๕  พ.ย.  ๒๕๖๐ 
นายสมมิตร  ขนัธการุญวงศ์ เลขานุการสภาฯ 

-  ขอขอบคณุท่านประธานสภาฯ  แต่เนื่องด้วยกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ได้มีการเปลี่ยนแปลง
ปรับปรุงแก้ไข ดังนั้นการกําหนดสมัยประชุมสภาฯ  จึงต้องมีการปรับให้
สอดคล้องกับการดําเนินงานของ อบต.พลับพลา ถ้ากําหนดตามที่ท่านได้
เสนอจะไม่สอดคล้องกับการดําเนินงานของ อบต. โดยเฉพาะเรื่องของการ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี จึงขอให้มีการปรับเปลี่ยนสมยัประชุมสภา ดังนี้ 
สมัยที่  ๑  ระหว่างวันที่  ๑๖ – ๓๐  เม.ย.  ๒๕๖๐ 
สมัยที่  ๒  ระหว่างวันที่  ๑ – ๑๕    ส.ค.   ๒๕๖๐ 
สมัยที่  ๓  ระหว่างวันที่  ๑๖ – ๓๐  ต.ค.   ๒๕๖๐ 

 



-๖- 
 

สมัยที่  ๔  ระหว่างวันที่  ๑๖ – ๓๐  ธ.ค.   ๒๕๖๐  
และการประชุมสภาสมัยสามญั สมัยที ่ ๑  ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ คือ  
ระหว่างวันที่  ๑๖ – ๓๐  เม.ย.  ๒๕๖๑ 

ประธานสภาฯ -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่......ถ้าไม่มีจะขอมติจากที่ประชุม
สภาฯ 

    -  ได้ตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุมครบองค์ประชุมหรือไม่ 
    -  อยู่ครบองคป์ระชุม  มีสมาชิกลา  จํานวน  ๖  คน  คือ  

   ๑.  นายสํารวย   วัชรคําประเสริฐ รองประธานสภา อบต.ฯ 
๒.  นายสมควร  คุ้มกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมู่ที่  ๘ 
๓.  นายสุบิน  กกกระโทก  สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมู่ที่  ๑๑ 
๔.  นายวรวัช  จิตจักร  สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมู่ที่  ๑๓ 
๕.  นายชิน  แจนดอน  สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมู่ที่  ๑๖ 

    ๖.  นายธีระพล  ขวัญมล  สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมู่ที่  ๑๖ 
 ไม่อยู่ในที่ประชุม ๑ คน  คือ  นายไพฑูรย์  เดชพร สมาชิกสภา อบต.ฯ  

หมู่ที่  ๕   
-  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบการกําหนดสมัยประชุมสภาเป็น ๔ สมัย  
สมัยที่  ๑  ระหว่างวันที่  ๑๖ – ๓๐  เม.ย.  ๒๕๖๐ 
สมัยที่  ๒  ระหว่างวันที่  ๑ – ๑๕    ส.ค.   ๒๕๖๐ 
สมัยที่  ๓  ระหว่างวันที่  ๑๖ – ๓๐  ต.ค.   ๒๕๖๐ 
สมัยที่  ๔  ระหว่างวันที่  ๑๖ – ๓๐  ธ.ค.   ๒๕๖๐  
และการประชุมสภาสมัยสามญั สมัยที ่ ๑ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ คือ  
ระหว่างวันที่  ๑๖ – ๓๐  เม.ย.  ๒๕๖๑  ขอให้ยกมือครับ 
 

มติที่ประชุม -  เห็นชอบ  จํานวน  ๒๘  เสียง  ลา  ๖  ราย  ไม่อยู่ในที่ประชุม  ๑  ราย 
 

ประธานสภาฯ   ๕.๒  การแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาอปท.  ขอเชิญเลขานุการช้ีแจง 
นายสมมิตร  ขนัธการุญวงศ์ เลขานุการสภาฯ 

-  การแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาอบต.พลับพลา (คัดเลือกสมาชิกสภาฯ  
๓  คน)ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที ่ 
๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ข้อ  ๘  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  (๓)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก  จาํนวน  ๓  คน 

    กรรมการตามข้อ  ๘  (๓)  ให้มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ  ๒  ปีและอาจ 
    ได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
    -  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเสนอและขอผู้รับรอง ๒ ท่าน 
นายสนับ  กํากระโทก  สมาชิกสภา อบต.พลับพลา หมู่ที่ ๑๕ 
    -  ขอเสนอ  นายวินัย  พิชยรัตนชัย  สมาชิกสภา อบต.พลับพลา หมู่ที่ ๑๓ 

-  ผู้รับรอง  นายสุพิชัย  มวยกระโทก  สมาชิกสภา อบต.พลับพลา หมู่ที่ ๑๕  
และนายชูชีพ  วัฒนชัยไผ่สวัสด์ิ  สมาชิกสภา อบต.พลับพลา หมู่ที่ ๔ 

 
 



-๗- 
 

นายสมคิด  เคลิ๊กกระโทก  สมาชิกสภา อบต.พลับพลา หมู่ที่ ๑ 
    -  ขอเสนอ  นายม้วน  กริดกระโทก   สมาชิกสภา อบต.พลับพลา หมู่ที่ ๖ 

-  ผู้รับรอง  นายวินัย  พิชยรัตนชัย  สมาชิกสภา อบต.พลับพลา หมู่ที่ ๑๓   
และนายเวช  ใคร่กระโทก  สมาชิกสภา อบต.พลับพลา หมู่ที่ ๖ 

นายวินัย  พิชยรัตนชัย    สมาชิกสภา อบต.พลับพลา หมู่ที่ ๑๓   
    -  ขอเสนอ นายสําราญ  แอบผักแว่น  สมาชิกสภา อบต.พลับพลา หมู่ที่ ๑๒ 
    -  ผู้รับรอง  นายศิริ  แทนผักแว่น  สมาชิกสภา อบต.พลับพลา หมู่ที่ ๙   

และนายปราศรัย  ดํารงธรรม  สมาชิกสภา อบต.พลับพลา หมู่ที่ ๑๐ 
ประธานสภาฯ -  มีสมาชิกท่านใดต้องการเสนอเพิ่มเติมหรือไม่......ถ้าไม่มี ขอสรุปการเสนอ

รายช่ือเพื่อแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาอบต.พลับพลา (คัดเลือกสมาชิกสภาฯ  ๓  
คน) ดังนี้ 

 ๑.  นายวินัย  พิชยรัตนชัย  สมาชิกสภา อบต.พลับพลา หมู่ที่ ๑๓ 
    ๒.  นายม้วน  กริดกระโทก   สมาชิกสภา อบต.พลับพลา หมู่ที่ ๖ 
    ๓.  นายสําราญ  แอบผักแว่น  สมาชิกสภา อบต.พลับพลา หมู่ที่ ๑๒ 

-  ได้ตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุมครบองค์ประชุมหรือไม่ 
    -  อยู่ครบองคป์ระชุม  มีสมาชิกลา  จํานวน  ๖  คน  คือ  

   ๑.  นายสํารวย   วัชรคําประเสริฐ รองประธานสภา อบต.ฯ 
๒.  นายสมควร  คุ้มกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมู่ที่  ๘ 
๓.  นายสุบิน  กกกระโทก  สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมู่ที่  ๑๑ 
๔.  นายวรวัช  จิตจักร  สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมู่ที่  ๑๓ 
๕.  นายชิน  แจนดอน  สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมู่ที่  ๑๖ 

    ๖.  นายธีระพล  ขวัญมล  สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมู่ที่  ๑๖ 
 ไม่อยู่ในที่ประชุม ๑ คน  คือ  นายไพฑูรย์  เดชพร สมาชิกสภา อบต.ฯ  

หมู่ที่  ๕   
 -  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบการแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาอบต.

พลับพลา (คัดเลือกสมาชิกสภาฯ  ๓  คน) ตามรายชื่อที่เสนอขอเชิญยกมือครับ 
 

มติที่ประชุม -  เห็นชอบการแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาอบต.พลับพลา(คัดเลือกสมาชิกสภาฯ  
จํานวน  ๓  คน)  คือ  

๑.  นายวินัย  พิชยรัตนชัย  สมาชิกสภา อบต.พลับพลา หมู่ที่ ๑๓ 
     ๒.  นายม้วน  กริดกระโทก   สมาชิกสภา อบต.พลับพลา หมู่ที่ ๖ 
  ๓.  นายสําราญ  แอบผักแว่น  สมาชิกสภา อบต.พลับพลา หมู่ที่ ๑๒  

จํานวน  ๒๘  เสียง  ลา  ๖  ราย  ไม่อยู่ในที่ประชุม  ๑  ราย 
 

ประธานสภาฯ   ๕.๓  แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา อบต. 
    พลับพลา (คัดเลือกสมาชิกสภาฯ  ๓  คน)  ขอเชิญท่านเลขานุการช้ีแจง 
นายสมมิตร  ขนัธการุญวงศ์ เลขานุการสภาฯ 

-  แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาอบต.   พลับพลา 
(คัดเลือกสมาชกิสภาฯ  ๓  คน)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 
การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  และ 

 



-๘- 
 
แก้ไขเพิ่มเติมถงึ  (ฉบับที ่ ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๙ ข้อ  ๒๘  ใหผู้บ้ริหารท้องถิ่น
แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถิ่น  
(๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก  จํานวน  ๓  คน 

    กรรมการตามข้อ  ๒๘  ให้มวีาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ  ๒  ปีและอาจ 
    ได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
 -  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเสนอและขอผู้รบัรอง ๒ ท่าน 
นายสําราญ  แอบผักแว่น   สมาชิกสภา อบต.พลับพลา หมู่ที่ ๑๒ 
 -  ขอเสนอ  นายปราศรัย  ดํารงธรรม  สมาชิกสภา อบต.พลับพลา หมู่ที่ ๑๐ 
 -  ผู้รับรอง  นายมานะ  โครงกระโทก  สมาชิกสภา อบต.พลับพลา หมู่ที่ ๗   

และนางสาวสําอางค์  ขอนกระโทก  สมาชิกสภา อบต.พลับพลา หมู่ที่ ๙ 
นางส่วน  จงประเสริฐยิ่ง  สมาชิกสภา อบต.พลับพลา หมู่ที่ ๓ 

-  ขอเสนอ  นางจุฑามณี  มณีวัฒนพงษ์สุข  สมาชิกสภา อบต.พลับพลา หมู่ที่ ๔ 
-  ผู้รับรอง  นายชูชีพ  วัฒนชัยไผ่สวัสด์ิ  สมาชิกสภา อบต.พลับพลา หมู่ที่ ๔  
และนางยุพเยาว์  อธิพรหม  สมาชิกสภา อบต.พลับพลา หมู่ที่ ๑๗ 

นายเวช  ใคร่กระโทก  สมาชิกสภา อบต.พลับพลา หมู่ที่ ๕ 
    -  ขอเสนอ  นายสนับ  กํากระโทก  สมาชิกสภา อบต.พลับพลา หมู่ที่ ๑๕ 

-  ผู้ รับรอง   นางวิ ไล   ทบวงค์   สมาชิกสภา  อบต .พลับพลา  หมู่ที่  ๑๘         
และนายสําราญ  แอบผักแว่น  สมาชิกสภา อบต.พลับพลา หมู่ที่ ๓ 

ประธานสภาฯ -  มีสมาชิกท่านใดต้องการเสนอเพิ่มเติมหรือไม่......ถ้าไม่มี ขอสรุปการเสนอ
รายชื่อเพื่อแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.
พลับพลา (คัดเลือกสมาชิกสภาฯ  ๓  คน) ดังนี้ 

 ๑.  นายปราศรัย  ดํารงธรรม  สมาชิกสภา อบต.พลับพลา หมู่ที่ ๑๐ 
๒.  นางจุฑามณี  มณีวัฒนพงษ์สุข  สมาชิกสภา อบต.พลับพลา หมู่ที่ ๔ 
๓.  นายสนับ  กํากระโทก  สมาชิกสภา อบต.พลับพลา หมู่ที่ ๑๕ 
-  ได้ตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุมครบองค์ประชุมหรือไม่ 
-  อยู่ครบองคป์ระชุม  มีสมาชิกลา  จํานวน  ๖  คน  คือ  

   ๑.  นายสํารวย   วัชรคําประเสริฐ รองประธานสภา อบต.ฯ 
๒.  นายสมควร  คุ้มกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมู่ที่  ๘ 
๓.  นายสุบิน  กกกระโทก  สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมู่ที่  ๑๑ 
๔.  นายวรวัช  จิตจักร  สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมู่ที่  ๑๓ 
๕.  นายชิน  แจนดอน  สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมู่ที่  ๑๖ 

    ๖.  นายธีระพล  ขวัญมล  สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมู่ที่  ๑๖ 
 ไม่อยู่ในที่ประชุม ๑ คน  คือ  นายไพฑูรย์  เดชพร สมาชิกสภา อบต.ฯ  

หมู่ที่  ๕   
 -  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบการแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา อบต.พลับพลา (คัดเลือกสมาชิกสภาฯ  ๓  คน)  ตาม
รายชื่อที่เสนอขอเชิญยกมือครับ 

 
 

 



-๙- 
 
 

มติที่ประชุม -  เห็นชอบการแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.
พลับพลา (คัดเลือกสมาชิกสภาฯ จํานวน ๓  คน)  คือ  

๑.  นายปราศรัย  ดํารงธรรม  สมาชิกสภา อบต.พลับพลา หมู่ที่ ๑๐ 
๒.  นางจุฑามณี  มณีวัฒนพงษ์สุข  สมาชิกสภา อบต.พลับพลา หมู่ที่ ๔ 
๓.  นายสนับ  กํากระโทก  สมาชิกสภา อบต.พลับพลา หมู่ที่ ๑๕ 

  จํานวน  ๒๘  เสียง  ลา  ๖  ราย    ไม่อยู่ในที่ประชุม  ๑  ราย 
 

ประธานสภาฯ ๕.๔  การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ขอ
เชิญท่านเลขานุการสภาฯ 

นายสมมิตร  ขนัธการุญวงศ์ เลขานุการสภาฯ 
-  การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)          
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  ๒)  
พ .ศ .   ๒๕๕๙  ข้อ  ๑๗  (๔ )  ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมั ติร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ๔  ปี และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  ๔  ปี 
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  
สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ๔  ปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  เพื่อให้ความเห็นชอบก่อน  
แล้วผู้บริหารทอ้งถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติ  และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  
๔  ปี  ต่อไป 
-  ขอเชิญสมาชิกทุกท่านพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
– ๒๕๖๔)   

นางส่วน  จงประเสริฐยิ่ง  สมาชิกสภา อบต.พลับพลา หมู่ที่ ๓ 
-  ขอแก้ไขชื่อโครงการก่อสร้างรางระบายน้ําจากทางแยกถนนสายบ้าน
ผู้ใหญ่มานะถึงสี่แยกหลังโรงเรียนชุมชนพลับพลา พร้อมวางท่อข้ามถนน หมู่ 
๓  ขอแก้ไขเปน็โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําจากสี่แยกหลังโรงเรียนชุมชน
พลับพลาไปทางบ้าน อบต.ลัด พร้อมวางท่อข้ามถนน หมู ่๓ 

นางจุฑามณี   มณีวัฒนพงษ์สุข   สมาชิกสภา อบต.พลับพลา หมู่ที่ ๔ 
-  ขอเปลี่ยนแปลงโครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.หนา้บ้าน อบต.ชีพ 
ถึงโรงสีนายมานะ ใคร่กระโทก บ้านโค้งยาง หมู่ ๔ จากความยาว ๑๔๐ 
เมตร เป็นความยาว ๒๕๐ เมตร 

นายไพฑูรย์  เดชพร  สมาชิกสภา อบต.พลับพลา หมู่ที่ ๕ 
 -  ขอตัดโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากหมู่บ้านพาเลสโซ่ ถึงถนนทางหลวง

หมายเลข ๒๔ บ้านหนองยายเหล่ หมู ่๕ ออก เนื่องจากถนนสายนี้ได้รับ
งบประมาณจากส่วนกลางดําเนินการแล้ว 

 -  ขอเปลี่ยนแปลงโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากถนนหมายเลข ๒๔ ไป
โรงงานเย็บผ้า หมู่ที่ ๕ จากปี ๒๕๖๒  มาเป็นปี ๒๕๖๑ 

    -  ขอเปลี่ยนแปลงโครงการขยายเขตไฟฟ้า/ติดต้ังโคมไฟฟ้าสาธารณะ  
 

 



-๑๐- 
 

บ้านนายโรม เกลื่อนกระโทก บ้านหนองยายเหล่ หมู่ที่ ๕ จากปี ๒๕๖๒ มาเป็นปี 
๒๕๖๑ 

นายอาคม  แผละกระโทก  สมาชิกสภา อบต.พลับพลา หมู่ที่ ๖ 
-  ขอเปลี่ยนแปลงโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางสมจิต ถึงบ้านนาย
สมชาย บ้านกอก หมู่ที่ ๖  เปลี่ยนเป็น โครงการก่อสร้างถนนคสล. จากวัดบ้าน
กอกถึงบ้านนายสมชาย บ้านกอก หมู่ที่ ๖ ความยาวเพิ่มเป็น ๘๖๗ เมตร 
-  ขอเพิ่มโครงการขยายเขตการบริการประปาส่วนภูมิภาคสายซอยบ้านทุ่ง 
ระยะทาง ๑๘๐ เมตร 

นางสาวสําอางค์  ขอนกระโทก สมาชิกสภา อบต.พลับพลา หมู่ที่ ๙ 
-  ขอเปลี่ยนแปลงโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางบุญ เกษมศรี หมู่ ๙ 
จากลําดับที่ ๔ เป็นลําดับที่ ๖ และเปลี่ยนงบประมาณจากปี ๒๕๖๑ เป็น
ดําเนินการในปี ๒๕๖๒ 
-  ขอเปลี่ยนแปลงโครงการขยายเขตบริการประปาส่วนภูมิภาค ๒ จุด ๑. บ้าน
นายชุด คู่กระโทก ๒. นายสวาท  ขอนกระโทก บ้านปรางค์ หมู่ ๙ เป็นลําดับที่  ๔  
และเปลี่ยนงบประมาณจากปี ๒๕๖๒ เป็นปี ๒๕๖๑ 

นางยุพเยาว์  อธิพรหม  สมาชิกสภา อบต.พลับพลา หมู่ที่ ๑๗ 
-  ขอเปลี่ยนแปลงโครงการก่อสร้างกําแพงกันดิน คสล.รอบหมู่บ้าน บ้านบุ หมู่ที่ 
๑๗ จากความสูง ๑.๒๐ เมตร และความยาว ๑๒๕ เมตร เป็น สูง ๑.๕๐  เมตร 
ยาว ๑๗๐ เมตร 
-  ขอเพิ่มเติมโครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา รอบหมู่บ้าน หมู่ ๑๗ ขอเพิ่มเป็น
พร้อมวางท่อด้วย 
-  ขอเพิ่มเติมโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายคลองเหมือง หมู่ ๑๗ เพิ่มเป็น
สายคลองหินโคลนด้วย 

ประธานสภาฯ -  ขอให้สมาชิกทุกท่านร่วมกันพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔)  ว่ามีโครงการใดที่ต้องการแก้ไขเพิ่มเติมอีกหรือไม่..........ถ้าไม่มีจะได้ขอ 
มติจากที่ประชุมสภาฯ ต่อไป 
-  ได้ตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุมครบองค์ประชุมหรอืไม่ 
-  อยู่ครบองคป์ระชุม  มีสมาชิกลา  จํานวน  ๖  คน  คือ  

   ๑.  นายสํารวย   วัชรคําประเสริฐ รองประธานสภา อบต.ฯ 
๒.  นายสมควร  คุ้มกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมู่ที่  ๘ 
๓.  นายสุบิน  กกกระโทก  สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมู่ที่  ๑๑ 
๔.  นายวรวัช  จิตจักร  สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมู่ที่  ๑๓ 
๕.  นายชิน  แจนดอน  สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมู่ที่  ๑๖ 

    ๖.  นายธีระพล  ขวัญมล  สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมู่ที่  ๑๖ 
 ไม่อยู่ในที่ประชุม ๑ คน  คือ  นางเจนจิรา  ผันกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  

หมู่ที่  ๑๔   
 -  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขอให้ยกมือครับ 
 

มติที่ประชุม -  เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) จํานวน ๒๘ เสียง 
ลา  ๖  ราย  ไม่อยู่ในที่ประชุม  ๑  ราย 



-๑๑- 
 

ระเบียบวาระที่  ๖  เรื่องอื่น  ๆ  (ถ้ามี) 
ประธานสภาฯ -  ขอเชิญสมาชิกสอบถามเรื่องอื่นๆ 
นายปราศรัย  ดํารงธรรม  สมาชิกสภา อบต.พลับพลา หมู่ที่ ๑๐ 
    -  ขอสอบถามโครงการก่อสร้างถนนสายบ่อขยะว่าดําเนินการไปถึงไหนแล้ว 
นายสําราญ  แอบผักแว่น  สมาชิกสภา อบต.พลับพลา หมู่ที่ ๑๒ 
    -  ขอหินคลุกเพื่อซ่อมแซมถนนที่ชํารุดเสียหาย 
นางสาวสําอางค์  ขอนกระโทก สมาชิกสภา อบต.พลับพลา หมู่ที่ ๙ 
    -  ขอยางมะตอยเพื่อซ่อมแซมถนนที่ชํารุดเสียหาย 
นายไพฑูรย์   เดชพร  สมาชิกสภา อบต.พลับพลา หมู่ที่ ๕ 
    -  ขอหินคลุกไปลงถนนสายหมู่ ๕ เชื่อม หมู่ ๑๐  
สิบเอกพิชิต  โปรยกระโทก ผู้อํานวยการกองช่าง 
    -  ขอให้ท่านสมาชิกทําหนังสือแจ้งมายัง อบต.พลับพลา  

-  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ่อขยะ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานแต่
คณะกรรมการตรวจงานจ้างได้ตรวจงานแล้วยังไม่ผ่านและได้แจ้งไปยังผู้รับจ้างให้
มาดําเนินการแก้ไขลงหินคลกุเพิ่มและถ้าผูร้ับจ้างเข้ามาดําเนินการแก้ไขจะแก้ให้
สมาชิกเข้ามาร่วมตรวจสอบ 
-  เรื่องงบประมาณซ่อมแซมถนนต้องขอทราบรายละเอียดตามความจําเป็นและ
เดือนร้อนของประชาชน 

นายวินัย  พิชยรัตนชัย    สมาชิกสภา อบต.พลับพลา หมู่ที่ ๑๓   
-  เรื่องงบซ่อมแซมขอเสนอว่าหมู่ไหนที่ต้องการซ่อมแซมถนนหินคลุกขอให้ทํา
หนังสือแจ้งมายัง อบต.และดําเนินการซ่อมแซมพร้อมเกรดบดอัดพร้อมกันทุก
หมู่บ้าน 

นายอาคม  แผละกระโทก  สมาชิกสภา อบต.พลับพลา หมู่ที่ ๖ 
-  เรื่องของถนนสายดอนซาดจะดําเนินการประชาคมร่วมกัน ๓ หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 
๖, ๗ และหมู่ที่ ๑๒ แล้วเสนออบต. เพื่อประสานของบจากจังหวัดของโครงการที่
เกินศักยภาพต่อไป 

นางยุพเยาว์  อธิพรหม  สมาชิกสภา อบต.พลับพลา หมู่ที่ ๑๗ 
-  ถนนซอยหน้าบ้านนางประนอมชํารุดต้องการของบประมาณไปดําเนินการแก้ไข
และขอป้ายบอกทางให้ขับรถช้าๆ 
-  ในข้อบัญญัติงบประมาณปี ๒๕๖๐ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนาง
ดอกไม้ จะดําเนินการจริงกว้าง ๕ เมตร แต่ในข้อบัญญัติเป็น ๔ เมตร จะ
ดําเนินการแก้ไขอย่างไร 

สิบเอกพิชิต  โปรยกระโทก ผู้อํานวยการกองช่าง 
-  เรื่องขนาดปริมาณงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ๒๕๖๐ ไม่สอดคล้อง
กับหน้างานจริงจะดําเนินการปรับและนําเสนอผู้บริหารต่อไป 

ประธานสภาฯ   -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือซักถามข้อสงสัยใด ๆ  เพิ่มเติมหรือไม่  
-  บัดนี้ก็ได้ประชุมครบทุกวาระแล้วถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอแนะหรือซักถาม
อะไรเพิ่มเติม  ก็ขอปิดการประชุม 
 

ปิดประชุมเวลา  ๑๔.๐๐  น. 
 



-๑๒- 
 
 
 

(ลงชื่อ)      สมมิตร  ขนัธการุญวงศ์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
            (นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ์) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

 
 

(ลงชื่อ)       สนอง  แคร่กระโทก     ผู้ตรวจบันทกึรายงานการประชุม 
                                            (นายสนอง  แครก่ระโทก) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

 (ลงชื่อ)         สวัสด์ิ  ขุมกระโทก    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                              (นายสวัสด์ิ  ขมุกระโทก) 

สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลพลับพลา 
 
 

(ลงชื่อ)      ม้วน  กริดกระโทก    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                             (นายม้วน  กริดกระโทก) 

สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลพลับพลา 
 
 

(ลงชื่อ)    สํารวย   วัชรคําประเสริฐ กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                          (นายสํารวย   วัชรคําประเสริฐ) 

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 


