
ประกาศสภาองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
เรื่อง   รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

สมัยสามัญ  สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจําป  พ.ศ. ๒๕๖๑
--------------------------------------------------

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา ไดเปดประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล
พลับพลา สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑ ประจําป  พ.ศ. ๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๓๐ 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 ๑ ครั้งท่ี ๒ ประจําป  พ.ศ. ๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๒๔ เมษายน
๒๕๖๑ จึงขอประกาศรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลพลับพลาใหประชาชนทราบโดยท่ัวกัน
ตามรายละเอียดท่ีแนบทายนี้

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

สนอง  แครกระโทก
(นายสนอง แครกระโทก)

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา



สําเนา
บันทึกรายงานการประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจําป  พ.ศ. ๒๕๖๑

วันจันทรที่ ๒๓ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ  หองประชุมที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

ผูมาประชุม

ลําดับ
ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ

๑ นายสนอง แครกระโทก ประธานสภา อบต.ฯ สนอง แครกระโทก
๒ นางจุฑามณี มณีวัฒนพงษสุข รองประธานสภา อบต.ฯ จุฑามณี มณีวัฒนพงษสุข
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 นายเวช ใครกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๕ เวช ใครกระโทก
๑๑ นายมวน กริดกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๖ มวน กริดกระโทก
๑๒ นายอาคม แผละกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๖ อาคม แผละกระโทก
๑๓ นายมานะ โครงการะโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๗ มานะ โครงกระโทก
๑๔ นายสมควร คุมกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๘ สมควร คุมกระโทก
๑๕ นายเพ่ิม กรอยกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๘ เพ่ิม กรอยกระโทก
๑๖ นายศิริ แทนผักแวน สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๙ ศิริ แทนผักแวน
๑๗ น.ส.สําอางค ขอนกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๙ สําอางค ขอนกระโทก
๑๘ นายนิตวิัฒน แผลกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๑๐ นิวัฒน แผลกระโทก
๑๙ นายปราศรัย ดํารงธรรม สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๑๐ ปราศรัย ดํารงธรรม
๒๐ นายสุบิน กกกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๑๑ สุบิน กกกระโทก
๒๑ นายสําราญ แอบผักแวน สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๑๒ สําราญ แอบผักแวน
๒๒ นางนารี หงุยกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๑๒ นารี หงุยกระโทก
๒๓ นายวินัย พิชยรัตนชัย สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๑๓ วินัย พิชยรัตนชัย
๒๔ นายวรวัช จิตจักร สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๑๓ วรวัช จิตจักร
๒๕ นางสรอย ชาญสูงเนิน สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๑๔ สรอย ชาญสูงเนิน
๒๖ นายสนับ กํากระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๑๕ สนับ กํากระโทก
๒๗ นายสุพิชัย มวยกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๑๕ สุพิชัย มวยกระโทก
๒๘ นายชิน แจนดอน สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๑๖ ชิน แจนดอน
๒๙ นายธีระพล ขวัญมล สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๑๖ ธีระพล ขวัญมล
๓๐ นางยุพเยาว อธิพรหม สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๑๗ ยุพเยาว  อธิพรหม
๓๑ นางมัลลิกา กลางกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๑๘ มัลลิกา กลางกระโทก
๓๒ นางวิไล ทบวงค สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๑๘ วิไล  ทบวงค



-๒-

ผูไมมาประชุม
๑. นางสายพิน กกกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๑๗ (ลา)

ผูเขารวมประชุม
๑. นายสมบูรณ  แขดอน นายก อบต.พลับพลา
๒. นางสุนทร  กกกระโทก รองนายก อบต.พลับพลา
๓. นายวงษเทวิน  ทิพยพันดุง รองนายก อบต.พลับพลา
๔. นายสํารวย  วัชรคําประเสริฐ ผูใหญบาน หมูท่ี ๑
๕. นายไพรจร  ณ สุวรรณ ผูชวยผูใหญบาน หมูท่ี ๑๓
๖. นายบุญธรรม  การรุงเรือง ผูชวยผูใหญบาน หมูท่ี ๒
๗. นายฉัตรชัย  บุญสง นิติกร สํานักงานยุติธรรมจังหวัด นม.
๘. นายมานพ  สรอยสูงเนิน นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ
๙. นายจิราวุธ  หวังชิดกลาง นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ
๑๐. นางภณิดา  บุดดาวงค รองปลัดอบต.พลับพลา
๑๑. นางวรรณี  กิติพงษ หัวหนาสํานักปลัด
๑๒. นางเสาวลักษณ  เปรี้ยวกระโทก ผูอํานวยการกองคลัง
๑๓. นางสาวสุนันท  ครึบกระโทก นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
๑๔. สิบเอกพิชิต  โปรยกระโทก ผูอํานวยการกองชาง
๑๕. นายสุทธิพงษ  ศรีวิพัฒน ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
๑๖. นายสุริวงค  ชัยนฤเวชย ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ

เปดประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

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

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว (๒๒ ธันวาคม
๒๕๖๑)
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องแจงเพ่ือทราบ

๓.๑ สํานักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมาใหความรูดาน
กฎหมาย
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา

๔.๑ การกําหนดสมัยประชุมสภาประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ และสมัย
ท่ี ๑ ของปถัดไป

๔.๒ การพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑

๔.๓ การพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน  ๆ



-๓-

มติที่ประชุม - รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว (๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐)
ประธานสภาฯ - ไดตรวจสอบดูวามีสมาชิกสภาอยูในท่ีประชุมครบองคประชุมหรือไม

- อยูครบองคประชุม  มีสมาชิก ลา ๑ คน คือ
๑. นางสายพิน กกกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๑๗

- ขอเชิญสมาชิกสภา อบต. ทุกทานตรวจดูรายงานการประชุมครั้งท่ีแลวในการ
ประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ครั้งท่ี ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๒๒
ธันวาคม ๒๕๖๐ ท่ีผานมาวามีแกไขเปลี่ยนแปลงหรือไม หรือเห็นเปนอยางอ่ืน
หรือไม เสนอแนะแกไขเพ่ิมเติมได…..(ไมมี)….. ไมมีแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเห็นเปน
อยางอ่ืน  ถาไมมีขอมติท่ีประชุม สมาชิกทานใดรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี
แลว ขอใหยกมือ

มติที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว จํานวน ๓๐ เสียง ลา ๑ ราย

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง แจงเพื่อทราบ
ประธานสภาฯ ๓.๑ สํานักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมาใหความรูดานกฎหมาย

- เนื่องจากวันนี้มีเจาหนาท่ีจากสํานักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมาจะมา
ใหความรูดานกฎหมาย ขอเชิญเจาหนาท่ีจากสํานักงานยุติธรรมจังหวัด
นครราชสีมา ชี้แจง

นายจิราวุธ  หวังชิดกลาง นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ
- ความรูเก่ียวกับกฎหมายและเรื่องเก่ียวกับความเปนธรรมในสังคม ไดมี
พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ มีกองทุนยุติธรรมในการ
ชวยเหลือประชาชนท่ีไมไดรับความเปนธรรม ซึ่งจะมีการชวยเหลืออยู ๒
ประการ คือ ๑. ผูเสียหายจากการกระทําอาชญากรรมจากผูอ่ืน และ
๒. จําเลยในคดีอาญาซึ่งตองเปนคนท่ีถูกฟองตอศาลและคนฟองตองเปน
พนักงานอัยการเทานั้น และคดีถึงท่ีสุดแลวมีการยกฟอง  จะเปนตัวจําเลย
ฟองเองไมได
- ถาทานใดหรือคนในชุมชนของทานท่ีมีเรื่องท่ีไมไดรับความเปนธรรมและ
เขาเงื่อนไขตามท่ี พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรม กําหนดไวก็สามารมารองขอความ
เปนธรรมได  รายละเอียดตามเอกสารท่ีแจกให  และขอฝากใหผูนําไป
ประชาสัมพันธตอประชาชนใหไดรับทราบ

นายฉัตรชัย  บุญสง นิติกร สํานักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา
- ไดใหความรูการเยียวยาของผูท่ีไมไดรับความยุติธรรมจากการถูกคุมขัง
เกินกําหนด และใหความรูเก่ียวกับความชวยเหลือตาม พ.ร.บ.กองทุน
ยุติธรรม

นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ ปลัด อบต.พลับพลา
- ขอขอบคุณเจาหนาท่ีจากสํานักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา ท่ีไดให
ความรูเก่ียวกับกฎหมายและความรูตางๆ ตาม พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรม



-๔-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง  เพื่อพิจารณา
ประธานสภาฯ ๔.๑ การกําหนดสมัยประชุมสภาประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ และสมัยท่ี ๑ ของ

ปถัดไป ขอเชิญเลขานุการชี้แจงรายละเอียด
นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ เลขานุการสภาฯ

- ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.
๒๕๓๗ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๓ ใน
ปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญ ๒ สมัยหรือหลายสมัยแลวแตสภาองคการ
บริหารสวนตําบลจะกําหนดแตตองไมเกิน ๔ สมัย  วันเริ่มสมัยประชุม
สามัญประจําปใหสภาองคการบริหารสวนตําบลกําหนด

สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ  ใหมีกําหนดไมเกิน ๑๕ วัน แตจะ
ขยายเวลาออกไปอีกจะตองไดรับอนุญาตจากนายอําเภอและตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗
และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๒๑ การกําหนด
จํานวนสมัยประชุมสามัญประจําป  ระยะเวลาและวันเริ่มตนประชุม  สมัย
ประชุมสามัญประจําปของแตละสมัยในปนั้น  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
ประจําปของปถัดไป  และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําปสมัย
แรกของปถัดไป ใหประธานสภาทองถ่ินนําปรึกษาในท่ีประชุมสามัญ
ประจําปสมัยแรกของแตละป  โดยใหนําความในขอ ๑๑ (๓) มาใชโดย
อนุโลม  สําหรับองคการบริหารสวนตําบล   ใหสภาองคการบริหารสวน
ตําบลกําหนดวาปนั้นจะมีสมัยการประชุมสามัญประจําปก่ีสมัย  แตละสมัย
ในปนั้นจะเริ่มเม่ือใด  แตละสมัยในปนั้นมีกําหนดก่ีวัน  กับใหกําหนดวันเริ่ม
ประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของปถัดไปและมีกําหนดก่ีวัน
- ขอเชิญสมาชิกเสนอกําหนดสมัยประชุมสภาประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ และ
สมัยท่ี ๑ ของปถัดได

นายสมควร  คุมกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ หมูท่ี ๘
- ขอเสนอกําหนดสมัยประชุมสภาประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ เปน ๔ สมัย
เหมือนปท่ีผานมา
- ผูรับรอง  นายอาคม  แผละกระโทก และนายสุพิชัย  มวยกระโทก

นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ เลขานุการสภาฯ
- มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนหรือไม....ถาไมมีจะขอสรุปการ
กําหนดสมัยประชุมสภาประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ และสมัยท่ี ๑ ของปถัดได
ดังนี้
สมัยท่ี ๑ ระหวางวันท่ี ๑๖ – ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๑
สมัยท่ี ๒ ระหวางวันท่ี ๑ – ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๑
สมัยท่ี ๓ ระหวางวันท่ี ๑๖ – ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๑
สมัยท่ี ๔ ระหวางวันท่ี ๑๖ – ๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๑
และการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ คือ
ระหวางวันท่ี ๑๖ – ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๒
- ขอใหประธานสภาขอมติจากท่ีประชุม
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ประธานสภาฯ - ไดตรวจสอบดูวามีสมาชิกสภาอยูในท่ีประชุมครบองคประชุมหรือไม
- อยูครบองคประชุม  มีสมาชิก ลา ๑ คน  คือ

๑. นางสายพิน  กกกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๑๗
ไมอยูในท่ีประชุม ๒ คน  คือ นายนวล  ครึบกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ
หมูท่ี ๒ และ นายสวัสดิ์  ขุมกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๒
- ทานสมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นชอบการกําหนดสมัยประชุมสภาเปน ๔ สมัย
สมัยท่ี ๑ ระหวางวันท่ี ๑๖ – ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๑
สมัยท่ี ๒ ระหวางวันท่ี ๑ – ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๑
สมัยท่ี ๓ ระหวางวันท่ี ๑๖ – ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๑
สมัยท่ี ๔ ระหวางวันท่ี ๑๖ – ๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๑
และการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ คือ
ระหวางวันท่ี ๑๖ – ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๒ ขอใหยกมือครับ

มติที่ประชุม - เห็นชอบ จํานวน ๒๘ เสียง  ลา ๑ ราย  ไมอยูในท่ีประชุม ๒ ราย

ประธานสภาฯ ๔.๒ การพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ ขอเชิญเลขานุการชี้แจง

นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ เลขานุการสภาฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘ และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.
๒๕๕๙ ขอ ๒๒ เพ่ือประโยชนของประชาชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
อาจเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปได โดยใหดําเนินการ
ตามข้ันตอนนี้
(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทําราง
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพรอมเหตุผลและความ
จําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน
(๒) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณาราง
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผูบริหารทองถ่ิน
(๓) ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปท่ีเพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงและประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปท่ีเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง

เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล  สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหผูบริหารทองถ่ินเสนอราง
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงตอสภาองคการบริหาร
สวนตําบลเพ่ือใหความเห็นชอบกอนแลวผูบริหารทองถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติ
และประกาศใชแผนตอไป
- ขอใหทุกทานดูเอกสารรางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
- บันทึกหลักการและเหตุผล เหตุท่ีตองเปลี่ยนแปลงเนื่องจากพบ
ขอผิดพลาดของโครงการท่ีตองดําเนินการแกไขเพ่ือใหมีความเหมาะสม



-๖-

สอดคลองกับสภาพปญหา สภาพพ้ืนท่ีในการดําเนินงานและความเดือดรอน
ของประชาชนอยางแทจริง ตอมาใหดูในสวนท่ี ๔ การนําแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ปไปสูการปฏิบัติ มีโครงการท่ีขอเปลี่ยนแปลง ดังนี้
- แผนงานเคหะและชุมชน
๑. โครงการขยายเขตไฟฟา / ติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะ บานนายโรม
เกลื่อนกระโทก บานหนองยายเหล  หมูท่ี ๕ ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร
งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท เปลี่ยนแปลงเปนโครงการขยายเขตไฟฟา /
ติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะ บานนายโรม เกลื่อนกระโทก บานหนองยายเหล
หมูท่ี ๕ ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร งบประมาณ ๑๔๐,๐๐๐
๒. โครงการขยายเขตไฟฟา/ ติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะ บานประดากุด
หมูท่ี ๗ ติดตั้งโคมไฟฟา จํานวน ๑๐ จุด  งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท
เปลี่ยนแปลงเปนโครงการขยายเขตไฟฟา/ ติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะ บาน
ประดากุด หมู ท่ี ๗ ติดตั้ งโคมไฟฟา จํานวน ๑๐ จุด งบประมาณ
๗๐,๐๐๐ บาท
๓. โครงการขยายเขตการบริการประปาสวนภูมิภาค ๒ จุด ๑. บานนายชุด
คูกระโทก ๒. นายสวาท ขอนกระโทก บานปรางค  หมูท่ี ๙ ระยะทางยาว
๒๗๙.๐๐ เมตรงบประมาณ ๑๖๘,๐๐๐ บาท เปลี่ยนแปลงเปนโครงการ
ขยายเขตการบริการประปาสวนภูมิภาค ๒ จุด ๑. บานนายชุด คูกระโทก
๒. นายสวาท ขอนกระโทก บานปรางค  หมูท่ี ๙ ๑. บานนายชุด คูกระ
โทก ระยะทาง ๗๘ เมตร ๒. นายสวาท ขอนกระโทก ระยะทาง ๕๗ เมตร
รวมระยะทาง ๑๓๕ เมตร งบประมาณ ๙๐,๐๐๐ บาท
๔. โครงการขยายเขตไฟฟาพรอมติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะ คุมบุพิกา  หมู
ท่ี ๑๕ ระยะทาง ๒,๕๐๐ เมตร งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
เปลี่ยนแปลงเปนโครงการขยายเขตไฟฟาพรอมติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะ
คุมคลองกลางใหญ  หมู ท่ี ๑๕ ระยะทาง ๒๐๐ เมตร งบประมาณ
๑๕๐,๐๐๐ บาท
๕. โครงการขยายเขตไฟฟา ติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะ บานนายชวน  แพะ
กระโทก บานโนนแดง  หมูท่ี ๑๖ ระยะทางยาว ๑๘๐ เมตร งบประมาณ
๒๐๐,๐๐๐ บาท เปลี่ยนแปลงเปนโครงการขยายเขตไฟฟา ติดตั้งโคมไฟฟา
สาธารณะ บานนายชวน แพะกระโทก บานโนนแดง  หมูท่ี ๑๖ ระยะทาง
ยาว ๓๖๐ เมตรงบประมาณ ๓๑๐,๐๐๐ บาท
๖. โครงการขยายเขตไฟฟา ติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะ บานนายเอกพันธ
ฝอยกระโทก บานโนนแดง  หมู ท่ี ๑๖ ระยะทางยาว ๕๐ เมตร
งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท เปลี่ยนแปลงเปนโครงการขยายเขตไฟฟา
ติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะ บานนายเอกพันธ ฝอยกระโทก บานโนนแดง
หมูท่ี ๑๖ ระยะทางยาว ๗๐ เมตร งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท
๗. โครงการบํารุงรักษาหรือซอมแซมถนนในเขตรับผิดชอบของ อบต.
พลับพลา กวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
งบประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาท เปลี่ยนแปลงเปนโครงการบํารุงรักษาหรือ
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ซอมแซมถนนในเขตรับผิดชอบของ อบต.พลับพลา ยาวรวม ๒,๕๐๐ เมตร
งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
๑. โครงการกอสรางถนน คสล. สายรอบบึง หมูท่ี ๑ ถนนกวาง ๒.๕๐
เมตร ยาว ๗๐ เมตร งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เปลี่ยนแปลงเปน
โครงการกอสรางถนน คสล. สายรอบบึง หมูท่ี ๑ ถนนกวาง ๓.๐๐ เมตร
ยาว ๔๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร งบประมาณ ๙๐,๐๐๐ บาท
๒. โครงการกอสรางถนน คสล. สายรอบบึงทุงนอย บานไทย หมูท่ี ๒
ถนนกวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร งบประมาณ
๖๕๔,๐๐๐ บาท เปลี่ยนแปลงเปนโครงการกอสรางถนน คสล.สายรอบบึง
ทุงนอย บานไทย หมูท่ี ๒ ถนนกวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๐.๐๐ เมตร หนา
๐.๑๕ เมตร งบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐ บาท
๓. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา จากแยกหลังโรงเรียนชุมชนพลับพลาไป
ทางบาน อบต.ลัด พรอมวางทอ หมูท่ี ๓ รางระบายน้ํากวาง ๐.๕๐ เมตร
ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท เปลี่ยนแปลงเปน
โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. จากแยกหลังโรงเรียนชุมชนพลับพลาไป
ทางบาน นายลัด หมูท่ี ๓ วางทอ คสล.ขนาด ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐
เมตร งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๔. โครงการซอมแซมถนน คสล.สายหลักในหมูบานพลับพลา หมูท่ี ๓
ถนนกวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๙๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรงบประมาณ
๙๙๕,๐๐๐ บาท เปลี่ยนแปลงเปนโครงการซอมแซมถนนลาดยางสายหลัก
ในหมูบานพลับพลา หมูท่ี ๓ ถนนกวางเฉลี่ย ๔.๒๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร
งบประมาณ ๖๕๐,๐๐๐ บาท
๕. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.สายฝงตรงขามโรงสีผูใหญมานะ
บานโคงยาง หมูท่ี ๔ รางระบายน้ํากวาง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร
งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท เปลี่ยนแปลงเปนโครงการวางทอระบายน้ํา
คสล.สายหนาโรงสีนายมานะ ใครกระโทก บานโคงยาง หมู ๔ วางทอ คสล.
ขนาด ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๑๒.๐๐ เมตร และวางทอ คสล.ขนาด ๑.๐๐
เมตร ยาว ๕๕.๐๐ เมตร พรอมถมดินงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๖. โครงการกอสรางถนน คสล.จากถนนหมายเลข ๒๔ ไปโรงงานเย็บผา
หมูท่ี ๕ ถนนกวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร งบประมาณ
๓,๓๐๐,๐๐๐ บาท เปลี่ยนแปลงเปนโครงการกอสรางถนน คสล.จากถนน
หมายเลข ๒๔ ไปโรงงานเย็บผา  หมูท่ี ๕ ถนนกวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว
๑,๑๑๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร งบประมาณ ๓,๔๐๐,๐๐๐ บาท
๗. โครงการกอสรางถนน คสล.สายบานนายมานพ คลายกระโทก หมูท่ี ๖
ถนนกวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
เปลี่ยนแปลงเปนโครงการกอสรางถนน คสล.สายบานนายมานพ คลายกระ
โทก หมูท่ี ๖ ถนนกวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕
เมตร งบประมาณ ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท
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๘. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา บริเวณหัวสะพานขามคลอง ถึงเหมือง
ชลประทาน หมู ๗ กวาง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร งบประมาณ
๔๐๐,๐๐๐ บาท เปลี่ยนแปลงเปนโครงการวางทอระบายน้ํา คสล. บริเวณ
หัวสะพานขามคลอง ถึงเหมืองชลประทาน  บานประดากุด หมูท่ี ๗ วางทอ
คสล.ขนาด ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท
๙. โครงการกอสรางถนนหินคลุก สายเลียบคลอง – สายเหมืองซอย หมู ๗
กวาง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท
เปลี่ยนแปลงเปนโครงการกอสรางถนนดิน สายเลียบคลอง – สายเหมือง
ซอย  หมู ๗ ถนนกวาง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร
งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท
๑๐. โครงการซอมแซมถนน คสล. สายหนาสะพานทาชาง หมูท่ี ๘ ถนน
กวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร งบประมาณ ๖๕๐,๐๐๐ บาท
เปลี่ยนแปลงเปนโครงการซอมแซมถนน คสล. สายหนาสะพานทาชาง หมูท่ี
๘ ถนนกวางเฉลี่ย ๓.๒๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๑๑. โครงการกอสรางถนน คสล.สายบานนางบุญ  เกษมศรี  หมู ๙ ถนน
กวาง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เมตร งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท
เปลี่ยนแปลงเปน โครงการกอสรางถนน คสล.สายบานนางบุญ  เกษมศรี
หมู ๙ ถนนกวาง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๖๓.๐๐ เมตร งบประมาณ ๑๓๕,๐๐๐
บาท
๑๒. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา จากบานนายบุญธรรม หมู ๒ ถึงสาม
แยกบานสายใจ บานปรางค หมู ๑๑ กวาง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐
เมตรงบประมาณ ๒๔๐,๐๐๐ บาท เปลี่ยนแปลงเปนโครงการวางทอ
ระบายน้ํา คสล. จากบานนายบุณยกร หมู ๒ ถึงสามแยกบานสายใจ  บาน
ปรางค  หมู ๑๑ วางทอ คสล.ขนาด ๐.๓๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร
งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท
๑๓. โครงการกอสรางรางระบายน้ําจากบานนางทอง ลงคลองเหมือง หมู
๑๑ กวาง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร งบประมาณ ๑๖๐,๐๐๐ บาท
เปลี่ยนแปลงเปนโครงการวางทอระบายน้ํา คสล. จากบานนางทอง  ลง
คลองเหมือง  หมู ๑๑ วางทอ คสล. ขนาด ๐.๓๐ เมตร ยาว
๘๗.๐๐ เมตร งบประมาณ ๑๗๐,๐๐๐ บาท
๑๔. โครงการกอสรางรางระบายน้ําจากจุดเดิมผานหนาวัดลงทุงนา สาย
กลางหมูบาน หมูท่ี ๑๒ กวาง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตรงบประมาณ
๗๐๐,๐๐๐ บาท เปลี่ยนแปลงเปนโครงการวางทอระบายน้ํา คสล.จากจุด
เดิมผานหนาวัดลงทุงนา สายกลางหมูบาน หมูท่ี ๑๒ วางทอ คสล. ขนาด
๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๑๕. โครงการกอสรางถนนหินคลุกสายหัวยอก บานกุดสวาย หมูท่ี ๑๒
กวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร งบประมาณ
๑๖๘,๐๐๐ บาท เปลี่ยนแปลงเปนโครงการกอสรางถนนหินคลุกสายหัว
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ยอก บานกุดสวาย หมูท่ี ๑๒ ถนนกวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท
๑๖. โครงการกอสรางถนนลาดยาง คุมหนองโพธิ์ หมูท่ี ๑๔ กวาง ๔.๐๐
เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร งบประมาณ ๙๐๐,๐๐๐ บาท เปลี่ยนแปลง
เปนโครงการกอสรางถนนลาดยาง คุมหนองโพธิ์ หมูท่ี ๑๔ ถนนกวาง ๔.๐๐
เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท
๑๗. โครงการกอสรางถนน คสล. สาย ๒๒๔ หมูท่ี ๑๕ กวาง ๘.๐๐ เมตร
ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร งบประมาณ ๔,๒๐๐,๐๐๐ บาท เปลี่ยนแปลงเปน
โครงการกอสรางถนน คสล.สายบานนายบัญญัติ  ครากกระโทก  บานคลอง
กลาง  หมูท่ี ๑๕ ถนนกวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๗.๐๐ เมตร งบประมาณ
๒๕๐,๐๐๐ บาท
๑๘. โครงการกอสรางถนนลาดยางจาก หมู ๑๖ บานโนนแดง ถึงหมูท่ี ๑๓
กวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐
บาท เปลี่ยนแปลงเปนโครงการกอสรางถนน คสล.ทางเขาบานโนนแดง หมู
ท่ี ๑๖ ถนนกวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๑๙. โครงการกอสรางถนนคสล.สามแยกศาลา SML บานโนนแดง หมูท่ี
๑๖ กวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร งบประมาณ
๔๐๐,๐๐๐ บาท เปลี่ยนแปลงเปนโครงการกอสรางถนนคสล.สามแยกศาลา
SML บานโนนแดง หมูท่ี ๑๖ ถนนกวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๒.๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร งบประมาณ ๕๘๐,๐๐๐ บาท
๒๐. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา รอบหมูบานพรอมวางทอ หมู ๑๗
กวาง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร งบประมาณ ๒๘๐,๐๐๐ บาท
เปลี่ยนแปลงเปนโครงการวางทอระบายน้ํา คสล. รอบหมูบาน หมูท่ี ๑๗
วางทอ คสล.ขนาด ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๕๕.๐๐ เมตร งบประมาณ
๑๘๐,๐๐๐ บาท
๒๑. โครงการซอมแซมถนน คสล.สายบานนางชั้น  กํากระโทก บานบุยอ
หมู ท่ี ๑๘ กวาง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร
งบประมาณ ๗๒๐,๐๐๐ บาท เปลี่ยนแปลงเปนโครงการซอมแซมถนน
คสล.สายบานนางชั้น  กํากระโทก บานบุยอ หมูท่ี ๑๘ ถนนกวาง ๔.๘๐
เมตร ยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร งบประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาท
๒๒. โครงการกอสรางถนน คสล. สายบานนายไปล  เขลากระโทก ถึงสระ
น้ําสาธารณะคุมหนองไผ  หมู ๑๘ กวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร
งบประมาณ ๑๘๐,๐๐๐ บาท เปลี่ยนแปลงเปนโครงการกอสรางถนน
คสล. สายบานนายไปล  เขลากระโทก ถึงสระน้ําสาธารณะคุมหนองไผ  หมู
๑๘ ถนนกวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
งบประมาณ ๑๘๐,๐๐๐ บาท
- แผนงานการศึกษา
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๑. โครงการกอสรางรั้วศูนยพัฒนาเด็กเล็กศูนยทาตะเคียน ศูนยเด็กเล็ก
บานทาตะเ คียน จํ านวน ๑ แห ง งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
เปลี่ยนแปลงเปนโครงการกอสรางรั้วพรอมประตูทางเขา – ออก ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กศูนยทาตะเคียนศูนยเด็กเล็กบานทาตะเคียน จํานวน ๑ แหง
งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๒. ผลประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ (กองศึกษาฯ) เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ
- แผนงานงบกลาง
๑. เบี้ยยังชีพผูติดเชื้อ HIV. เปลี่ยนแปลงเปนเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
ผูปวยเอดสและเปลี่ยนแปลงเปาหมาย/ผลผลิตโครงการ  งบประมาณ
๒. โครงการสรางหลักประกันรายไดแกผูสูงอายุ เปลี่ยนแปลงเปาหมาย/
ผลผลิตโครงการ
๓. โครงการสนับสนุนเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการหรือผู
ทุพพลภาพเปลี่ยนแปลงเปาหมาย/ผลผลิตโครงการ  งบประมาณ
- แผนงานบริหารงานท่ัวไป  ดังนี้
๑. คาจางท่ีปรึกษาโครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการดานคุณภาพการ
ใหบริการเปลี่ยนแปลงเปาหมาย/ผลผลิตโครงการ  งบประมาณ
๒. ผลประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ (กองคลัง) เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ
๓. ฝกอบรมบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (กองคลัง)
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
๔. โครงการ จัดทําหรือปรับปรุงแผนท่ีภาษีเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
- รายละเอียดอ่ืนๆ ตามเอกสารท่ีแจกให หากมีขอสงสัยขอเชิญสอบถาม
เพ่ิมเติมได ถาไมมีจะใหประธานสภาขอมติจากท่ีประชุม

ประธานสภาฯ - ไดตรวจสอบดูวามีสมาชิกสภาอยูในท่ีประชุมครบองคประชุมหรือไม
- อยูครบองคประชุม  มีสมาชิก ลา ๑ คน  คือ  นางสายพิน  กกกระโทก
สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๑๗ ไมอยูในท่ีประชุม ๒ คน  คือ  นายนวล
ครึบกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๒ และ นายสวัสดิ์  ขุมกระโทก
สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๒
- ผมขอมติจากท่ีประชุม  สมาชิกทานใดเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ ขอใหยกมือครับ

มติที่ประชุม - เห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี
๑/๒๕๖๑ จํานวน ๒๘ เสียง ลา ๑ ราย ไมอยูในท่ีประชุม ๒ ราย

ประธานสภาฯ ๔.๓ การพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพ่ิมเติม
ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ ขอเชิญเลขานุการชี้แจงรายละเอียด

นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ เลขานุการสภาฯ
- รางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑
มีรายละเอียด ดังนี้



-๑๑-

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ดังนี้
๑. โครงการกอสรางถนน คสล.สายหลัง อบต.พลับพลา บานไทย  หมูท่ี ๒
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการถนนกวาง ๓.๐๐ เมตร   ยาว ๓๒ เมตร   หนา
๐.๑๕ เมตรงบประมาณ ๖๕,๐๐๐ บาท เพ่ิมเติมในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป
ในปงบประมาณ ๒๕๖๒
๒. โครงการซอมแซมรางระบายน้ําสายขางโรงเรียนชุมชนพลับพลา หมูท่ี
๓ เปาหมาย/ผลผลิตโครงการทําการขุดลอกตะกอนดินและทําการซอมแซม
ฝาปดรางระบายน้ํา คสล. ยาวรวม ๙๐.๐๐ เมตร งบประมาณ ๒๕,๐๐๐
บาท เพ่ิมเติมในแผนพัฒนาทองถ่ินสีป่ ในปงบประมาณ ๒๕๖๑
๓. โครงการซอมแซมถนนสายรอง บานโคงยาง หมูท่ี ๔ เปาหมาย/ผลผลิต
โครงการชวงท่ี ๑ กวาง ๔.๕๐ เมตร  ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร  ชวงท่ี ๒ กวาง
๕.๐๐ เมตร  ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร  งบประมาณ ๗๕๐,๐๐๐ บาท เพ่ิมเติม
ในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ในปงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓
๔. โครงการซอมแซมถนนสายบานนายสมหวัง  จอบกระโทก บานกอก
หมูท่ี ๖เปาหมาย/ผลผลิตโครงการกวาง ๕.๐๐ เมตร   ยาว ๑๐๐.๐๐
เมตร    หนา ๐.๑๕ เมตร งบประมาณ ๓๓๐,๐๐๐ บาท เพ่ิมเติมใน
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ในปงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓
๕. โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยบานนายสวิง  เหงากระโทก  บาน
เกาะ หมูท่ี ๘เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ กวาง ๓.๐๐ เมตร   ยาว ๒๘.๐๐
เมตร   หนา ๐.๑๕ เมตร งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท เพ่ิมเติมใน
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ในปงบประมาณ ๒๕๖๒
๖. โครงการกอสรางถนน คสล. สายบานบุหมูท่ี ๑๐ เชื่อมหมูท่ี ๑
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการขอเปลี่ยนเปน กวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว
๑๙๑.๐๐ เมตร  หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตรงบประมาณ ๘๐๐๐,๐๐๐ บาท
เพ่ิมเติมในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ในปงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓
๗. โครงการซอมแซมถนนลาดยางสายสามแยกไปถนนชลประทาน บาน
ปรางค หมูท่ี ๑๑ เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ กวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว
๓๕๐.๐๐ เมตร  งบประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ิมเติมในแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ป ในปงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓
๘. โครงการกอสรางถนน คสล.สายบานคลองยางหมูท่ี ๑๔ เชื่อมบาน
คลองกลาง หมูท่ี ๑๕ เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ กวาง ๕.๐๐ เมตร  ยาว
๗๕ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร งบประมาณ ๒๒๕,๐๐๐ บาท เพ่ิมเติมใน
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ในปงบประมาณ ๒๕๖๑ มีงบประมาณจากกรมแลว
๙. โครงการซอมแซมถนน คสล. สายบานคลองยาง หมูท่ี ๑๔ เชื่อมบาน
คลองกลาง หมูท่ี ๑๕ เปาหมาย/ผลผลิตโครงการกวาง ๔.๙๐ เมตร
ยาว ๔๑๕ เมตร   หนา ๐.๐๕ เมตร งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
เพ่ิมเติมในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ในปงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
๑๐. โครงการซอมแซมทอระบายน้ํา คสล. บานโนนแดง หมูท่ี ๑๖



-๑๒-

เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ ๑. วางทอ คสล.ขนาด ๐.๔๐ เมตร ยาวรวม
จํานวน ๑๙ ทอน ๒. วางทอ คสล.ขนาด ๑.๐๐ เมตร แถวคูจํานวน ๑๖
ทอน งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท เพ่ิมเติมในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ใน
ปงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ ลักษณะของทอจะใชทอกลมและนํา
คอนกรีตมาเททับเพ่ือกันการพังทลายอีกครั้งหนึ่ง
๑๑. โครงการท่ีซอมแซมถนนสายหลักและถนนสายรองในเขตความ
รับผิดชอบ อบต.พลับพลา เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ ชวงท่ี ๑ กวาง
๕.๐๐ เมตร  ยาว ๑,๘๐๐ เมตร ชวงท่ี ๒ กวาง๔.๐๐ เมตร ยาว
๑,๒๐๐ เมตร งบประมาณ ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ิมเติมในแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ป ในปงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔
- โครงการท่ีเพ่ิมเติมในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ในสวนของ อบต.พลับพลา
ตามแผนงานตางๆ ดังนี้
- แผนงานการศึกษา ดังนี้
๑. โครงการกอสรางรั้วบริเวณรอบๆ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กศูนยทาตะเคียน
๒. โครงการปรับปรุง/ซอมแซมหองทํางาน
๓. ในสวนของครุภัณฑสํานักงาน การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศสําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ๒ ศูนย ศูนยโคงยาง  จํานวน ๑ เครื่อง  ศูนยทาตะเคียน
จํานวน ๒ เครื่อง
- แผนงานสาธารณสุข  ดังนี้
๑. โครงการรณรงคฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา ภายใตโครงการสัตว
ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ
พระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี
๒. เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข
- แผนงานการเกษตร ดังนี้
๑. โครงการคลองสวยน้ําใส คนไทยมีความสุข
๒. โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
- แผนงานบริหารงานท่ัวไป ดังนี้
๑. โครงการ งานพระราชพิธี  รัฐพิธีการท่ีเปนวันสําคัญทางราชการ เชน
วันปยมหาราช วันเฉลิมพระชนพรรษา  และอ่ืนๆ
๒. อุดหนุน อบต.กระโทก ตามโครงการ การจัดตั้งศูนยปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับอําเภอ
อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
๓. ในสวนของครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จํานวน ๑
เครื่อง ภายในสํานักงานแทนตัวเกาท่ีชํารุด
- การเพ่ิมเติม หมายถึง โครงการท่ีไมมีอยูในแผนแตมีความจําเปนเรงดวนความ
เดือนรอนของประชาชน จึงตองเพ่ิมเติมแผน สวนมากจะเพ่ิมเติมในปงบประมาณ
๒๕๖๒ และจะนําไปจัดทํางบประมาณรายจายป ๒๕๖๒ แตจํานวนงบประมาณ



-๑๓-

จะไดตามแผนหรือไมตองดูจากเงินอุดหนุนและสถานะ การคลังประกอบวาจะ
จัดสรรงบประมาณไดเทาไร
- มีทานใดจะสอบถามเพ่ิมเติมก็ขอเชิญสอบถามได

นายเวช  ใครกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ หมูท่ี ๕
- ขอสอบถามวาโครงการขยายเขตไฟฟาบานนายโรม  เลื่อนกระโทกจะยายมา
ทําในปงบประมาณ ๒๕๖๑ ไดหรือไม

นางวิไล  ทบวงค สมาชิกสภา อบต.ฯ หมูท่ี ๑๘
- หมูท่ี ๑๘ บานหนองโพธิ์มีความเดือดรอนเรื่องน้ําประปามากจะมีแนวทางไหน
ท่ีจะแกไขได

นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ เลขานุการสภาฯ
- เรื่องของงบประมาณในขอบัญญัติป ๒๕๖๑ ไดดําเนินการไปแลว และโครงการ
ของหมู ๕ เปนโครงการกอสรางถนน คสล. ซึ่งไดดําเนินการเสร็จสิ้นไปแลวจึงไม
สามารถโยกยายหรือเปลี่ยนแปลงประมาณได ถาหากจะดําเนินโครงการขยายเขต
ไฟฟาก็ใหรอไปจัดทํางบประมาณในป ๒๕๖๒
- โครงการขยายเขตประปา หมูท่ี ๑๘ ตองใชงบประมาณสูง และตองมีใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน และการพัฒนาก็ตองดูตามความจําเปนและความเดือดรอน
ของประชาชนเปนสําคัญ ถาจะดําเนินโครงการท่ีใชงบประมาณมาก ทุกทานตอง
รวมมือรวมใจกัน จัดทําโครงการนี้ในปงบประมาณ ๒๕๖๒ เปนโครงการอันดับ ๑
และงบประมาณท่ีเหลือก็ทําโครงการอ่ืนๆ ตามลําดับความสําคัญตอไป

นายวินัย พิชยรัตนชัย สมาชิกสภา อบต.ฯ หมูท่ี ๑๓
- เรื่องน้ําประปาหมูท่ี ๑๘ มีความสําคัญมาก และเห็นวาน้ําเปนเรื่องสําคัญถามี
งบจากรัฐอุดหนุนมาก็ขอใหพิจารณาดําเนินโครงการในหมูบานท่ีมีความจําเปน
และเดือดรอนมากเปนอันดับแรกกอน
- มีทานใดจะมีขอสอบถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม.....ถาไมมีจะใหประธาน
ขอมติจากท่ีประชุม

ประธานสภาฯ - ไดตรวจสอบดูวามีสมาชิกสภาอยูในท่ีประชุมครบองคประชุมหรือไม
- อยูครบองคประชุม  มีสมาชิก ลา ๑ คน  คือ  นางสายพิน  กกกระโทก
สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๑๗ ไมอยูในท่ีประชุม ๒ คน  คือ  นายนวล
ครึบกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๒ และ นายสวัสดิ์  ขุมกระโทก
สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๒
- ผมขอมติจากท่ีประชุม  สมาชกิทานใดเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ ขอใหยกมือครับ

มติที่ประชุม - เห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี ๑/
๒๕๖๑ จํานวน ๒๘ เสียง  ลา ๑ ราย  ไมอยูในท่ีประชุม ๒ ราย

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
ประธานสภาฯ - ขอเชิญทานสมาชิกเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องอ่ืนใดขอเชิญครับ
นายสมควร  คุมกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๘



-๑๔-

- ขอสอบถามเรื่องการจายขาดเงินสะสม วามีเงินพอท่ีจะดําเนินการจาย
ขาดไดหรือไม และโครงการศึกษาดูงานยังมีอยูและจะดําเนินการหรือไม
อยางไร
- ขอสอบถามโครงการขยายเขตไฟฟาหมูท่ี ๑๒ ดําเนินการเรียบรอยหรือยัง

นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ เลขานุการสภาฯ
- โครงการศึกษาดูงานยังมีอยูและวางแผนไวจะดําเนินการกอนชวงการจัดทํา
งบประมาณรายจายป ๒๕๖๒ กอนเดือนสงิหาคม
- เรื่องการจายขาดเงินสะสม ขณะนี้มีเงินสะสมประมาณ ๑๑ ลานเศษ หักไวคา
สํารองรายจายท่ีมีภาระผูกพัน หักงบบุคลากร หักเงินสํารองรายจายประจํา จะมี
ยอดติดลบอยูท่ี ๓ ลานเศษ จึงไมสามารถจะนํามาจายขาดดานโครงสรางพ้ืนฐาน
ได
- เรื่องการขยายเขตไฟฟา หมูท่ี ๑๒ มอบใหผูอํานวยการกองชางติดตอประสาน
วาดําเนินการถึงไหนแลว

นางจุฑามณี มณีวัฒนพงษสุข รองประธานสภาฯ
- ขอแจงเรื่องการชวยเหลือประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอน จากกรณีท่ีบาน
ผูใหญเคียงไฟไหมและไดมีการบริจาคเงินชวยเหลือเพ่ือเปนน้ําใจ สมาชิกทานใดท่ี
ยังไมไดบริจาคก็ขอใหชวยดําเนินการ

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกทานใดจะเสนอแนะหรือสอบถามขอสงสัยใด ๆ  เพ่ิมเติมหรือไม
- บัดนี้ก็ไดประชุมครบทุกวาระแลวและขอขอบคุณทานสมาชิกทุกทานท่ีใหความ
รวมมือและการประชุมเปนไปดวยความเรียบรอย  ถาไมมีสมาชิกทานใด
เสนอแนะหรือสอบถามอะไรเพ่ิมเติม  ก็ขอปดการประชุม

ปดประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

(ลงชื่อ) สมมิตร  ขันธการุญวงศ ผูบันทึกรายงานการประชุม
(นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ)

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

(ลงชื่อ) สนอง  แครกระโทก ผูตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(นายสนอง  แครกระโทก)

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา



-๑๕-

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) สวัสดิ์  ขุมกระโทก กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายสวัสดิ์  ขุมกระโทก)

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

(ลงชื่อ) มวน  กริดกระโทก กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายมวน  กริดกระโทก)

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

(ลงชื่อ) สํารวย   วัชรคําประเสริฐ กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายสํารวย วัชรคําประเสริฐ)

รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา


