
ประกาศสภาองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
เรื่อง   รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจําป  พ.ศ. ๒๕๖๐
--------------------------------------------------

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา ไดเปดประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล
พลับพลา สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๒ ประจําป  พ.ศ. ๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๑๕ สิงหาคม 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 ๓ ครั้งท่ี ๑ ประจําป  พ.ศ. ๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๑๖ ตุลาคม
๒๕๖๐ จึงขอประกาศรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลพลับพลาใหประชาชนทราบโดยท่ัวกัน
ตามรายละเอียดท่ีแนบทายนี้

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

สนอง  แครกระโทก
(นายสนอง แครกระโทก)

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา



สําเนา
บันทึกรายงานการประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจําป  พ.ศ. ๒๕๖๐

วันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ  หองประชุมที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

ผูมาประชุม
ลําดับที่ 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 นายไพฑูรย เดชพร สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๕ ไพฑูรย เดชพร
๑๒ นายมวน กริดกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๖ มวน กริดกระโทก
๑๓ นายอาคม แผละกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๖ อาคม แผละกระโทก
๑๔ นายมานะ โครงกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๗ มานะ โครงกระโทก
๑๕ นายสมควร คุมกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๘ สมควร คุมกระโทก
๑๖ นายเพ่ิม กรอยกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๘ เพ่ิม กรอยกระโทก
๑๗ นายศิริ แทนผักแวน สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๙ ศิริ แทนผักแวน
๑๘ น.ส.สําอางค ขอนกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๙ สําอางค ขอนกระโทก
๑๙ นายนิตวิัฒน แผลกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๑๐ นิวัฒน แผลกระโทก
๒๐ นายปราศรัย ดํารงธรรม สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๑๐ ปราศรัย ดํารงธรรม
๒๑ นายสุบิน กกกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๑๑ สุบิน  กกกระโทก
๒๒ นายสําราญ แอบผักแวน สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๑๒ สําราญ แอบผักแวน
๒๓ นายวรวัช จิตจักร สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๑๓ วรวัช  จิตจักร
๒๔ นายวินัย พิชยรัตนชัย สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๑๓ วินัย พิชยรัตนชัย
๒๕ นางเจนจิรา ผันกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๑๔ เจนจิรา  ผันกระโทก
๒๖ นางสรอย ชาญสูงเนิน สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๑๔ สรอย  ชาญสูงเนิน
๒๗ นายสนับ กํากระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๑๕ สนับ กํากระโทก
๒๘ นายสุพิชัย มวยกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๑๕ สุพิชัย มวยกระโทก
๒๙ นายชิน แจนดอน สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๑๖ ชิน แจนดอน
๓๐ นายธีระพล ขวัญมล สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๑๖ ธีระพล  ขวัญมล
๓๑ นางสายพิน กกกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๑๗ สายพิน กกกระโทก
๓๒ นางยุพเยาว อธิพรหม สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๑๗ ยุพเยาว อธิพรหม
๓๓ นางวิไล ทบวงค สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๑๘ วิไล ทบวงค
๓๔ นางมัลลิกา กลางกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๑๘ มัลลิกา  กลางกระโทก



-๒-

ผูไมมาประชุม
๑. นายเวช ใครกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๕ (ลา)
๒. นางนารี หงุยกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๑๒ (ลา)

ผูเขารวมประชุม
๑. นายสมบูรณ  แขดอน นายก อบต.พลับพลา
๒. นางสุนทร  กกกระโทก รองนายก อบต.พลับพลา
๓. นางภณิดา  บุดดาวงค รองปลัดอบต.พลับพลา
๔. นางเสาวลักษณ  เปรี้ยวกระโทก ผูอํานวยการกองคลัง
๕. สิบเอกพิชิต  โปรยกระโทก ผูอํานวยการกองชาง
๖. นายสุทธิพงษ ศรีวิพัฒน ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
๗. นายสุริวงค ชัยนฤเวทย ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๘. นางสนุันท  สิทธิสุธี นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
๙. นางสาวผกามาศ  แครกระโทก นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ
๑๐. นายเขียว  สอนจังหรีด ประชาคม หมูท่ี ๖

เปดประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
- ไมมี

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว (วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐)
ประธานสภาฯ - ขอเชิญสมาชิกสภา อบต. ทุกทานตรวจดูรายงานการประชุมครั้งท่ีแลวในการ

ประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๔ สิงหาคม
๒๕๖๐ ท่ีผานมาวามีแกไขเปลี่ยนแปลงหรือไม  ขอแกไขเพ่ิมเติมได…….. ไมมี
แกไขเปลี่ยนแปลง ขอมติท่ีประชุม สมาชิกทานใดรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี
แลว ขอใหยกมือ

มติที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลวเปนเอกฉันท

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง  เพื่อพิจารณา
ประธานสภาฯ ๓.๑ การพิจารณารางแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) เพิ่มเติม

เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ ๒/๒๕๖๐
- ขอเชิญเลขาชี้แจง

นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ เลขานุการสภาฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทอง ถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๒๒ การเ พ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามป  ใหดําเนินการตามระเบียบนี้  โดยมีข้ันตอน
ดําเนินการ  ดังนี้
(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  จัดทําราง



-๓-

แผนพัฒนาสามปท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพรอมเหตุผลและความจําเปน
เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณา
รางแผนพัฒนาสามปท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผูบริหารทองถ่ิน
(๒) ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาสามปท่ีเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงและประกาศใชแผนพัฒนาสามปท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง

สําหรับองคการบริหารสวนตําบล  ใหผูบริหารทองถ่ินเสนอราง
แผนพัฒนาสามปท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงตอสภาองคการบริหารสวน
ตําบลเพ่ือใหความเห็นชอบกอน จึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใชตอไป

ดวยองคการบริหารสวนตําบลพลับพลามีความจําเปนตองเพ่ิมเติม
และเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) เพ่ือแกไข
ปญหาความเดือดรอนของประชาชนซึ่งตองใหการชวยเหลือโดยเรงดวน
ดังนี้
โครงการที่ ๑ ซอมแซมถนนลาดยาง สายรอง  บานโคงยาง  หมูท่ี ๔
กวาง ๕ เมตร ยาวรวม ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนท่ี คสล. ไม
นอยกวา ๑๕๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๙๐,๐๐๐ บาท ป ๒๕๖๐ ความ
จําเปนท่ีตองขอเพ่ิมเติมแผนเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงโครงการใน
งบประมาณรายจาย ประจําป ๒๕๖๐ จากเดิมจะขุดลอกคูน้ําเพ่ือระบายน้ํา
คลองเหมือง บานโคงยาง หมูท่ี ๔ แตไมสามารถดําเนินการไดเนื่องจาก
บริเวณคันคูน้ํา  มีพ้ืนท่ีแคบจึงไมสามารถนําเครื่องจักรเขาทํางานได จึงได
ขอเพ่ิมเติมแผนเปนโครงการซอมแซมถนนลาดยาง สายรอง  บานโคงยาง
หมูท่ี ๔ เพ่ือใหเปนไปตามความตองการของประชาคมหมูบานในการท่ีจะ
นํางบประมาณไปกอสรางถนน คสล.
โครงการที่ ๒ กอสรางถนน คสล. สายรอบบึงทุงนอย บานไทย หมูท่ี ๒
จากเดิม กวาง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๓๒๗.๐๐ เมตร
ขอเปลี่ยนแปลงเปน กวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือมีพ้ืนท่ี คสล. ไมนอยกวา ๓๒๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๑๖๙,๕๐๐
บาท ป ๒๕๖๐ ความจํา เปน ท่ีตอง เปลี่ ยนแปลง เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงโครงการในงบประมาณรายจาย ประจําป ๒๕๖๐ จากเดิมจะ
กอสรางถนน คสล.สายหลัง อบต. บานไทย หมู ท่ี ๒ แตไมสามารถ
ดําเนินการไดเนื่องจากจะไปกีดขวางทางระบายน้ําและไมสอดคลองตอ
แผนผังการใชพ้ืนท่ีของ อบต. จึงไดเปลี่ยนแปลงมาดําเนินการโครงการ
กอสรางถนน คสล.สายรอบบึงทุงนอย บานไทย หมู ท่ี ๒ และเพ่ือให
โครงการท่ีขอเปลี่ยนแปลงดังกลาวมีความสอดคลองกับงบประมาณในการ
ดําเนินงานจึงขอเปลี่ยนแปลงขนาดความกวาง ความยาวของโครงการ
กอสรางถนน คสล. สายรอบบึงทุงนอย บานไทย หมูท่ี ๒ ในป ๒๕๖๐
โครงการที่ ๓ กอสรางถนนหินคลุก บานพลับพลา หมูท่ี ๓ จากเดิม กวาง
๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ขอเปลี่ยนแปลงเปน
กวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๙๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร โดยมีปริมาณหิน
คลุกไมนอยกวา ๕๘๕ ลูกบาศกเมตร งบประมาณ ๒๓๐,๐๐๐ บาท
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ป ๒๕๖๐ ความจําเปนท่ีตองเปลี่ยนแปลง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง
โครงการในงบประมาณรายจาย ประจําป ๒๕๖๐ จากเดิมจะกอสรางประตู
ปดเปด ฝายทํานบทาชาง บานพลับพลา หมูท่ี ๓ แตไมสามารถดําเนินการ
ไดเนื่องจากโครงสรางทางวิศวกรรมของฝายเดิม ไมไดออกแบบไวเพ่ือ
รองรับการติดตั้งประตูปดเปด จึงไมสามารถดําเนินโครงการดังกลาวได  จึง
ไดเปลี่ยนแปลงมาดําเนินการโครงการกอสรางถนนหินคลุก บานพลับพลา
หมูท่ี ๓ และเพ่ือใหโครงการท่ีขอเปลี่ยนแปลงดังกลาวมีความสอดคลองกับ
งบประมาณในการดําเนินงานจึงขอเปลี่ยนแปลงขนาดความกวาง ความยาว
ความหนาของโครงการกอสรางถนนหินคลุก บานพลับพลา หมูท่ี ๓ ในป
๒๕๖๐
โครงการที่ ๔ ขยายเขตไฟฟาและติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะ บานกอก หมู
ท่ี ๖ จากเดิมเปาหมายผลผลิตของโครงการเปนการขยายเขตไฟฟาและ
ติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะ  ขอเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการและเปาหมาย
ผลผลิตของโครงการเปน  โครงการขยายเขตไฟฟา/ติดตั้งโคมไฟฟา และ
ยายเสาไฟฟา บานกอก  หมูท่ี ๖ เปาหมายผลผลิตของโครงการเปน  การ
ขยายเขตไฟฟา  ติดตั้งโคมไฟฟา  และยายเสาไฟฟา  ความจําเปนท่ีตอง
เปลี่ยนแปลงเพ่ือใหมีความเหมาะสม สอดคลองกับสภาพปญหา สภาพพ้ืนท่ี
ในการดําเนินงานและความเดือดรอนของประชาชนอยางแทจริง
- ขอเชิญทานสมาชิกหมูท่ีขอเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงชี้แจงเพ่ิมเติม

นายสวัสดิ์  ขุมกระโทก สมาชิกสภาอบต. หมูท่ี ๒
- ขอชี้แจงความจําเปนท่ีตองขอเปลี่ยนแปลงแผนจากเดิมจะกอสรางถนน คสล.
สายหลัง อบต. บานไทย หมูท่ี ๒ แตไมสามารถดําเนินการไดเนื่องจากจะไปกีด
ขวางทางระบายน้ําและไมสอดคลองตอแผนผังการใชพ้ืนท่ีของ อบต. จึงได
เปลี่ยนแปลงมาดําเนินการโครงการกอสรางถนน คสล.สายรอบบึงทุงนอย บาน
ไทย หมูท่ี ๒ ตามความตองการของประชาชนในหมูท่ี ๒ แทน ท่ีตองการใหสราง
ตอใหเสร็จและใชเปนสถานท่ีออกกําลังกาย

นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ ปลัด อบต.พลับพลา
- ขอสอบถามเจาหนาท่ี  นักวิเคราะหนโยบายและแผน วาโครงท่ีขอ
เปลี่ยนแปลงมีในแผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ หรือไม

นางสุนันท  สิทธิสุธี นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
- โครงการกอสรางถนน คสล. สายรอบบึงทุงนอย บานไทย หมูท่ี ๒ มีอยูใน
แผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ แตเนื่องจากเปาหมาย ผลผลิตของ
โครงการ ปริมาณงานเปลี่ยนไป จึงตองเปลี่ยนแปลงแผนกอนท่ีจะดําเนินการ
กอสรางตามงบประมาณตอไป

นางสวน  จงประเสริฐยิ่ง สมาชิกสภาอบต. หมูท่ี ๓
- ขอชี้แจงเนื่องจากเดิมจะกอสรางประตูปดเปด ฝายทํานบทาชาง บานพลับพลา
หมูท่ี ๓ แตไมสามารถดําเนินการได จึงไดเปลี่ยนแปลงมาดําเนินการโครงการ
กอสรางถนนหินคลุก บานพลับพลา หมูท่ี ๓ และตองการขอเพ่ิมความยาวใหมาก
ข้ึนกวาเดิมเพ่ือการสัญจรไปมาของประชาชนจะไดสะดวกสบายมากข้ึน
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นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ ปลัด อบต.พลับพลา
- ขอสอบถามเจาหนาท่ี  นักวิเคราะหนโยบายและแผน วาโครงท่ีขอ
เปลี่ยนแปลงมีในแผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ หรือไม

นางสุนันท  สิทธิสุธี นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
- โครงการกอสรางถนนหินคลุก บานพลับพลา หมูท่ี ๓ มีอยูในแผนพัฒนาสามป
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ แตเนื่องจากเปาหมาย ผลผลิตของโครงการ ปริมาณงาน
เปลี่ยนไป คือขอลดความกวางจากเดิมกวาง ๔ เมตร ลดลงเหลือ ๓ เมตร และ
ความยาวจากเดิม ๑,๐๐๐ เมตร ขอเพ่ิมเปน ๑,๙๕๐ เมตร จึงตองเปลี่ยนแปลง
แผนกอนท่ีจะดําเนินการกอสรางตามงบประมาณตอไป

นายชูชีพ วัฒนชัยไผสวัสดิ์ สมาชิกสภาอบต. หมูท่ี ๔
- เนื่องจากเดิมจะขุดลอกคูน้ําเพ่ือระบายน้ําคลองเหมือง บานโคงยาง หมูท่ี ๔
แตไมสามารถดําเนินการไดเนื่องจากบริเวณคันคูน้ํา  มีพ้ืนท่ีแคบจึงไมสามารถนํา
เครื่องจักรเขาทํางานได จึงไดขอเปลี่ยนมาเปนโครงการซอมแซมถนนลาดยาง
สายรอง  บานโคงยาง  หมูท่ี ๔ ตามความตองการและความเดือดรอนของ
ประชาชน

นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ เลขานุการสภาฯ
- ขอสอบถามเจาหนาท่ี  นักวิเคราะหนโยบายและแผน วาโครงท่ีขอเปลี่ยนแปลง
มีในแผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ หรือไม

นางสุนันท  สิทธิสุธี นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
- โครงการซอมแซมถนนลาดยาง สายรอง  บานโคงยาง  หมูท่ี ๔ ท่ีขอเปลี่ยนนี้
ไมมีอยูในแผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ จึงตองมีการเพ่ิมเติมโครงการ
ในแผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ กอนจึงจะสามารถดําเนินการได

นายมวน  กริดกระโทก สมาชิกสภาอบต. หมูท่ี ๖
- ความจําเปนของโครงการขยายเขตไฟฟา/ติดตั้งโคมไฟฟา และยายเสาไฟฟา
บานกอก  หมูท่ี ๖ เนื่องจากตองการใหเสาไฟฟามาอยูตามแนวเขตถนนถาไม
ขยายออกมาชาวบานก็จะยังใชไฟฟาหมอพิเศษรวมกันอยู

นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ ปลัด อบต.พลับพลา
- ขอสอบถามเจาหนาท่ี  นักวิเคราะหนโยบายและแผน วาโครงท่ีขอ
เปลี่ยนแปลงมีในแผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ หรือไม

นางสุนันท สิทธิสุธี นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
- โครงการขยายเขตไฟฟา/ติดตั้งโคมไฟฟา และยายเสาไฟฟา บานกอก
หมู ท่ี ๖ ไม มีอยู ในแผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ถาจะ
ดําเนินการตองมีการเปลี่ยนแปลงแผนกอน

นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ ปลัด อบต.พลับพลา
- เรื่องการขอยายเสาไฟฟาถาชาวบานไปติดตอกับหนวยงานไฟฟาโดยตรง
จะไมตองเสียคาใชจาย

นายไพฑูรย  เดชพร สมาชิกสภาอบต. หมูท่ี ๕
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- เดิมโครงการขยายเขตไฟฟา หมูท่ี ๖ งบประมาณ ๗๕,๐๐๐ บาท จากถนน
หลายเลข ๒๔ มีอยูในแผนและขอบัญญัติซึ่งสามารถดําเนินการไดอยูแลวทําไมจึง
ตองเปลี่ยนแปลง

นายมวน  กริดกระโทก สมาชิกสภาอบต. หมูท่ี ๖
- เหตุผลท่ีตองขอเปลี่ยนแปลงเนื่องจากเสาไฟฟาอยูในท่ีสวนบุคคลตองการยาย
เสาไฟฟามาท่ีถนนสาธารณะและจะไดขอขยายเขตไฟฟาตอไป เดิมประชาคม
หมูบานก็ไดแจงความตองการในภาพรวมวาเปนการขยายเขตไฟฟาในพ้ืนท่ี
ดังกลาวและไมทราบวาทําไมจึงไมมีในแผน  และในการขอเปลี่ยนแปลงนี้ก็เพ่ือ
แกปญหาความเดือดรอนของประชาชน

นายสมควร  คุมกระโทก สมาชิกสภาอบต. หมูท่ี ๘
- ขอใหยึดหลักระเบียบกฎหมายในการทํางานไมใชการทํางานตามใจชอบ
เพราะจะมีผลกระทบตามมา

ประธานสภาฯ - โครงการตางๆ ท่ีดําเนินการไมได ตองใหผูบริหารชี้แจงเหตุผลวามีความ
จําเปนใดท่ีตองขอเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง และท่ีสําคัญตองยึดแผนหรือมี
โครงการในแผนพัฒนาจึงจะดําเนินการได และใหผูบริหารเสนอสภาท่ีจะขอ
เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงเพ่ือใหความเห็นชอบตามระเบียบตอไป

นางสุนันท  สิทธิสุธี นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
- ขอชี้แจงข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนา โดยคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน
จัดประชุมประชาคมทองถ่ิน ระดับหมูบาน ระดับตําบล เพ่ือรับทราบปญหา
ความตองการ ประเด็นการพัฒนาเพ่ือใหเหมาะสมกับสภาพปญหาของพ้ืนท่ี
โดยการนําโครงการจากระดับหมูบาน ระดับตําบล มาวิเคราะหเรียงลําดับ
ความจําเปนเรงดวน ในการแกปญหา  ซึ่งทางองคการบริหารสวนตําบล
พลับพลาไมสามารถนําโครงการท่ีประชาชนเสนอมาทุกโครงการดําเนินการ
ไดเนื่องจากงบประมาณจํากัด จึงตองจัดลําดับความสําคัญ ซึ่งก็ผาน
คณะกรรมการชุดตางๆ ท้ังคณะกรรมการสนับสนุน คณะกรรมการพัฒนา
เสนอผูบริหาร เสนอสภาฯ ตามลําดับตอไป

นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ ปลัด อบต.พลับพลา
- ขอสอบถามถาเปลี่ยนแปลงแผนงบประมาณ ๗๕,๐๐๐ บาท ตาม
ขอบัญญัติสามารถดําเนินการใหเสร็จสิ้นไดหรือไม
- ไดไปดําเนินการติดตอขอใหหนวยงานไฟฟามาดําเนินการยายเสาไฟให
หรือยัง

นายมวน  กริดกระโทก สมาชิกสภาอบต. หมูท่ี ๖
- โครงการดังกลาวสามารถดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในงบประมาณ
๗๕,๐๐๐ บาทได
- ไดไปติดตอขอใหหนวยงานไฟฟามาดําเนินการยายเสาไฟใหแลว

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม.....ถาไมมีจะขอมติใหความ
เห็นชอบรางแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง
ฉบับท่ี ๒/๒๕๖๐
- ไดตรวจสอบดูวามีสมาชิกสภาอยูในท่ีประชุมครบองคประชุมหรือไม
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- อยูครบองคประชุม  มีสมาชิกลา ๒ คน  คือ
๑. นายเวช  ใครกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๕
๒. นางนารี  หงุยกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๑๒

- ผมขอมติจากท่ีประชุม  สมาชิกทานใดเห็นชอบรางแผนพัฒนาสามป
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๒/๒๕๖๐ ขอใหยกมือ
ครับ

มติที่ประชุม - เห็นชอบรางแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง
ฉบับท่ี ๒/๒๕๖๐ จํานวน ๒๖ เสียง ไมเห็นดวย ๖ เสียง ลา ๒ ราย

ประธานสภาฯ ๓.๒ การโอน/เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอเชิญเลขาชี้แจง

นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ เลขานุการสภาฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒ และ ๓) พ.ศ.
๒๕๔๓ ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ
ท่ีดินและสิ่งกอสราง  ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอน
ไปตั้ งจายรายการใหม และขอ ๒๙ การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทําให
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสราง  ใหเปน
อํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน

ดวยองคการบริหารสวนตําบลพลับพลาไดจัดทําขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ และไดประกาศใช
เม่ือวันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ ซึ่งไดตั้งจายไวไมเพียงพอและมีการ
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจง เพ่ือใหมีความเหมาะสม สอดคลองกับสภาพปญหา
สภาพพ้ืนท่ีในการดําเนินงานและความเดือดรอนของประชาชนอยางแทจริง
จึงขอโอนเงินและเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย  ประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้
๑) ขอความเดิม โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังอบต.

บานไทย หมูท่ี ๒ ขนาดผิจราจร กวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๓.๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา ๓๓๙.๐๐ ตารางเมตร
จํานวน ๑๖๙,๕๐๐ บาท ขอความใหม โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายรอบบึงทุงนอย บานไทย หมูท่ี ๒ ขนาดผิวจราจร กวาง
๔.๐๐ ม. ยาว ๘๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนท่ี คสล. ไมนอย
กวา ๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร จํานวน ๑๖๙,๕๐๐ บาท

ประธานสภาฯ - ขอเชิญสมาชิกอภิปราย.....ถาไมมีสมาชิกทานใดอภิปรายจะขอมติจากท่ี
ประชุม
- ไดตรวจสอบดูวามีสมาชิกสภาอยูในท่ีประชุมครบองคประชุมหรือไม
- อยูครบองคประชุม  มีสมาชิกไมอยูในท่ีประชุม ๓ คน  ลา ๒ คน  คือ

๑. นายเวช  ใครกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๕



-๘-

๒. นางนารี  หงุยกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๑๒
- ผมขอมติจากท่ีประชุม  สมาชิกทานใดเห็นชอบการโอน/เปลี่ยนแปลงคํา
ชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โครงการท่ี ๑
ขอใหยกมือครับ

มติที่ประชุม - เห็นชอบการโอน/เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โครงการท่ี ๑ จํานวน ๒๙ เสียง ไมอยูในท่ีประชุม
๓ ราย  ลา ๒ ราย

นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ เลขานุการสภาฯ
๒) ขอความเดิม โครงการกอสรางประตูปด-เปด ฝายทํานบทาชาง บาน
พลับพลา หมูท่ี ๓ ประตูปด-เปด จํานวน ๓ บาน พรอมเทผนังคอนกรีต
เสริมเหล็ก  หนา ๐.๓๐ เมตร สูง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๘.๘๐ เมตร จํานวน
๒๐๐,๐๐๐ บาท ขอความใหม โครงการกอสรางถนนหินคลุก บานพลับพลา
หมูท่ี ๓ กวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๙๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร โดย
มีปริมาณหินคลุกไมนอยกวา ๕๘๕ ลูกบาศกเมตร จํานวน ๒๓๐,๐๐๐ บาท
และขอโอนงบประมาณเพ่ิม  จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท จากโครงการขุดลอก
คูน้ําเพ่ือระบายน้ําคลองเหมืองบานโคงยาง  หมูท่ี ๔

ประธานสภาฯ - ขอเชิญสมาชิกอภิปราย.....ถาไมมีสมาชิกทานใดอภิปรายจะขอมติจากท่ี
ประชุม
- ไดตรวจสอบดูวามีสมาชิกสภาอยูในท่ีประชุมครบองคประชุมหรือไม
- อยูครบองคประชุม  มีสมาชิกไมอยูในท่ีประชุม ๓ คน  ลา ๒ คน  คือ

๑. นายเวช  ใครกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๕
๒. นางนารี  หงุยกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๑๒

- ผมขอมติจากท่ีประชุม  สมาชิกทานใดเห็นชอบการโอน/เปลี่ยนแปลงคํา
ชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โครงการท่ี ๒
ขอใหยกมือครับ

มติที่ประชุม - เห็นชอบการโอน/เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โครงการท่ี ๒ จํานวน ๒๙ เสียง ไมอยูในท่ีประชุม
๓ ราย  ลา ๒ ราย

นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ เลขานุการสภาฯ
๓) ขอความเดิม โครงการขุดลอกคูน้ําเพ่ือระบายน้ําคลองเหมืองบานโคง
ยาง หมูท่ี ๔ ขนาดปากกวาง ๕.๐๐ เมตร ลึก ๑.๕๐ เมตร ระยะทาง ๕๐๐
เมตร หรือมีปริมาตรดินขุด ๓,๗๕๐ ลูกบาศกเมตร จํานวน ๑๒๐,๐๐๐
บาท ขอความใหม โครงการซอมแซมถนนลาดยางสายรองบานโคงยาง หมู
ท่ี ๔ ขนาดผิวจราจร กวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕
เมตร หรือมีพ้ืนท่ี คสล. ไมนอยกวา ๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร จํานวน
๙๐,๐๐๐ บาท และขอโอนลด จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาทไปเพ่ิมโครงการ
กอสรางถนนหินคลุก บานพลับพลา หมูท่ี ๓



-๙-

ประธานสภาฯ - ขอเชิญสมาชิกอภิปราย.....ถาไมมีสมาชิกทานใดอภิปรายจะขอมติจากท่ี
ประชุม
- ไดตรวจสอบดูวามีสมาชิกสภาอยูในท่ีประชุมครบองคประชุมหรือไม
- อยูครบองคประชุม  มีสมาชิกไมอยูในท่ีประชุม ๓ คน  ลา ๒ คน  คือ

๑. นายเวช  ใครกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๕
๒. นางนารี  หงุยกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๑๒

- ผมขอมติจากท่ีประชุม  สมาชิกทานใดเห็นชอบการโอน/เปลี่ยนแปลงคํา
ชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โครงการท่ี ๓
ขอใหยกมือครับ

มติที่ประชุม - เห็นชอบการโอน/เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โครงการท่ี ๓ จํานวน ๒๙ เสียง ไมอยูในท่ีประชุม
๓ ราย  ลา ๒ ราย

นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ เลขานุการสภาฯ
๔) ขอความเดิม โครงการขยายเขตไฟฟา/ติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะ บาน
กอก หมูท่ี ๖ จํานวน ๗๕,๐๐๐ บาท ขอความใหม ขยายเขตไฟฟา/
ติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะและยายเสาไฟฟา บานกอก  หมูท่ี ๖ จํานวน
๗๕,๐๐๐ บาท

ประธานสภาฯ - ขอเชิญสมาชิกอภิปราย.....ถาไมมีสมาชิกทานใดอภิปรายจะขอมติจากท่ี
ประชุม
- ไดตรวจสอบดูวามีสมาชิกสภาอยูในท่ีประชุมครบองคประชุมหรือไม
- อยูครบองคประชุม  มีสมาชิกไมอยูในท่ีประชุม ๔ คน  ลา ๒ คน  คือ

๑. นายเวช  ใครกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๕
๒. นางนารี  หงุยกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๑๒

- ผมขอมติจากท่ีประชุม  สมาชิกทานใดเห็นชอบการโอน/เปลี่ยนแปลงคํา
ชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โครงการท่ี ๔
ขอใหยกมือครับ

มติที่ประชุม - เห็นชอบการโอน/เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โครงการท่ี ๔ จํานวน ๑๑ เสียง  ไมเห็นดวย ๑๔
เสียง ไมอยูในท่ีประชุม ๔ ราย  ลา ๒ ราย งดออกเสียง ๓ ราย

นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ เลขานุการสภาฯ
๕) ขอความเดิม โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีติเสริมเหล็กพรอม
ฝาปดรางระบายน้ําตอจากซอยขางกําแพงวัดคลองยางถึงบานนายประจวบ
บานคลองยาง หมูท่ี ๑๔ ฝากวาง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๐.๕๐ เมตร ราง
ระบายน้ํากวาง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร จํานวน ๒๔๐,๐๐๐ บาท
ขอความใหม โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีติเสริมเหล็กพรอมฝา
ปดรางระบายน้ําตอจากซอยขางกําแพงวัดคลองยางถึงบานนายประจวบ



-๑๐-

บานคลองยาง หมูท่ี ๑๔ ฝากวาง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๐.๕๐ เมตร ราง
ระบายน้ํากวาง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร จํานวน ๒๔๐,๐๐๐ บาท

ประธานสภาฯ - ขอเชิญสมาชิกอภิปราย.....ถาไมมีสมาชกิทานใดอภิปรายจะขอมติจากท่ี
ประชุม
- ไดตรวจสอบดูวามีสมาชิกสภาอยูในท่ีประชุมครบองคประชุมหรือไม
- อยูครบองคประชุม  มีสมาชิกไมอยูในท่ีประชุม ๓ คน  ลา ๒ คน  คือ

๑. นายเวช  ใครกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๕
๒. นางนารี  หงุยกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๑๒

- ผมขอมติจากท่ีประชุม  สมาชิกทานใดเห็นชอบการโอน/เปลี่ยนแปลงคํา
ชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โครงการท่ี ๕
ขอใหยกมือครับ

มติที่ประชุม - เห็นชอบการโอน/เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โครงการท่ี ๕ จํานวน ๒๙ เสียง ไมอยูในท่ีประชุม
๓ ราย  ลา ๒ ราย

รองประธานสภาฯ ๓.๓ การพิจารณารางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  เรื่อง
การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว  พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอเชิญเลขาชี้แจง

นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ เลขานุการสภาฯ
- ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.
๒๕๓๗ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตร ๔๖ สภา
องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้
(๒) พิจารณาและใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล
รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป และรางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายเพ่ิมเติมและตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.
๒๕๕๔ ขอ ๔๕ ญัตติรางขอบัญญัติท่ีประชุมสภาทองถ่ินตองพิจารณา
เปนสามวาระ แตท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดก็
ไดในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิกสภา
ทองถ่ินจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนผูท่ีอยูในท่ีประชุมเปนผู
เสนอก็ได เม่ือท่ีประชุมสภาทองถ่ินอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียว
แลว การพิจารณาวาระท่ีสองนั้นใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินเปนกรรมการแปร
ญัตติเต็มสภา  โดยใหประธานท่ีประชุมเปนคณะกรรมการแปรญัตติ
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลาไดจัดทํารางขอบัญญัติองคการบริหาร
สวนตําบลพลับพลา เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว  พ.ศ.
๒๕๖๐ เพ่ือบังคับใชในตําบลพลับพลา  ดังนั้น  จึงใหสภาองคการบริหาร
สวนตําบลพลับพลาพิจารณาตอไป (รายละเอียดตามเอกสารท่ีแจกใหแลว)
- วาระท่ี ๑ ข้ันรับหลักการ
- วาระท่ี ๒ ข้ันแปรญัตติ

-๑๑-



- วาระท่ี ๓ ข้ันลงมติ
- สาระสําคัญโดยสรุปของรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว  พ.ศ. ๒๕๖๐ เจาของสัตว
ควบคุมตองจัดการใหสัตวควบคุมทุกตัว ไดรับการฉีดวัคซีนจากสัตวแพทย
หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย ใหพ้ืนท่ีในเขตองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
เปนเขตควบคุมการเลี้ยงสัตวดังตอไปนี้  สุนัข  แมว  งู  จระเข  สัตวมีพิษ
และสัตวดุรายตางๆ ใหเจาของสัตวควบคุมตองข้ึนทะเบียนเจาของสัตว
ดูแลสัตว สงสัยวาเปนโรคตองแยกสัตว ควบคุมดูแลสัตวมิใหกออันตราย
หรือรําคาญแกผูอ่ืน ตางๆเปนตน
- ทานสมาชิกสามารถอภิปรายเพ่ิมเติมได  แตกอนจะพิจารณาจะขอให
ทานเสนอกอนวาจะมีการพิจารณาท้ังสามวาระรวดเดียวเลยหรือไม ขอเชิญ
เสนอครับ

รองประธานสภาฯ - ถาไมมีสมาชิกทานใดเสนอผมขอเสนอใหมีการพิจารณาสามวาระรวด
เดียวและขอมติจากท่ีประชุมในการพิจารณารางขอบัญญัติองคการบริหาร
สวนตําบลพลับพลา  เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว  พ.ศ.
๒๕๖๐ ในสามวาระรวดเดียว
- ไดตรวจสอบดูวามีสมาชิกสภาอยูในท่ีประชุมครบองคประชุมหรือไม
- อยูครบองคประชุม  มีสมาชิกไมอยูในท่ีประชุม ๕ คน  ลา ๒ คน  คือ

๑. นายเวช  ใครกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๕
๒. นางนารี  หงุยกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๑๒

- ผมขอมติจากท่ีประชุม  สมาชิกทานใดเห็นชอบใหพิจารณารางขอบัญญัติ
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอย
สัตว  พ.ศ. ๒๕๖๐ ในสามวาระรวดเดียว ขอใหยกมือครับ

มติที่ประชุม - เห็นชอบใหพิจารณารางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  เรื่อง
การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว  พ.ศ. ๒๕๖๐ ในสามวาระรวดเดียว
จํานวน ๒๗ เสียง ไมอยูในท่ีประชุม ๕ ราย  ลา ๒ ราย

รองประธานสภาฯ วาระท่ี ๑ ข้ันรับหลักการ
- มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม........ถาไมมีจะขอมติจากท่ี
ประชุมตอไป
- ไดตรวจสอบดูวามีสมาชิกสภาอยูในท่ีประชุมครบองคประชุมหรือไม
- อยูครบองคประชุม  มีสมาชิกไมอยูในท่ีประชุม ๕ คน  ลา ๒ คน  คือ

๑. นายเวช  ใครกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๕
๒. นางนารี  หงุยกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๑๒

- ผมขอมติจากท่ีประชุม  สมาชิกทานใดเห็นชอบรางขอบัญญัติองคการ
บริหารสวนตําบลพลับพลา  เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว
พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวาระท่ี ๑ ข้ันรับหลักการ  ขอใหยกมือครับ

-๑๒-



มติที่ประชุม - เห็นชอบรับหลักการรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  เรื่อง
การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว  พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๒๗ เสียง ไมอยูใน
ท่ีประชุม ๕ ราย  ลา ๒ ราย

รองประธานสภาฯ วาระท่ี ๒ ข้ันแปรญัตติ
- มีสมาชิกทานใดจะขอแปรญัตติรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล
พลับพลา  เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว  พ.ศ. ๒๕๖๐
หรือไม
- ไมมีสมาชิกขอแปรญัตตริางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว  พ.ศ. ๒๕๖๐

รองประธานสภาฯ วาระท่ี ๓ ข้ันลงมติ
- ไดตรวจสอบดูวามีสมาชิกสภาอยูในท่ีประชุมครบองคประชุมหรือไม
- อยูครบองคประชุม  มีสมาชิกไมอยูในท่ีประชุม ๕ คน  ลา ๒ คน  คือ

๑. นายเวช  ใครกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๕
๒. นางนารี  หงุยกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๑๒

- สมาชิกทานใดเห็นสมควรลงมติเห็นชอบตราขอบัญญัติองคการบริหาร
สวนตําบลพลับพลา  เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว  พ.ศ.
๒๕๖๐ ขอใหยกมือครับ

มติที่ประชุม - เห็นชอบจํานวน ๒๗ เสียง ตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล
พลับพลา  เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว  พ.ศ. ๒๕๖๐ ลา
๒ เสียง ไมอยูในท่ีประชุม ๕ ราย

รองประธานสภาฯ ๓.๔ การขออนุมัติกันเงินงบประมาณ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐
ขอเชิญเลขาสภาฯ ชี้แจง

นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ เลขานุการสภาฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พ.ศ. ๒๕๔๗ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ขอ ๕๙ ใน
กรณีท่ีมีรายจายหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน
แตมีความจําเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก  ใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถ่ินไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา มีรายจายหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและ
สิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แตมีความจําเปนจะตองใชจายเงิน จึงขอ
อนุมัติกันเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
- รายการท่ีขอกันเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มี
รายละเอียดดังตอไปนี้
๑. โครงการกอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก สายหลังอบต.บานไทยหมูท่ี ๒
จํานวน ๑๖๙,๕๐๐ บาท
๒. โครงการกอสรางประตูปด-เปด ฝายทํานบทาชาง บานพลับพลา หมูท่ี
๓ จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

-๑๓-



๓. โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมฝาปดราง
ระบายน้ํา จากสามแยกศาลตาปูถึงทางแยก บานปรางค หมูท่ี ๙ จํานวน
๑๒๐,๐๐๐ บาท
๔. โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมฝาปดราง
ระบายน้ําตอจากซอยขางกําแพงวัดคลองยางถึงบานนายประจวบ บาน
คลองยาง หมูท่ี ๑๔ จํานวน ๒๔๐,๐๐๐ บาท
๕. โครงการขุดลอกคูน้ําเพ่ือระบายน้ําคลองเหมือง บานโคงยาง หมูท่ี ๔
จํานวนเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท
๖. โครงการเปลี่ยนบานประตูเหล็กฝายก้ันน้ําหลังท่ี ๑ พรอมรอกและโซดึง
บานประตู บานประดากุด หมูท่ี ๗ จํานวน ๒๒๐,๐๐๐ บาท
๗. โครงการซอมแซมถนนลาดยาง (Cape Seal) สายบานคลองกลาง-ทา
ตะเคียน จํานวนเงิน ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท
๘. โครงการกอสรางสะพานทาชาง บานเกาะ หมูท่ี ๘ จํานวน ๗๐๐,๐๐๐
บาท

รองประธานสภาฯ - สมาชิกทานใดมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม.....ถาไมมีจะขอมติจากท่ี
ประชุม
- ไดตรวจสอบดูวามีสมาชิกสภาอยูในท่ีประชุมครบองคประชุมหรือไม
- อยูครบองคประชุม  มีสมาชิกไมอยูในท่ีประชุม ๖ คน  ลา ๒ คน  คือ

๑. นายเวช ใครกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๕
๒. นางนารี  หงุยกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๑๒

- สมาชิกทานใดเห็นชอบการโอน/เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โครงการท่ี ๔ ขอใหยกมือครับ

มติที่ประชุม - เห็นชอบการขออนุมัติกันเงนิงบประมาณ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐
จํานวน ๒๖ เสียง  ไมอยูในท่ีประชุม ๖ ราย  ลา ๒ ราย

รองประธานสภาฯ ๓.๕ การพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ.
๒๕๖๑
- วาระท่ี ๒ ข้ันแปรญัตติ ขอเชิญเลขาสภาฯ

นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ เลขานุการสภาฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน
พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๑๑๐ ญัตติ
รางขอบัญญัติท่ีสภาทองถ่ินลงมติรับหลักการ  และสงคณะกรรมการแปร
ญัตติพิจารณาตามขอ ๔๙ เม่ือคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแลว
จะตองเสนอรางขอบัญญัตินั้นตามรางเดิมและตามท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม
พรอมท้ังรายงานยอยื่นตอประธานสภาทองถ่ิน

รายงานยอตามวรรคหนึ่งอยางนอยตองระบุวา  ไดมีหรือไมมีการ
แก ไขเ พ่ิมเติมในตอนใดหรือขอใดบาง  การแปรญัตติและมติของ
คณะกรรมการแปรญัตติเก่ียวดวยการแปรญัตตินั้นเปนประการใด  การ
สงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ  ตลอดจนการสงวนคําแปรดวย

-๑๔-



- ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติรายงานการพิจารณาราง
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑

นายสนับ  กํากระโทก ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
- ตามท่ีไดมีการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเม่ือวันท่ี ๑๐ สิงหาคม
๒๕๖๐ ขอรายงานตามลําดับดังนี้

ลําดับท่ี ๑ คําแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ ไมมีสมาชิกสภาฯ  มายื่นขอแปรญัตติ
ไมมีความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ  และมติของคณะกรรมการแปร
ญัตติเห็นชอบ ๔ เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง

ลําดับท่ี ๒ บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบรางขอบัญญัติ
งบประมาณรานจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ ไมมีสมาชิกสภาฯ
มายื่นขอแปรญัตติ ไมมีความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ  และมติของ
คณะกรรมการแปรญัตติเห็นชอบ ๔ เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง

ลําดับท่ี ๓ รายจายหนวยงานสํานักงานปลัด ไมมีสมาชิกสภาฯ
มายื่นขอแปรญัตติ  ไมมีความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ  มติของ
คณะกรรมการแปรญัตติเห็นชอบ ๔ เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง

ลําดับท่ี ๔ รายจายหนวยงานกองคลัง ไมมีสมาชิกสภาฯ  มายื่น
ขอแปรญัตติ ไมมีความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ  และมติของ
คณะกรรมการแปรญัตติเห็นชอบ ๔ เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง

ลําดับท่ี ๕ รายจายหนวยงานกองชาง  ไมมีสมาชิกสภาฯ มายื่น
ขอแปรญัตติ  ความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติขอตัดคาวัสดุกอสราง
ตั้งไว ๒๐๐,๐๐๐ บาท  ขอตัดลด  จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  คงเหลือ
งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท  และมติของคณะกรรมการแปรญัตติ
เห็นชอบ ๔ เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง
และขอตัดลดคาใชจายในการบํารุงรักษาหรือซอมแซมถนนสายหลักและ
ถนนสายรอง  ตั้งไว ๖๐๐,๐๐๐ บาท  ขอตัดลด  จํานวน ๕๐,๐๐๐
บาท คงเหลืองบประมาณ ๕๕๐,๐๐๐ บาท  และมติของคณะกรรมการ
แปรญัตติเห็นชอบ ๑ เสียง  ไมเห็นชอบ ๔ เสียง

ลําดับท่ี ๖ รายจายหนวยงานกองการศึกษา  ศาสนา และ
วัฒนธรรม ไมมีสมาชิกสภาฯ  มายื่นขอแปรญัตติ  ไมมีความเห็นของ
คณะกรรมการแปรญัตติ  และมติของคณะกรรมการแปรญัตติเห็นชอบ ๔
เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง

ลําดับท่ี ๗ รายจายหนวยงานกองสวัสดิการสังคม  ไมมีสมาชิก
สภาฯ  มายื่นขอแปรญัตติ ไมมีความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ  และ
มติของคณะกรรมการแปรญัตติเห็นชอบ ๔ เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง

ลําดับท่ี ๘ รายจายหนวยงานกองสวัสดิการสังคม  ไมมีสมาชิก
สภาฯ  มายื่นขอแปรญัตติ ไมมีความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ  และ
มติของคณะกรรมการแปรญัตติเห็นชอบ ๔ เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง

-๑๕-



ลําดับท่ี ๙ รายจายงบกลาง ไมมีสมาชิกสภาฯ มายื่นขอแปร
ญัตติ  ไม มีความ เห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ   และมติ ของ
คณะกรรมการแปรญัตติเห็นชอบ ๔ เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง
- รวมเงินงบประมาณท่ีขอตัด  จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
- คณะกรรมการแปรญัตติขอเสนอตั้งรายจายข้ึนใหม  ดังนี้
๑. โครงการขยายเขตไฟฟาและติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะบานกอก หมูท่ี ๖
งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
- มติของคณะกรรมการแปรญัตติเห็นชอบ ๔ เสียง  งดออกเสียง ๑
เสียง  และผูบริหารรับรองการเสนอตั้งจายรายการใหมดังกลาว
- มีสมาชิกยื่นคําแปรญัตติ และไดขอสงวนคําแปรญัตติ  จํานวน ๒ ทาน
ดงันี้
๑. นายไพฑูรย  เดชพร สมาชิกสภา อบต.ฯ หมูท่ี ๕ รายการขอยื่นเสนอ
แปรญัตติ ดังนี้

๑. โครงการกอสรางรั้วศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทาตะเคียน จํานวน
๒๐๐,๐๐๐ บาท

๒. โครงการปรับปรุง/ซอมแซมสนามเด็กเลนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
โคงยาง  จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท

๓. โครงการปรับปรุง/ซอมแซม ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน ๘๐,๐๐๐
บาท
๒. นายสมควร  คุมกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๘ รายการขอยื่น
เสนอแปรญัตติ ดังนี้

๑. รายจายหนวยงานสํานักงานปลัด  ขอถอนคําแปรญัตติ
๒. รายจายหนวยงานกองชาง

- ขอเชิญนายไพฑูรย  เดชพร สมาชิกสภา อบต.ฯ หมูท่ี ๕ ชี้แจง
นายไพฑูรย  เดชพร สมาชิกสภา อบต.ฯ หมูท่ี ๕

- ตามท่ีไดยื่นคําแปรญัตติและขอสงวนคําแปรญัตติ มี ๓ รายการ ขอ
สอบถามทีละรายการดังนี้
๑. โครงการกอสรางรั้วศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทาตะเคียน จํานวน
๒๐๐,๐๐๐ บาท เห็นวาใชงบประมาณมากไปไมเหมาะสม การกอสรางรั้ว
ถาใชงบประมาณนอยกวานี้ก็นาจะทําได
๒. โครงการปรับปรุง/ซอมแซมสนามเด็กเลนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโคง
ยาง  จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท เห็นวางบประมาณมากไปไมเหมาะสม การ
ปรับปรุง/ซอมแซมสนามเด็กเลนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโคงยาง นาจะใช
งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท ก็นาจะเพียงพอ
๓. โครงการปรับปรุง/ซอมแซม ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน ๘๐,๐๐๐ บาท
ขอสอบถามวาโครงการปรับปรุง/ซอมแซม ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ซ้ําซอนกับ
โครงการปรับปรุง/ซอมแซมสนามเด็กเลนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโคงยาง
หรือไมกลัววาโครงการจะซ้ําซอนกัน
- ขอใหผูบริหารชี้แจงความจําเปนของโครงการท้ัง ๓ โครงการดังกลาว

-๑๖-



นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ ปลัด อบต.พลับพลา
- ขอชี้แจงเปนรายขอดังนี้
๑. โครงการกอสรางรั้วศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทาตะเคียน จํานวน
๒๐๐,๐๐๐ บาท จากการท่ีกองชางไดประมาณการไวใน ปร.๔ ปร.๕ จะ
ใชงบประมาณท้ังสิ้น ๒๐๐,๘๕๘.๘๖ บาท แตจะขอใชงบประมาณเพียง
๒๐๐,๐๐๐ บาท
๒. โครงการปรับปรุง/ซอมแซมสนามเด็กเลนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโคง
ยาง  จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท จะดําเนินการก้ันรั้วตาขายเหล็กครอบคลุม
พ้ืนท่ีท้ังหมด เพ่ือปองกันไมใหบุคคลภายนอกเขามาเลนในพ้ืนท่ีสนามเด็ก
เล็กซึ่งอาจทําใหเกิดความชํารุดเสียหายได
๓. โครงการปรับปรุง/ซอมแซม ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน ๘๐,๐๐๐ บาท
เปนโครงการท่ีตั้งรองรับในการปรับปรุง/ซอมแซม ศูนยพัฒนาเด็กเล็กท้ัง ๒
ศูนย ซึ่งอนาคตไมทราบวาจะมีอะไรท่ีชํารุดเสียหายจึงตองตั้งงบประมาณใน
การปรับปรุงซอมแซมรองรับไวดําเนินการในป ๒๕๖๑

นายไพฑูรย  เดชพร สมาชิกสภา อบต.ฯ หมูท่ี ๕
- ตามท่ีทานปลัดไดชี้แจงก็เห็นดวยกับเหตุผลความจําเปน โครงการ
ปรับปรุง/ซอมแซมสนามเด็กเลนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโคงยาง และ
โครงการปรับปรุง/ซอมแซม ศูนยพัฒนาเด็กเล็กไมขอตัดใหคงเดิม แตขอให
ทานสมาชิกพิจารณาโครงการกอสรางรั้วศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทาตะเคียน
จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท และมีความเห็นวาควรตัดออก ๕๐,๐๐๐ บาท
และนํามาติดตั้งเครื่องปรับอากาศศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโคงยาง

นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ ปลัด อบต.พลับพลา
- ถาจะตัด ๕๐,๐๐๐ บาท มาติดเครื่องปรับอากาศเห็นควรวาไมเหมาะสม
เพราะไดทดรองใหเด็กนอนท่ีหองประชุมสภาฯ ซึ่งติดเครื่องปรับอากาศ
ปรากฏวาเด็กปวยไมสบายจึงตองยายไปนอนท่ีศูนยซึ่งติดพัดลมดังเดิม

รองประธานฯ - ขอเชิญนายสมควร  คุมกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ หมูท่ี ๘ ชี้แจง
เหตุผลในการขอตัดลดงบประมาณ

นายสมควร  คุมกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ หมูท่ี ๘
- งบประมาณรายจายของกองชาง งบซอมแซม คาใชจายในการบํารุงรักษา
หรือซอมแซมถนนสายหลักและถนนสายรอง ตั้งไว ๖๐๐,๐๐๐ บาท เห็นวา
มากเกินไปไมเหมาะสมเพราะไมสามารถแกไขปญหาความเดือนรอนไดจริง
เปนเพียงการซอมแซมเพ่ือบรรเทา จึงตองการใหนํางบประมาณมาดําเนิน
โครงการกอสรางไมใชซอมแซม จึงขอตัดลด ๕๐,๐๐๐ บาท เหลือ
๕๕๐,๐๐๐ ก็นาจะเพียงพอ

สิบเอกพิชิต  โปรยกระโทก ผูอํานวยการกองชาง
- ขอชี้แจงโครงการกอสรางรั้วศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทาตะเคียน จํานวน
๒๐๐,๐๐๐ บาท  ตามท่ีไดประมาณการไว ถาจะตัด ๕๐,๐๐๐ บาท จะตองลด
ปริมาณงานหรือคุณภาพของงานลง จะทําใหงานไมไดมาตรฐานจะชํารุดเสียหาย
เร็วจึงขอใหคงงบประมาณเดิมไวเพ่ือการกอสรางท่ีไดมาตรฐาน



-๑๗-

รองประธานฯ - ทานสมาชิกจะชี้แจงเพ่ิมเติมหรือไม.....ถาไมชี้แจงจะขอมติท่ีประชุม
- ไดตรวจสอบดูวามีสมาชิกสภาอยูในท่ีประชุมครบองคประชุมหรือไม
- อยูครบองคประชุม  มีสมาชิกไมอยูในท่ีประชุม ๓ คน  ลา ๒ คน  คือ

๑. นายเวช  ใครกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๕
๒. นางนารี  หงุยกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๑๒

- สมาชิกทานใดเห็นชอบควรคงรางเดิมโครงการกอสรางรั้วศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานทาตะเคียน จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ขอใหยกมือครับ

มติที่ประชุม - เห็นชอบควรคงรางเดิมโครงการกอสรางรั้วศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทาตะเคียน
จํานวน ๒๔ เสียง  ไมเห็นดวย ๕ เสียง ไมอยูในท่ีประชุม ๓ ราย  ลา ๒
ราย

รองประธานฯ - สมาชิกทานใดเห็นชอบควรใหตัดลดโครงการกอสรางรั้วศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานทาตะเคียน จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท ขอใหยกมือครับ

มติที่ประชุม - เห็นชอบใหตัดลดโครงการกอสรางรั้วศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทาตะเคียน
จํานวน ๕ เสียง  ไมเห็นดวย ๒๔ เสียง ไมอยูในท่ีประชุม ๓ ราย  ลา
๒ ราย

รองประธานฯ - เห็นชอบควรคงรางเดิมคาใชจายในการบํารุงรักษาหรือซอมแซมถนนสาย
หลักและถนนสายรอง จํานวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท ขอใหยกมือครับ

มติที่ประชุม - เห็นชอบควรคงรางเดิมคาใชจายในการบํารุงรักษาหรือซอมแซมถนนสาย
หลักและถนนสายรอง จํานวน ๘ เสียง  ไมเห็นดวย ๒๑ เสียง ไมอยูในท่ี
ประชุม ๓ ราย  ลา ๒ ราย

รองประธานฯ - สมาชิกทานใดเห็นชอบควรตัดลดคาใชจายในการบํารุงรักษาหรือ
ซอมแซมถนนสายหลักและถนนสายรอง จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท ขอใหยก
มือครับ

มติที่ประชุม - เห็นชอบควรตัดลดคาใชจายในการบํารุงรักษาหรือซอมแซมถนนสายหลัก
และถนนสายรอง จํานวน ๒๑ เสียง  ไมเห็นดวย ๘ เสียง ไมอยูในท่ี
ประชุม ๓ ราย  ลา ๒ ราย

นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ เลขานุการสภาฯ
- ขอสรุป โครงการกอสรางรั้วศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทาตะเคียนเห็นชอบ
ใหคงรางเดิมไว  จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
- คาใชจายในการบํารุงรักษาหรือซอมแซมถนนสายหลักและถนนสายรอง
จํานวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท มีคณะกรรมการแปรขอตัดลดจํานวน ๕๐,๐๐๐
บาท แตมติคณะกรรมการแปรมีความเห็นใหคงรางเดิม  และไดมีสมาชิก
สภายื่นคําแปรขอตัดลด จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท  สภาฯมีมติเห็นชอบใหตัด
ลด  จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท  คงเหลือ ๕๕๐,๐๐๐ บาท
- เสนอตั้งรายการใหมโดยผูบริหารรับรอง โครงการขยายเขตไฟฟา
สาธารณะพรอมโคมไฟฟา หมู ๑๐ จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท

นายสมบูรณ  แขดอน นายก อบต.พลับพลา
- รับรอง



-๑๘-

ประธานสภาฯ - วาระท่ี ๓ ข้ันลงมตริางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภา
ทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ
๕๒ การพิจารณารางขอบัญญัติในวาระท่ีสาม  ไมมีการอภิปราย  เวนแตท่ี
ประชุมสภาทองถ่ินจะไดลงมติใหมีการอภิปราย  ถามีเหตุอันสมควร

ในการพิจารณาวาระนี้  ใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินลงมติวาจะใหตรา
เปนขอบัญญัติหรือไม
- ไดตรวจสอบดูวามีสมาชิกสภาอยูในท่ีประชุมครบองคประชุมหรือไม
- อยูครบองคประชุม  มีสมาชิกไมอยูในท่ีประชุม ๔ คน  ลา ๒ คน  คือ

๑. นายเวช  ใครกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๕
๒. นางนารี  หงุยกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๑๒

- สมาชิกทานใดเห็นสมควรลงมติเห็นชอบตราขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอใหยกมือ

มติที่ประชุม - เห็นชอบจํานวน ๒๘ เสียง ตราขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
พ.ศ. ๒๕๖๑ ไมอยูในท่ีประชุม ๔ ราย ลา ๒ ราย

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ
ประธานสภาฯ - ขอเชิญสมาชิกสภา อบต. มีเรื่องอ่ืนใดท่ีจะเสนอหรือแสดงความคิดเห็นขอเชิญ

ครับ
นายสมควร  คุมกระโทก สมาชิกสภาอบต. หมูท่ี ๘

- เรื่องทางไปบอขยะเห็นมีรถบรรทุกขยะไปท้ิงไมทราบวาไดขออนุญาตถูกตอง
กับ อบต.พลับพลา แลวหรือไม
- ขอติดตามถนนสายบอขยะผูรับจางไดมาดําเนินการซอมแซมแลวหรือยัง

นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ ปลัด อบต.พลับพลา
- เรื่องการขออนุญาตท้ิงขยะมีบางรายท่ีขออนุญาตถูกตองแตก็อาจมีผูลักลอบท้ิง
ขยะซึ่งยังไมขออนุญาตกับอบต.ก็ขอใหทานสมาชิกชวยตรวจสอบและแจงทาง
อบต.พลับพลาใหทราบดวย

สิบเอกพิชิต  โปรยกระโทก ผูอํานวยการกองชาง
- ถนนสายบอขยะก็ไดประสานใหผูรับจางมาดําเนินการซอมแซมแลว และผูรับ
จางไดนําหินคลุกมาลงในพ้ืนท่ีแตยังไมดําเนินการปรับเกลี่ยอัดบด และถายังไมมา
ดําเนินการใหเรียบรอยก็ตองดําเนินการตามกฎหมายตอไป

นางยุพเยาว  อธิพรหม สมาชิกสภาอบต. หมูท่ี ๑๗
- ขอสอบถามโครงการในขอบัญญัติป ๒๕๖๐ วาดําเนินการไปถึงไหนแลว

สิบเอกพิชิต  โปรยกระโทก ผูอํานวยการกองชาง
- โครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ ๒๕๖๐ ไดเสนอผูบริหารอยูระหวาง
ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง จะสามารถดําเนินการใหเสร็จทันในปงบประมาณ ๒๕๖๐
แนนอน แตจะมีเฉพาะโครงการท่ีขอกันเงินไวซึ่งอาจจะลาชาแตทุกโครงการใน
ขอบัญญัติ ๒๕๖๐ จะสามารถดําเนินการไดครบทุกโครงการ



-๑๙-

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกทานใดตองการสอบถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมอ่ืนใดอีกหรือไม
- บัดนี้ก็ไดประชุมครบทุกวาระแลวถาไมมีสมาชิกทานใดเสนอแนะหรือซักถาม
เพ่ิมเติม  ก็ขอปดการประชุม

ปดประชุมเวลา ๑๔.๔๐ 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




