
ประกาศสภาองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
เรื่อง   รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

สมัยสามัญ  สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจําป  พ.ศ. ๒๕๖๐
--------------------------------------------------

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา ไดเปดประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล
พลับพลา สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑ ประจําป  พ.ศ. ๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชมุสภาองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา นั้น

อาศัยอํานาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน
พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๓๓ และ ๓๔ บัดนี้ สภาองคการบริหาร
สวนตําบลพลับพลา ไดรับรองรายงานการประชุมสภาฯ เรียบรอยแลว ในการประชุมสภาองคการบริหาร
สวนตําบลพลับพลา  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๑ ประจําป  พ.ศ. ๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๔ สิงหาคม
๒๕๖๐ จึงขอประกาศรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลพลับพลาใหประชาชนทราบโดยท่ัวกัน
ตามรายละเอียดท่ีแนบทายนี้

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ ณ วันท่ี ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

สนอง  แครกระโทก
(นายสนอง แครกระโทก)

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา



บันทึกรายงานการประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจําป  พ.ศ. ๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ  หองประชุมที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

ผูมาประชุม

ลําดับ
ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ

๑ นายสนอง แครกระโทก ประธานสภา อบต.ฯ สนอง แครกระโทก
๒ นายสํารวย วัชรคําประเสริฐ รองประธานสภา อบต.ฯ สํารวย วัชรคําประเสริฐ
๓ นายสมมิตร ขันธการุญวงศ เลขานุการสภา อบต.ฯ สมมิตร ขันธการุญวงศ
๔ นายสมคิด เขลิ๊กกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๑ สมคิด เขลิ๊กกระโทก
๕ นายนวล ครึบกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๒ นวล ครึบกระโทก
๖ นายสวัสดิ์ ขุมกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๒ สวัสดิ์ ขุมกระโทก
๗ นางสวน จงประเสริฐยิ่ง สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๓ สวน จงประเสริฐยิ่ง
๘ นายลัด แกะกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๓ ลัด แกะกระโทก
๙ นายชูชีพ วัฒนชัยไผสวัสดิ์ สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๔ ชูชีพ วัฒนชัยไผสวัสดิ์

๑๐ นางจุฑามณี มณีวัฒนพงษสุข สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๔ จุฑามณี มณีวัฒนพงษสุข
๑๑ นายเวช ใครกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๕ เวช ใครกระโทก
๑๒ นายไพฑูรย เดชพร สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๕ ไพฑูรย เดชพร
๑๓ นายมวน กริดกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๖ มวน กริดกระโทก
๑๔ นายอาคม แผละกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๖ อาคม แผละกระโทก
๑๕ นายแมน แผลกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๗ แมน แผลกระโทก
๑๖ นายสมควร คุมกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๘ สมควร คุมกระโทก
๑๗ นายเพ่ิม กรอยกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๘ เพ่ิม กรอยกระโทก
๑๘ นายศิริ แทนผักแวน สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๙ ศิริ แทนผักแวน
๑๙ น.ส.สําอางค ขอนกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๙ สําอางค ขอนกระโทก
๒๐ นายนิตวิัฒน แผลกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๑๐ นิวัฒน แผลกระโทก
๒๑ นายปราศรัย ดํารงธรรม สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๑๐ ปราศรัย ดํารงธรรม
๒๒ นายสุบิน กกกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๑๑ สุบิน กกกระโทก
๒๓ นายสําราญ แอบผักแวน สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๑๒ สําราญ แอบผักแวน
๒๔ นางนารี หงุยกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๑๒ นารี หงุยกระโทก
๒๕ นายวินัย พิชยรัตนชัย สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๑๓ วินัย พิชยรัตนชัย
๒๖ นางสรอย ชาญสูงเนิน สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๑๔ สรอย ชาญสูงเนิน
๒๗ นางเจนจิรา ผันกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๑๔ เจนจิรา  ผันกระโทก
๒๘ นายสนับ กํากระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๑๕ สนับ กํากระโทก
๒๙ นายสุพิชัย มวยกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๑๕ สุพิชัย มวยกระโทก
๓๐ นายชิน แจนดอน สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๑๖ ชิน แจนดอน
๓๑ นายธีระพล ขวัญมล สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๑๖ ธีระพล ขวัญมล



-๒-

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ
๓๒ นางสายพิน กกกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๑๗ สายพิน กกกระโทก
๓๓ นางยุพเยาว อธิพรหม สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๑๗ ยุพเยาว  อธิพรหม
๓๔ นางมัลลิกา กลางกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๑๘ มัลลิกา กลางกระโทก
๓๕ นางวิไล ทบวงค สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๑๘ วิไล  ทบวงค

ผูไมมาประชุม
๑. นายมานะ โครงกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๗ (ลา)
๒. นายวรวัช จิตจักร สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๑๓ (ลา)

ผูเขารวมประชุม
๑. นายสมบูรณ  แขดอน นายก อบต.พลับพลา
๒. นางสุนทร  กกกระโทก รองนายก อบต.พลับพลา
๓. นายวงษเทวิน  ทิพยพันดุง รองนายก อบต.พลับพลา
๔. นางศิรินุช กอกกระโทก เลขานายก อบต.พลับพลา
๕. นายเคียง  พวงกระโทก ผูใหญบาน หมูท่ี ๑๕
๖. นายบุญธรรม  การรุงเรือง ผูชวยผูใหญบาน หมูท่ี ๒
๗. นายสมหวัง  จอบกระโทก ผูชวยผูใหญบาน หมูท่ี ๖
๘. นายดี  เขียงกระโทก ผูใหญบานหมูท่ี ๕
๙. นายฉลวย  คร่ํากระโทก ผูชวยผูใหญบาน หมูท่ี ๑๐
๑๐.นายสุทธิพงษ  ศรีวิพัฒน ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
๑๑.นางเสาวลักษณ  เปรี้ยวกระโทก ผูอํานวยการกองคลัง
๑๒.นางวรรณี  กิติพงษ หัวหนาสํานักปลัด
๑๓.นางภณิดา  บุดดาวงค รองปลัดอบต.พลับพลา
๑๔.นายสุริวงค  ชัยนฤเวชย ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ
๑๕.สิบเอกพิชิต  โปรยกระโทก ผูอํานวยการกองชาง
๑๖.นางสุนันท  สิทธิสุธี นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
๑๗.น.ส. ผกามาศ  แครกระโทก นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ

เปดประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธานสภาฯ - แจงระเบียบวาระการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑ ดังนี้

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว ( ๑๓
ธันวาคม ๒๕๖๐)
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องติดตามการประชุมครั้งท่ีแลว
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง  แจงเพ่ือทราบ

๔.๑ การพิจารณารางแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)
แกไขเปลี่ยนแปลงฉบับท่ี ๑/๒๕๖๐



-๓-

๔.๒ รางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  เรื่อง การ
ควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ. ๒๕๕๓ และแกไขเพ่ิมเติม
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.  ......

๔.๓ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงและโอนเงินงบประมาณ
รายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐

๔.๔ รางแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ –
๒๕๖๔)
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง เพ่ือพิจารณา

๕.๑ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน  ๆ

นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ เลขานุการสภาฯ
- แจงเรื่องไฟไหมตามทุงนาหรือในหมูบานขอใหรีบแจงให อบต.พลับพลา
ทราบโดยดวน
- เรื่องการขาดแคลนน้ําขอใหทําหนังสือแจง อบต.พลับพลา
- เรื่องพายุฤดูรอนในระยะนี้จะมีพายุฤดูรอนในพ้ืนท่ีขอใหระมัดระวัง
อาคารบานเรือน สิ่งกอสรางอาจไดรับความเสียหาย

มติที่ประชุม - รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว (๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙)
ประธานสภาฯ - ไดตรวจสอบดูวามีสมาชิกสภาอยูในท่ีประชุมครบองคประชุมหรือไม

- อยูครบองคประชุม  มีสมาชิกไมอยูในท่ีประชุม ๓ คน  ลา ๒ คน  คือ
๑. นายมานะ  โครงกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๗
๒. นายวรวัช จิตจักร สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๑๓

- ขอเชิญสมาชิกสภา อบต. ทุกทานตรวจดูรายงานการประชุมครั้งท่ีแลวในการ
ประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ครั้งท่ี ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๑๓
ธันวาคม ๒๕๕๙ ท่ีผานมาวามีแกไขเปลี่ยนแปลงหรือไม หรือเห็นเปนอยางอ่ืน
หรือไม เสนอแนะแกไขเพ่ิมเติมได…..(ไมมี)….. ไมมีแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเห็นเปน
อยางอ่ืน  ถาไมมีขอมติท่ีประชุม สมาชิกทานใดรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี
แลว ขอให  ยกมือ

มติที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว จํานวน ๓๐ เสียง ไมอยูในท่ีประชุม ๓
เสียง ลา ๒ ราย

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง ติดตามการประชุมครั้งที่แลว
- ไมมีการติดตามการประชุมครั้งท่ีแลว

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง  เพื่อพิจารณา
ประธานสภาฯ ๔.๑ การพิจารณารางแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) แกไข

เปลี่ยนแปลงฉบับท่ี ๑/๒๕๖๐ ขอเชิญเลขานุการชี้แจงรายละเอียด



-๔-

นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ เลขานุการสภาฯ
- การพิจารณารางแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) แก ไข
เปลี่ยนแปลงฉบับท่ี ๑/๒๕๖๐
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทอง ถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๒๒ การเ พ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามป  ใหดําเนินการตามระเบียบนี้  โดยมีข้ันตอน
ดําเนินการ  ดังนี้
(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  จัดทําราง
แผนพัฒนาสามปท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพรอมเหตุผลและความจําเปน
เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน
(๒) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาสามปท่ีเพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผูบริหารทองถ่ิน
(๓) ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาสามปท่ีเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงและประกาศใชแผนพัฒนาสามปท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง

สําหรับองคการบริหารสวนตําบล  ใหผูบริหารทองถ่ินเสนอราง
แผนพัฒนาสามปท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงตอสภาองคการบริหารสวน
ตําบลเพ่ือใหความเห็นชอบกอนจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใชตอไป
ดวยองคการบริหารสวนตําบลพลับพลามีความจําเปนตองเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) เพ่ือแกไขปญหา
ความเดือดรอนของประชาชนซึ่งตองใหการชวยเหลือโดยเรงดวน
- หลักการและเหตุผลท่ีตองเปลี่ยนแปลงเนื่องจากพบขอผิดพลาดของ
โครงการท่ีตองดําเนินการแกไขเพ่ือใหมีความเหมาะสม สอดคลองกับสภาพ
ปญหา สภาพพ้ืนท่ีในการดําเนินงานและความเดือดรอนของประชาชนอยาง
แทจริง โครงการท่ีจะแกไขเปลี่ยนแปลงมี จํานวน ๙ โครงการ ดังนี้

โครงการท่ี ๑ กอสรางถนน คสล. ซอยบานนางสวัสดิ์  บาน
พลับพลา หมูท่ี ๑ จากเดิม กวาง ๓.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาว
๑๐๐.๐๐ ม. ขอแกไขเปลี่ยนแปลงเปน กวาง ๓ ม. ยาว ๙๕ ม. หนา
๐.๑๕ ม. หรือมีพ้ืนท่ี คสล. ไมนอยกวา ๒๘๕ ตรม. พรอมท้ังวางทอ คสล.
ขนาด ๐.๒๐ ม. จํานวน ๘ ทอน ความจําเปนท่ีตองแกไขเปลี่ยนแปลง
เนื่องจากพ้ืนท่ีการกอสรางจริง สามารถกอสรางถนนไดยาวเพียง ๙๕ ม.

โครงการท่ี ๒ กอสรางถนน คสล. สายรอง บานพลับพลา หมูท่ี ๓
จากเดิม กวาง ๕ ม. ยาว ๔๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ขอแกไขเปลี่ยนแปลง
เปน โครงการซอมแซมถนนลาดยางสายรอง บานพลับพลา หมูท่ี ๓
รายละเอียด ทําการปูพ้ืนผิวแอสฟลทติกคอนกรีต(AC) ทับผิวจราจรลาดยาง
เดิม กวาง ๕ ม. ยาว ๕๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือมีพ้ืนท่ีผิวยาง AC ไมนอย
กวา ๒๕๐ ตรม. ความจําเปนท่ีตองแกไขเปลี่ยนแปลง เพ่ือทําใหการ
ซอมแซมถนนลาดยาง ครอบคลุม ในสวนท่ีถนนเสียหายหรือชํารุด จริง
และเปนไปตามมาฐานงานซอมบํารุงทาง



-๕-

โครงการท่ี ๓ ซอมแซมถนน คสล.สายกลางหมูบาน จากบานนาง
จุฑามณี ถึงบานนางบรรจง  บานโคงยาง หมูท่ี ๔ จากเดิม กวาง ๕ ม.
ยาว ๑๓๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. ขอแกไขเปลี่ยนแปลงเปน
ทําการปูพ้ืนผิวแอสฟลทติกคอนกรีต(AC) ทับผิวจราจรลาดยางเดิม กวาง ๕
ม. ยาว ๑๓๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือมีพ้ืนท่ีผิวยาง AC ไมนอยกวา ๖๕๐
ตรม. ความจําเปนท่ีตองขอแกไขเปลี่ยนแปลง เพ่ือทําใหการซอมแซมถนน
เปนไปตามมาฐานงานซอมบํารุงทางและลดปญหา งานดานจราจร
เนื่องจากสามารถเปดใชถนนไดอยางรวดเร็ว

โครงการท่ี ๔ กอสรางถนน คสล. สายทางไปบานนางเลื่อน  บาน
ประดากุด  หมูท่ี ๗ จากเดิม กวาง ๔ ม. ยาว ๓๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ขอ
แกไขเปลี่ยนแปลงเปน กวาง ๓.๒๐ ม. ยาว ๓๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี
พ้ืนท่ี คสล. ไมนอยกวา ๙๖ ตรม. ความจําเปนท่ีตองขอแกไขเปลี่ยนแปลง
เนื่องจากพ้ืนท่ีการกอสรางจริง  สามารถกอสรางถนน ไดกวาง เพียง ๓.๒๐
เมตร

โครงการท่ี ๕ กอสรางถนน คสล.สายสามแยกบานโคกไปสวน
ผักหวาน บานบุ  หมูท่ี ๑๐ จากเดิม กวาง ๕ ม. ยาว ๗๘ ม. หนา ๐.๑๕
ม. ขอแกไขเปลี่ยนแปลงเปน กวาง ๔.๕ ม. ยาว ๗๖ ม. หนา ๐.๑๕ ม.
หรือมีพ้ืนท่ี คสล. ไมนอยกวา ๓๔๒ ตรม. และ วางทอ คสล.ขนาด ๐.๖๐
ม. จํานวน ๗ ทอน ความจําเปนท่ีตองขอแกไขเปลี่ยนแปลง เนื่องจาก
พ้ืนท่ีการกอสรางจริงสามารถกอสรางถนน ไดกวาง ๔.๕๐ ม. ยาว ๗๖ ม.

โครงการท่ี ๖ กอสรางถนนดินสายทางเขาหนองปรือสาธารณะ
ติดตอกับ หมูท่ี ๕ บานคลองกลาง หมูท่ี ๑๕ จากเดิม กวาง ๔ ม. ยาว
๑,๑๐๐ ม. หนา ๑.๐๐ ม. ขอแกไขเปลี่ยนแปลงเปน กวาง ๔ ม. ยาว
๑,๐๐๐ ม. หนา ๐.๔๐ ม. พรอมทําการปรับเกรดบดทับแนน ความจําเปน
ท่ีตองขอแกไขเปลี่ยนแปลง เพ่ือใหงานกอสรางถนนดิน เปนไปตามมาฐาน
งานทาง  ซึ่งจะมีคุณภาพเพ่ิมข้ึนและมีความคงทนในการใชงาน โดยจะใช
เครื่องจักร เชน รถบด, รถเกรด, รถน้ํา และรถโดยตักในการทํางาน ซึ่งตาง
จากการออกแบบเดิมซึ่งใชเพียง ลงดินถมแลวทําการปรับเกลี่ยดิน

โครงการท่ี ๗ กอสรางถนน คสล.หนาบานนางดอกไม แขดอน
บานบุ หมูท่ี ๑๗ จากเดิม กวาง ๔ ม. ยาว ๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ขอแกไข
เปลี่ยนแปลงเปน ซอมแซมถนนลาดยาง หนาบานนางดอกไม แขดอน บาน
บุ  หมูท่ี ๑๗ ทําการปูพ้ืนผิวแอสฟลทติกคอนกรีต(AC) ทับผิวจราจร คสล.
เดิม กวาง ๕ ม. ยาว ๔๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือมีพ้ืนท่ีผิวยาง AC ไม
นอยกวา ๒๐๐ ตรม. ความจําเปนท่ีตองขอแกไขเปลี่ยนแปลง เพ่ือทําให
การซอมแซมถนนเปนไปตามมาฐานงานซอมบํารุงทาง  ตรงกับความกวาง-
ยาว ท่ีถนนชํารุดจริง  และลดปญหางานดานจราจรเนื่องจาก สามารถเปด
ใช  ถนนไดอยางรวดเร็ว

โครงการท่ี ๘ เสริมถนน คสล. ซอยบานนางจวน กอกกระโทก
บานบุ  หมูท่ี ๑๗ จากเดิม กวาง ๓.๕๐ ม. ยาว ๕๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม.
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ขอแกไขเปลี่ยนแปลงเปน กวาง ๒.๗๐ ม. ยาว ๕๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม.
หรือมีพ้ืนท่ี คสล. ไมนอยกวา ๑๓๕ ตรม. ความจําเปนท่ีตองขอแกไข
เปลี่ยนแปลง เนื่องจากพ้ืนท่ีการกอสรางจริง  สามารถกอสรางถนน ไดกวาง
เพียง ๒.๗๐ ม.

โครงการท่ี ๙ กอสรางถนน คสล. สายหมู ท่ี ๑๑ ถึงคลอง
ชลประทานบานปรางค  หมูท่ี ๑๑ ขอเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงเปน โครงการ
กอสรางถนน คสล. สายหมูท่ี ๑๑ ถึงคลองชลประทานบานปรางค  หมูท่ี
๑๑ (ชวงท่ี ๒) กวาง ๔ เมตร ยาว ๖๖ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตรหรือมีพ้ืนท่ี
คสล. ไมนอยกวา ๒๖๔ ตารางเมตร ความจําเปน ท่ีตองขอแก ไข
เปลี่ยนแปลงเนื่องจากจะดําเนินการกอสรางโครงการดังกลาวในชวงท่ีเหลือ
จากท่ีไดดําเนินการไปแลวในชวงท่ี ๑ ใหแลวเสร็จ
- รายละเอียดอ่ืนๆ ตามเอกสารท่ีแจกให หากมีขอสงสัยขอเชิญสอบถาม
เพ่ิมเติมได

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือเห็นเปนอยางอ่ืน
หรือไม ขอเชิญครับ.....(ไมมี)..........ถาไมมีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือ
เสนอแนะเพ่ิมเติมหรือเปนอยางอ่ืน จะไดทําการขอมติในท่ีประชุมตอไป
- ไดตรวจสอบดูวามีสมาชิกสภาอยูในท่ีประชุมครบองคประชุมหรือไม
- อยูครบองคประชุม  มีสมาชิกไมอยูในท่ีประชุม ๓ คน  ลา ๒ คน  คือ

๑. นายมานะ  โครงกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๗
๒. นายวรวัช จิตจักร สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๑๓

- ผมขอมติจากท่ีประชุม  สมาชิกทานใดเห็นชอบรางแผนพัฒนาสามป
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) แกไขเปลี่ยนแปลงฉบับท่ี ๑/๒๕๖๐ ขอใหยกมือครับ

มติที่ประชุม - เห็นชอบรางแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) แกไขเปลี่ยนแปลงฉบับท่ี
๑/๒๕๖๐ จํานวน ๓๐ เสียง ไมอยูในท่ีประชุม ๓ เสียง ลา ๒ ราย

ประธานสภาฯ ๔.๒ รางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  เรื่อง การควบคุม
กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ. ๒๕๕๓ และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี
๒) พ.ศ.  ...... ขอเชิญเลขานุการชี้แจงรายละเอียด

นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ เลขานุการสภาฯ
- รางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  เรื่อง การควบคุมกิจการท่ี
เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๓ และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ......

ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.
๒๕๓๗ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ ขอ ๗๑ องคการ
บริหารสวนตําบลอาจออกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเพ่ือใชบังคับในเขต
องคการบริหารสวนตําบลไดเทาท่ีไมขัดหรือแยงตอกฎหมายเพ่ือปฏิบัติการให
เปนไปตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล  หรือเม่ือมีกฎหมาย
บัญญัติใหองคการบริหารสวนตําบลออกขอบัญญัติหรือใหมีอํานาจออกขอบัญญัติ

รางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลจะเสนอไดก็แตโดยนายก
องคการบริหารสวนตําบลหรือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หรือราษฎร
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ในเขตองคการบริหารสวนตําบลตามกฎหมายวาดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติ
ทองถ่ิน เม่ือสภาองคการบริหารสวนตําบลและนายอําเภอใหความเห็นชอบราง
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลตามวรรคหนึ่งแลว  ใหนายกองคการบริหาร
สวนตําบลลงชื่อและประกาศเปนขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลตอไป

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภา
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ
๔๕ ญัตติรางขอบัญญัติท่ีประชุมสภาทองถ่ินตองพิจารณาสามวาระ แตท่ี
ประชุมสภาทองถ่ินจะอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดก็ได  ในการพิจารณา
สามวาระรวด ผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิกสภาทองถ่ินจํานวนไมนอยกวา
หนึ่งในสามของจํานวนท่ีอยูในท่ีประชุมจะเปนผูเสนอก็ได  เม่ือท่ีประชุม
สภาทองถ่ินอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวแลว การพิจารณาวาระท่ี
สองนั้นใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินเปนกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  โดยให
ประธานท่ีประชุมเปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
- กอนจะมีการพิจารณารางขอบัญญัติดังกลาว  จะขอเสนอใหสภาฯ อนุมัติให
พิจารณาเปนสามวาระรวดเดียว เนื่องจากรางขอบัญญัตินี้ไมเก่ียวดวยการเงิน

ประธานสภาฯ - ไดตรวจสอบดูวามีสมาชิกสภาอยูในท่ีประชุมครบองคประชุมหรือไม
- อยูครบองคประชุม  มีสมาชิกไมอยูในท่ีประชุม ๓ คน  ลา ๒ คน  คือ

๑. นายมานะ  โครงกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๗
๒. นายวรวัช จิตจักร สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๑๓

- ผมขอมติจากท่ีประชุม  สมาชิกทานใดเห็นชอบใหมีการประชุมสามวาระรวด
เดียว รางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา เรื่อง การควบคุม
กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๓ และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒)
พ.ศ. ...... ขอใหยกมือครับ

มติที่ประชุม - เห็นชอบใหมีการประชุมสามวาระรวดเดียว รางขอบัญญัติองคการบริหารสวน
ตําบลพลับพลา  เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.
๒๕๕๓ และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ...... จํานวน ๓๐ เสียง ไมอยูในท่ี
ประชุม ๓ เสียง ลา ๒ ราย

ประธานสภาฯ - รางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  เรื่อง การควบคุมกิจการท่ี
เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๓ และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ......
- วาระท่ี ๑ ข้ันรับหลักการ ขอเชิญปลัด อบต.พลับพลาชี้แจง

นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ ปลัด อบต.พลับพลา
- รางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  เรื่อง การควบคุมกิจการท่ี
เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๓ และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ......
- หลักการ  เพ่ือใหมีขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา เรื่อง การ
ควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๓ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑ )
พ.ศ. ๒๕๕๔ เนื่องจากมีการแกไขเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงกิจการและบัญชีอัตรา
คาธรรมเนียมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ดังนี้
- แกไขเปลี่ยนแปลงกําหนดกิจการและอัตราคาธรรมเนียมข้ึนใหม (แกไข
เปลี่ยนแปลงกิจการและบัญชีอัตรา คาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตใหใชสถานท่ี
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ทําการคา ซึ่งเปนท่ีรังเกียจ หรืออาจเปน อันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๓ แกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ........
- เหตุผล  เพ่ือใหเกิดความเปนธรรมแกผูประกอบการคา และใหเหมาะสมกับ
สถานการณปจจุบัน อันจะเปนประโยชนในการกํากับดูแล และการอํานวยความ
สะดวกแกผูรับใบอนุญาต และปองกันเหตุเดือดรอน ท่ีจะเกิดแกประชาชนตลอด
ท้ังเพ่ือใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอยแกทองถ่ิน จึงจําเปนตองตราขอบัญญัติ
นี้
- รายละเอียดอ่ืนๆ และอัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตและหนังสือรับรองตาม
เอกสารท่ีแจกให  ขอใหทานสมาชิกอภิปรายรางขอบัญญัติดงักลาวได

นายสํารวย วัชรคําประเสริฐ รองประธานสภา อบต.ฯ
- การขายน้ํามันกรอกขวดจะยกเวนภาษีไดหรือไม เพราะขายในปริมาณนอย

นางสวน  จงประเสริฐยิ่ง สมาชิกสภา อบต.ฯ หมูท่ี ๓
- เห็นดวยกับทานสํารวย วัชรคําประเสริฐ วาน้ํามันกรอกขวดขายจะลดหยอน
ไดหรือไม

นางเจนจิรา  ผันกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ หมูท่ี ๑๔
- ขอเสนอการขายน้ํามันกรอกขวด เครื่องซักผา ใหลดลงปละ ๑๐๐ บาท

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม.......ถาไมมีจะขอมติจากท่ีประชุม
วาระท่ี ๑ ข้ันรับหลักการ
- ไดตรวจสอบดูวามีสมาชิกสภาอยูในท่ีประชุมครบองคประชุมหรือไม
- อยูครบองคประชุม  มีสมาชิกไมอยูในท่ีประชุม ๓ คน  ลา ๒ คน  คือ

๑. นายมานะ  โครงกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๗
๒. นายวรวัช จิตจักร สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๑๓

- ผมขอมติจากท่ีประชุม  สมาชิกทานใดเห็นชอบ รางขอบัญญัติองคการบริหาร
สวนตําบลพลับพลา  เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.
๒๕๕๓ และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ...... วาระท่ี ๑ ข้ันรับหลักการ ขอให
ยกมือครับ

มติที่ประชุม - เห็นชอบ รางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  เรื่อง การควบคุม
กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๓ และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒)
พ.ศ. ...... วาระท่ี ๑ ข้ันรับหลักการ จํานวน ๓๐ เสียง ไมอยูในท่ีประชุม ๓
เสียง ลา ๒ ราย

ประธานสภาฯ - การพิจารณา รางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  เรื่อง การ
ควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๓ และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ท่ี ๒) พ.ศ. ......
- วาระท่ี ๒ ข้ันแปรญัตติ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภา
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ
๔๕ การพิจารณาวาระท่ีสองนั้นใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินเปนกรรมการแปร
ญัตติเต็มสภา  โดยใหประธานท่ีประชุมเปนประธานคณะกรรมการแปร
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ญัตติ   ดังนั้น จึ งขอใหสมาชิกทานใดท่ีจะขอแปรญัตติตอท่ีประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติ สามารถท่ีจะเสนอตอท่ีประชุมฯ ได
- เม่ือไมมีสมาชิกทานใดท่ีจะขอแปรญัตติ จึงขอใหท่ีประชุมไดพิจารณาลงมติให
ความเห็นชอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  เรื่อง การ
ควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๓ และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ท่ี ๒) พ.ศ. ...... ในวาระท่ี ๒ ข้ันแปรญัตติ ตอไป
- ไดตรวจสอบดูวามีสมาชิกสภาอยูในท่ีประชุมครบองคประชุมหรือไม
- อยูครบองคประชุม  มีสมาชิกไมอยูในท่ีประชุม ๓ คน  ลา ๒ คน  คือ

๑. นายมานะ  โครงกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๗
๒. นายวรวัช จิตจักร สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๑๓

- ผมขอมติจากท่ีประชุม  สมาชิกทานใดเห็นชอบ รางขอบัญญัติองคการบริหาร
สวนตําบลพลับพลา  เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.
๒๕๕๓ และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ...... วาระท่ี ๒ ข้ันแปรญัตติ ขอให
ยกมือครับ

มติที่ประชุม - เห็นชอบ รางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  เรื่อง การ
ควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๓ และแกไขเพ่ิมเติม
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ...... วาระท่ี ๒ ข้ันแปรญัตติ  จํานวน ๓๐ เสียง ไมอยูในท่ี
ประชุม ๓ เสียง ลา ๒ ราย

ประธานสภาฯ - พิจารณาใหความเห็นชอบตราเปนขอบัญญัติ องคการบริหารสวนตําบล
เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๓ และ
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ...... วาระท่ี ๓ ข้ันลงมติ
- ขอใหท่ีประชุมไดลงมติวา จะเห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติองคการ
บริหารสวนตําบลพลับพลา  เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอ
สุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๓ และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ...... หรือไม
- ไดตรวจสอบดูวามีสมาชิกสภาอยูในท่ีประชุมครบองคประชุมหรือไม
- อยูครบองคประชุม  มีสมาชิกไมอยูในท่ีประชุม ๓ คน  ลา ๒ คน  คือ

๑. นายมานะ  โครงกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๗
๒. นายวรวัช จิตจักร สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๑๓

- ผมขอมติจากท่ีประชุม  สมาชิกทานใดเห็นชอบ รางขอบัญญัติองคการบริหาร
สวนตําบลพลับพลา  เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.
๒๕๕๓ และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ...... วาระท่ี ๓ ข้ันลงมติ ขอใหยกมือ
ครับ

มติที่ประชุม - เห็นชอบ รางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  เรื่อง การควบคุม
กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๓ และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒)
พ.ศ. ...... จํานวน ๓๐ เสียง ไมอยูในท่ีประชุม ๓ เสียง ลา ๒ ราย

ประธานสภาฯ ๔.๓ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงและโอนเงินงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอใหเลขาสภาฯ ชี้แจงรายระเอียด
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นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ เลขานุการสภาฯ
- การเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงและโอนเงินงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอใหเลขาสภาฯ ชี้แจงรายระเอียด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒ และ ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๓ ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคา
ครุภัณฑ  ท่ีดินและสิ่งกอสราง  ท่ีทําใหลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน
หรือโอนไปตั้งจายรายการใหม  ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน
ดวยองคการบริหารสวนตําบลพลับพลาไดจัดทําขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ และไดประกาศใชเม่ือวันท่ี
๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ ซึ่งกองชางไดลงตรวจสอบโครงการและมีการแกไข
รายละเอียดและปรับเปลี่ยนงบประมาณ   จึงขอเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง /โอน
เงินงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้
๑) ขอความเดิม “โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบานนาง
สวัสดิ์ บานพลับพลา หมูท่ี ๑ ขนาดผิวจราจร กวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว
๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา ๓๐๐.๐๐
ตารางเมตร ขอความใหม “โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยบานนาง
สวัสดิ์  บานพลับพลา หมูท่ี ๑ กวาง ๓ ม. ยาว ๙๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม.
หรือมีพ้ืนท่ี คสล. ไมนอยกวา ๒๘๕ ตรม. พรอมท้ังวางทอ คสล. ขนาด
๐.๒๐ ม. จํานวน ๘ ทอน ” ความจําเปนท่ีตองแกไขเปลี่ยนแปลง
เนื่องจากพ้ืนท่ีการกอสรางจริง สามารถกอสรางถนนไดยาวเพียง ๙๕ ม.
๒) ขอความเดิม “โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอง
บานพลับพลา หมูท่ี ๓ ขนาดผิวจราจร กวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา ๒๐๐.๐๐ ตาราง
เมตร ขอความใหม “โครงการซอมแซมถนนลาดยางสายรอง บาน
พลับพลา หมูท่ี ๓ ทําการปูพ้ืนผิวแอสฟลทติกคอนกรีต(AC) ทับผิวจราจร
ลาดยางเดิม กวาง ๕ ม. ยาว ๕๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือมีพ้ืนท่ีผิวยาง AC
ไมนอยกวา ๒๕๐ ตรม. ” ความจําเปนท่ีตองแกไขเปลี่ยนแปลง เพ่ือทําให
การซอมแซมถนนลาดยาง ครอบคลุม ในสวนท่ีถนนเสียหายหรือชํารุด จริง
และเปนไปตามมาฐานงานซอมบํารุงทาง
๓) ขอความเดิม “โครงการกอสรางซอมแซมถนนคสล.สายกลางหมูบาน
จากบานอบต.จุฑามณี ถึงบานนางบรรจง บานโคงยาง หมูท่ี ๔ ขนาดผิว
จราจรกวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา ๖๕๐.๐๐ ตารางเมตร ” ขอความใหม
“โครงการซอมแซมถนน คสล.สายกลางหมูบาน จากบานนางจุฑามณี ถึง
บานนางบรรจง  บานโคงยาง หมูท่ี ๔ ทําการปูพ้ืนผิวแอสฟลทติกคอนกรีต
(AC) ทับผิวจราจรลาดยางเดิม กวาง ๕ ม. ยาว ๑๓๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.
หรือมีพ้ืนท่ีผิวยาง AC ไมนอยกวา ๖๕๐ ตรม. ” ความจําเปนท่ีตองขอ
แกไขเปลี่ยนแปลง เพ่ือทําใหการซอมแซมถนนเปนไปตามมาฐานงานซอม
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บํารุงทางและลดปญหา งานดานจราจร เนื่องจากสามารถเปดใชถนนได
อยางรวดเร็ว
๔) ขอความเดิม “โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางไป
บานนางเลื่อน บานประดากุด หมูท่ี ๗ ขนาดผิวจราจร กวาง ๔.๐๐ เมตร
ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พ้ืน ท่ีกอสร างไมนอย
กวา ๑๒๐ ตารางเมตร ” ขอความใหม “โครงการกอสรางถนน คสล.
สายทางไปบานนางเลื่อน  บานประดากุด  หมูท่ี ๗ กวาง ๓.๒๐ ม. ยาว
๓๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพ้ืนท่ี คสล. ไมนอยกวา ๙๖ ตรม.” ความ
จําเปนท่ีตองขอแกไขเปลี่ยนแปลง เนื่องจากพ้ืนท่ีการกอสรางจริง  สามารถ
กอสรางถนน ไดกวาง เพียง ๓.๒๐ เมตร
๕) ขอความเดิม “โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสาม
แยกบานโคกไปสวนผักหวาน บานบุ  หมู ท่ี ๑๐ ขนาดผิวจราจร
กวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพ้ืนท่ี
กอสรางไมนอยกวา ๓๙๐.๐๐ ตารางเมตร” ขอความใหม “โครงการ
กอสรางถนน คสล.สายสามแยกบานโคกไปสวนผักหวาน บานบุ  หมูท่ี ๑๐
กวาง ๔.๕ ม. ยาว ๗๖ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพ้ืนท่ี คสล. ไมนอยกวา
๓๔๒ ตรม. และ วางทอ คสล.ขนาด ๐.๖๐ ม. จํานวน ๗ ทอน ” ความ
จําเปนท่ีตองขอแกไขเปลี่ยนแปลง เนื่องจากพ้ืนท่ีการกอสรางจริงสามารถ
กอสรางถนน ไดกวาง ๔.๕๐ ม. ยาว ๗๖ ม.
๖) ขอความเดิม “โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนาบานนาง
ดอกไม แขดอน บานบุ หมูท่ี ๑๗ ขนาดผิวจราจร กวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว
๕ ๐ . ๐ ๐ เ ม ต ร ห น า ๐ . ๑ ๕ เ ม ต ร ห รื อ มี พ้ื น ท่ี ก อ ส ร า ง ไ ม น อ ย
กวา ๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร ” ขอความใหม “โครงการซอมแซม
ถนนลาดยางสายหนาบานนางดอกไม แขดอน บานบุ หมูท่ี ๑๗ ทําการปู
พ้ืนผิวแอสฟลทติกคอนกรีต(AC) ทับผิวจราจร คสล. เดิม กวาง ๕ ม. ยาว
๔๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือมีพ้ืนท่ีผิวยาง AC ไมนอยกวา ๒๐๐ ตรม.”
ความจําเปนท่ีตองขอแกไขเปลี่ยนแปลง เพ่ือทําใหการซอมแซมถนนเปนไป
ตามมาฐานงานซอมบํารุงทาง ตรงกับความกวาง-ยาว ท่ีถนนชํารุดจริง
และลดปญหางานดานจราจรเนื่องจาก สามารถเปดใช  ถนนไดอยางรวดเร็ว
๗) ขอความเดิม “โครงการเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบานนาง
จวน กอกกระโทก บานบุ หมูท่ี ๑๗ ขนาดผิวจราจร กวาง ๓.๕๐ เมตร
ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพ้ืนท่ีกอสรางไมนอย
กวา ๑๗๕ ตารางเมตร ” ขอความใหม “โครงการเสริมถนน คสล. ซอย
บานนางจวน กอกกระโทก บานบุ  หมูท่ี ๑๗ กวาง ๒.๗๐ ม. ยาว ๕๐
ม. หนา ๐.๑๐ ม. หรือมีพ้ืนท่ี คสล. ไมนอยกวา ๑๓๕ ตรม. ” ความ
จําเปนท่ีตองขอแกไขเปลี่ยนแปลง เนื่องจากพ้ืนท่ีการกอสรางจริง  สามารถ
กอสรางถนน ไดกวางเพียง ๒.๗๐ ม.
๘) ขอความเดิม “โครงการกอสรางถนนดินสายทางเขาหนองปรือ
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สาธารณะติดตอกับ  หมูที่ ๕ บาน คลองกลาง หมูที่ ๑๕ ขนาดผิวจราจร
กวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๑.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตร
ดินถมไมนอยกวา ๔,๔๐๐.๐๐ ลูกบาศกเมตร จํานวน ๒๒๐,๐๐๐ บาท”
ขอความใหม “โครงการกอสรางถนนดินสายทางเขาหนองปรือสาธารณะติดตอ
กับ หมูที่ ๕ บานคลองกลาง หมูที่ ๑๕ กวาง ๔ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนา ๐.๔๐
ม. พรอมทําการปรับเกรดบดทับแนน จํานวน ๒๓๐,๐๐๐ บาท” ความจําเปน
ที่ตองขอแกไขเปลี่ยนแปลง เพื่อใหงานกอสรางถนนดิน เปนไปตามมาฐานงาน
ทาง  ซึ่งจะมีคุณภาพเพิ่มข้ึนและมีความคงทนในการใชงาน โดยจะใชเคร่ืองจักร
เชน รถบด, รถเกรด, รถน้ํา และรถโดยตักในการทํางาน ซึ่งตางจากการออก
แบบเดิมซึ่งใชเพียง ลงดินถมแลวทําการปรับเกลี่ยดิน และโอนงบประมาณเพิ่ม
จากโครงการกอสรางรางระบายน้ําคสล. ซอยบานนางเลื่อน แกนกระโทก ตั้ง
งบประมาณไว จํานวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท  ขอโอน  จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
เนื่องจากโครงการนี้ดําเนินการไมได  มีปญหาเก่ียวกับพื้นที่กอสราง
๙) ขอโอนตั้งรายการใหม “โครงการกอสรางถนนคสล. สายหมูที่ ๑๑
ถึงคลองชลประทาน บานปรางค หมูที่ ๑๑ (ชวงที่ ๒) กวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว
๖๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไมนอยกวา ๒๖๔.๐๐ ตรม.”
โอนงบประมาณจากโครงการกอสรางรางระบายน้ําคสล. ซอยบานนางเลื่อน
แกนกระโทก ตั้งงบประมาณไว จํานวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท  ขอโอน  จํานวน
๑๑๐,๐๐๐ บาท
๑๐) ขอความเดิม “โครงการกอสรางถนนคสล.ทางเขาออกศพด.บาน ขนาด
กวาง ๕ เมตร ยาว ๖๑ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร” ขอความใหม “โครงการ
กอสรางถนนคสล.ทางเขาออกศพด.บาน ขนาดกวาง ๕ เมตร ยาว ๕๓ เมตร
หนา ๐.๑๐ เมตร”
- สมาชิกทานใดมีขอสงสัยเพิ่มเติมขอใหสอบถามผูอํานวยการกองชาง

นายอาคม  แผละกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ หมูที่ ๖
- ขอใหผูอํานวยการกองชางอธิบายขอดีขอเสียของการปูพื้นผิวแอสฟลท
ติกคอนกรีต(AC)

สิบเอกพิชิต  โปรยกระโทก ผูอํานวยการกองชาง
- เหตุผลในการขอปรับเปลี่ยนเปนถนนผิวแอสฟลทติกคอนกรีต(AC)
จากปญหาที่พบที่ผานมาการซอมแซมผิวถนนโดยการเททับหรือไมก็ขุดถนนเดิม
ทําใหถนนเปนลูกระนาดสูงต่ําไมเทากับถนนเดิม และการทําถนน คสล.ตองมีการ
บมถนนใหไดตามอายุของการเปดใชงาน แตที่ผานมาไมสามารถทําได ทําใหถนน
รอนชํารุดเสียหายเร็ว จึงจะแกไขปญหานี้โดยการสรางถนนผิวแอสฟลทติกคอนก
รีต(AC) เพราะไมตองบมผิวจราจรกอสรางเสร็จสามารถใชไดเลย แตถา
โครงสรางถนนสายไหนไมแข็งแรงก็อาจใชวิธีการขุดหรือเททับตามความ
เหมาะสมของพื้นที่
- ราคาการทําถนนผิวแอสฟลทติกคอนกรีต(AC) จะถูกกวาถนน คสล. การ
ปรับเปลี่ยนจะทําใหโครงการไดคุณภาพและคุมคากับงบประมาณและแกไข
ปญหาความเดือดรอนของประชาชนอยางแทจริง
- โครงการสายทางไปปาผักหวาน เดิมระยะ ๕ เมตร แตจากการลงพื้นที่แลว
พบวาพื้นที่สวนที่เหลือสวนใหญกวาง ๔ เมตร และการดําเนินการก็จะ



-๑๓-

ทําหูชางใหรับกับถนนเดิม ถาจะขยายใหเทากับ ๕ เมตร ตองขยายทางออก
ท้ังสองขางงบประมาณไมเพียงพอ

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกทานใดตองการสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม......ถาไมมีจะขอมติ
จากท่ีประชุม
- ไดตรวจสอบดูวามีสมาชิกสภาอยูในท่ีประชุมครบองคประชุมหรือไม
- อยูครบองคประชุม  มีสมาชิกลา ๒ คน  คือ

๑. นายมานะ  โครงกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๗
๒. นายวรวัช จิตจักร สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๑๓

- ผมขอมติจากท่ีประชุม สมาชิกทานใดเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
และโอนเงินงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐
ขอใหยกมือครับ

มติที่ประชุม - เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงและโอนเงินงบประมาณรายจาย  ประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๓๓ เสียง  ลา ๒ ราย

ประธานสภาฯ ๔.๔ รางแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
ขอเชิญเลขาสภาฯ ชี้แจงรายละเอียด

นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ เลขานุการสภาฯ
- ดวยคณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ไดมีมติ
เห็นชอบยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามทุจริต  ระยะท่ี
๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ตามท่ีคณะกรรมการ  ป.ป.ช. เสนอและให
หนวยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการสูการปฏิบัติ  โดยกําหนดไวใน
แผนปฏิบัติราชการ ๔ ป  และแผนปฏิบัติราชการประจําป  โดยให
หนวยงานภาครัฐดําเนินการใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ  ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) กรอบยุทธศาสตรชาติ
ระยะ ๒๐ ป  และแผนการปฏิรูปประเทศดานตางๆ  เพ่ือยกระดับคะแนน
ของดัชนีการรับรูการทุจริตสูงกวารอยละ ๕๐ และสํานักงาน  ป.ป.ช. เห็น
วา  องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความสําคัญยิ่งในการบริหารและพัฒนา
ทองถ่ิน  โดยมีแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปเปนเครื่องมือกําหนดทิศทางในการ
บริหารทองถ่ิน  ดังนั้น  เพ่ือใหการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปมีความ
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ตามมติคณะรัฐมนตรี และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปองกันการทุจริตตลอดจนแสดงใหเห็นถึงเจตจํานงทาง
การเมืองของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการตอตานการทุจริต
อยางเปนรูปธรรม จึงใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริตฯ
- อบต.พลับพลาไดจัดทําคําสั่งคณะกรรมการปองกันการทุจริตฯ และได
แจงใหทานรับทราบแลว  เหตุผลก็เพ่ือตองการลดระดับการทุจริตใหนอยลง
รายละเอียดรางแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ –
๒๕๖๔) ตามเอกสารท่ีแจกให



-๑๔-

ประธานสภาฯ - สมาชิกทานใดมีขอสงสัยตองการสอบถามเพ่ิมเติมขอเชิญครับ......ถาไมมี
ขอสงสัยสอบถามเพ่ิมเติมจะขอมติจากท่ีประชุม
- ไดตรวจสอบดูวามีสมาชิกสภาอยูในท่ีประชุมครบองคประชุมหรือไม
- อยูครบองคประชุม  มีสมาชิกลา ๒ คน  คือ

๑. นายมานะ  โครงกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๗
๒. นายวรวัช จิตจักร สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๑๓

- ผมขอมติจากท่ีประชุม  สมาชิกทานใดเห็นชอบ รางแผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริต ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขอใหยกมือครับ

มติที่ประชุม - เห็นชอบ รางแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
จํานวน ๓๓ เสียง  ลา ๒ ราย

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อรับทราบ
ประธานสภาฯ ๕.๑ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.

๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘ และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๑๓ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ินเพ่ือใหผูบริหาร
ทองถ่ินเสนอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ัง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ิน
ทราบในท่ีเปดเผยภายใน ๑๕ วันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวา ๓๐ วัน  โดยอยาง
นอยปละ ๒ ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุป
- เชิญเลขาสภาฯ ชี้แจงรายละเอียด

นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ เลขานุการสภาฯ
- รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ไดดําเนินการในชวง
ไตรมาสท่ี ๑ และ ๒ คือระหวาเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงเดือนมีนาคม
๒๕๖๐ การรายงานในรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๐ ซึ่งไดมีการกําหนด
ประเด็นและประชุมติดตามของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา เรียบรอยแลว จึงเสนอรายงานผลการติดตามดังกลาวให
ผูบริหารรับทราบ เพ่ือใหผูบริหารเสนอสภาองคการบริหารสวนตําบลได
รับทราบ  รายละเอียดตามเอกสารท่ีแจกให สมาชิกทานใดมีขอสงสัยขอให
สอบถามเพ่ิมเติมได

มติที่ประชุม - รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
ประธานสภาฯ - ขอเชิญทานสมาชิกเสนอหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องอ่ืนใดขอเชิญครับ
นายปราศรัย  ดํารงธรรม สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๑๐

- ตองการขอหินคลุกมาลงถนนสายปาผักหวาน จํานวน ๕ รถ



-๑๕-

นายไพฑูรย  เดชพร สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๕
- ขอสอบถามงบประมาณ ป ๒๕๖๐ ยังเหลืออีกหลายโครงการท่ียังไมได
ดําเนินการ ขอใหรีบดําเนินการกอนสิ้นปงบประมาณ
- ขอขอบคุณทาง อบต. ท่ีนําหินคลุกมาลงซอมแซมถนนท่ีชํารุดเสียหาย

นายสําราญ  แอบผักแวน สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๑๒
- ขอสอบถามโครงการหมูท่ี ๑๒ จะดําเนินการไดเม่ือใด  งบซอมแซมไฟฟาขอให
รีบดําเนินการเพราะขณะนี้ไดชํารุดเสียหายจํานวนมาก

ประธานสภาฯ - ขอเชิญผูบริหารชี้แจง
นายสมมิตร ขันธการุญวงศ ปลัด อบต.พลับพลา

- ขอฝากใหผูอํานวยการกองชางดูเรื่องหินคลุก  สวนโครงการกอสรางตางๆ
ปงบประมาณ ๒๕๖๐ ตองคํานึงถึงเงินอุดหนุนท่ีจะไดรับเพราะเงินอุดหนุนจะเขา
มาเปนงวดๆ และจะดําเนินโครงการตามลําดับตอไป ตอนนี้จะดําเนินการกอสราง
ซอมแซมถนนหินคลุกกอน

นายมวน  กริดกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๖
- ตองการขอหินคลุกมาซอมแซมถนนกอนจะถึงหนาฝน

นางเจนจิรา  ผันกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๑๔
- ขอสอบถามเรื่องถนนคสล.ท่ีชํารุด ไมทราบวาทางกองชางออกไปสํารวจแลว
หรือยังและจะดําเนินการซอมไดเม่ือไรเพราะประชาชนไดรับความเดือนรอนใน
การสัญจรไปมาเปนอยางมาก

สิบเอกพิชิต  โปรยกระโทก ผูอํานวยการกองชาง
- โครงการซอมแซมถนน คสล.หมูท่ี ๑๔ ไดไปสํารวจแลวและอยูในชั้นตอนการ
ดําเนินงานและหาผูรับจางและจะดําเนินการซอมแซมตอไป
- งบซอมแซมขอใหแตละหมูบานไดทําการสํารวจและทําหนังสือเสนอมาท่ี อบต.
กองชางจะไดดําเนินการออกสํารวจและดําเนินการซอมแซมตอไป  ถาหากความ
ตองการของหมูบานมีมากกวาจํานวนงบประมาณ ก็จะตองปรับจํานวนโครงการ
ใหเหมาะสมกับงบประมาณและพิจารณาถนนสายหลักท่ีประชาชนไดรับความ
เดือดรอนและใชสัญจรไปมารวมกันมากท่ีสุดกอน

นายสนับ  กํากระโทก สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๑๕
- ตองการซอมทอลอดถนนท่ีชํารุดเสียหายและไดทําหนังสือมาแจงแลว
- เรื่องการซอมแซมไฟฟาท่ีชํารุดแตละหมูบานขอใหรีบดําเนินการ

นายสําราญ  แอบผักแวน สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๑๒
- ตองการใหนํารถน้ําไปฉีดทอท่ีอุดตัด

นางยุพเยาว  อธิพรหม สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๑๗
- ขอขอบคุณกองชางและเจาหนาท่ี ท่ีแกไขเปลี่ยนแปลงโครงการกอสรางถนน
หมู ๑๗

นายอาคม  แผละกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๖
- ขอใหผูบริหาร กองชาง ไปสํารวจถนนเพ่ือทําการซอมแซมกอนจะถึงหนาฝน

สิบเอกพิชิต  โปรยกระโทก ผูอํานวยการกองชาง



-๑๖-

- การซอมแซมถนนหินคลุกท้ังตําบลจะไดประมาณ ๑๖๖ เท่ียว และขอใหทํา
หนังสือแจงมายัง อบต.เพ่ือจะไดทําการสํารวจตอไป

นายปราศรัย  ดํารงธรรม สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๑๐
- ถนนสายบอขยะท่ีมีรถบรรทุกวิ่งผานทําใหถนนเสียหายขอใหผูบริหารแจงใหผูท่ี
วิ่งรถบรรทุกมาดําเนินการแกไข

สิบเอกพิชิต  โปรยกระโทก ผูอํานวยการกองชาง
- การขุดดิน ถมดิน และรถบรรทุกวิ่งท่ีทําใหถนนชํารุดเสียหาย ไดดําเนินการแจง
และนําปายไปติดไวในท่ีหามใหมีการขุดดินถมดินแลว

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกทานใดจะเสนอหรือซักถามขอสงสัยใด ๆ  เพ่ิมเติมหรือไม
- บัดนี้ก็ไดประชุมครบทุกวาระแลวและขอขอบคุณทานสมาชิกทุกทานท่ีใหความ
รวมมือและการประชุมเปนไปดวยความเรียบรอย  ถาไมมีสมาชิกทานใด
เสนอแนะหรือสอบถามอะไรเพ่ิมเตมิ  ก็ขอปดการประชุม

ปดประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

(ลงชื่อ) สมมิตร  ขันธการุญวงศ ผูบันทึกรายงานการประชุม
(นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ)

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

(ลงชื่อ) สนอง  แครกระโทก ผูตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(นายสนอง  แครกระโทก)

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) สวัสดิ์  ขุมกระโทก กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายสวัสดิ์  ขุมกระโทก)

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

(ลงชื่อ) มวน  กริดกระโทก กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายมวน  กริดกระโทก)

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

(ลงชื่อ) สํารวย วัชรคําประเสริฐ กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายสํารวย   วัชรคําประเสริฐ)

รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา




