
ประกาศสภาองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
เรื่อง   รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจําป  พ.ศ. ๒๕๖๑
--------------------------------------------------

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา ไดเปดประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล
พลับพลา สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๑ ประจําป  พ.ศ. ๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา
๐๙.๐๐ น. ณ หองประชมุสภาองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา นั้น

อาศัยอํานาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน
พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๓๓ และ ๓๔ บัดนี้ สภาองคการบริหารสวน
ตําบลพลับพลา ไดรับรองรายงานการประชุมสภาฯ เรียบรอยแลว ในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล
พลับพลา  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๒ ประจําป  พ.ศ. ๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ จึงขอ
ประกาศรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลพลับพลาใหประชาชนทราบโดยท่ัวกัน  ตาม
รายละเอียดท่ีแนบทายนี้

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

สนอง  แครกระโทก
(นายสนอง แครกระโทก)

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา



สําเนา
บันทึกรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒ประจําป  พ.ศ. ๒๕๖๑
วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
*****************************

ผูมาประชุม

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ
๑ นายสนอง แครกระโทก ประธานสภา อบต.ฯ สนองแครกระโทก
๒ นางจุฑามณี มณีวัฒนพงษสุข รองประธานสภา อบต.ฯ จุฑามณีมณีวัฒนพงษสุข
๓ นายสมมิตร ขันธการุญวงศ เลขานุการสภา อบต.ฯ สมมิตร  ขันธการุญวงศ
๔ นายสมคิด เขลิ๊กกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๑ สมคิดเขลิ๊กกระโทก
๕ นายสวัสดิ์ ขุมกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๒ สวัสดิ์  ขุมกระโทก
๖ นายนวล ครึบกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๒ นวล  ครึบกระโทก
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 โครงกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๗ มานะ  โครงกระโทก
๑๔ นายเพ่ิม กรอยกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๘ เพ่ิม  กรอยกระโทก
๑๕ นายสมควร คุมกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๘ สมควร  คุมกระโทก
๑๖ นายศิริ แทนผักแวน สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๙ ศิริ  แทนผักแวน
๑๗ น.ส.สําอางค ขอนกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๙ สําอางค  ขอนกระโทก
๑๘ นายนิติวัฒน 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 นายวรวัช จิตจักร สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๑๓ วรวัช  จิตจักร
๒๔ นายวินัย พิชยรัตนชัย สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๑๓ วินัย  พิชยรัตนชัย
๒๕ นางสรอย ชาญสูงเนิน สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๑๔ สรอย  ชาญสูงเนิน
๒๖ นายสนับ กํากระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๑๕ สนับ  กํากระโทก



-๒-

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ
๒๗ นายสุพิชัย มวยกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๑๕ สุพิชย  มวยกระโทก
๒๘ นายธีระพล ขวัญมล สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๑๖ ธีระพล  ขวัญมล
๒๙ นายชิน แจนดอน สมาชิกสภา อบต.ฯ หมูท่ี ๑๖ ชินแจนดอน
๓๐ นางสายพิน กกกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๑๗ สายพินกกกระโทก
๓๑ นางยุพเยาว อธิพรหม สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๑๗ ยุพเยาว อธิพรหม
๓๒ นางมัลลิกา กลางกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๑๘ มัลลิกา  กลางกระโทก
๓๓ นางวิไล ทบวงค สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๑๘ วิไล  ทบวงค

ผูไมมาประชุม

- ไมมี

ผูเขารวมประชุม
๑. นายสมบูรณ  แขดอน นายก อบต.พลับพลา
๒. นายวงษเทวิน  ทิพยพันดุง รองนายก อบต.พลับพลา
๓. นางสุนทร  กกกระโทก รองนายก อบต.พลับพลา
๔. นายสํารวย  วัชรคําประเสริฐ ผูใหญบาน หมูท่ี ๑
๕. นายเคียง  พวงกระโทก ผูใหญบาน หมูท่ี ๑๕
๖. นายชูศักดิ์  ปดฐา ผอ.รพ.สงเสริมสุขภาพตําบลพลับพลา
๗. นางปราณี  ประสงคดี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.สต.คลองกลาง
๘. นางเจือจันทร  แปนกระโทก ครู รร.บานคลองกลาง
๙. นางอํานวย  พุทธมุรี ผูชวยผูใหญบาน หมูท่ี ๑๘
๑๐.นางภณิดา  บุดดาวงค รองปลัดอบต.พลับพลา
๑๑.นางวรรณี  กิติพงษ หัวหนาสํานักปลัด
๑๒.นางเสาวลักษณ  เปรี้ยวกระโทก ผูอํานวยการกองคลัง
๑๓.ส.อ.พิชิต  โปรยกระโทก ผูอํานวยการกองชาง
๑๔.นางสาวสุนันท ครึบกระโทก นักวเิคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

เปดประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธานสภาฯ ๑.๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการลาของผูบริหารทองถ่ิน  ผูชวย

ผูบริหารทองถ่ิน  และสมาชิกสภาทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๒๐ การลาทุก



-๓-

ประเภทของผูบริหารทองถ่ิน  ผูชวยผูบริหารทองถ่ิน  หรือสมาชิกสภาทองถ่ิน
เวนแตการลาตามขอ ๑๔ (การลาไปตางประเทศ ใหเสนอผูวาราชการจังหวัด
สั่งอนุญาตตามท่ีเห็นสมควร)ใหเปนอํานาจพิจารณาอนุญาตของผูดํารง
ตําแหนง  ดังตอไปนี้
(๒) นายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจําก่ิงอําเภอ  สําหรับผูบริหาร
ทองถ่ินและประธานสภาทองถ่ินของเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล
(๓) ประธานสภาทองถ่ิน สําหรับสมาชิกสภาทองถ่ิน
(๔) ผูบริหารทองถ่ิน สําหรับผูชวยผูบริหารทองถ่ิน

ประธานสภาฯ - กอนท่ีจะมีการประชุมตามระเบียบวาระ ขอเชิญทานผูเขารวมประชุมท่ีมี
เรื่องแจงใหท่ีประชุมทราบ ขอเชิญทานชูศักดปดฐา ผูอํานวยการโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลพลับพลา

นายชูศักดิ์  ปดฐา ผอ.รพ.สต.ตําบลพลับพลา
- ขอแจงเรื่อง นโยบายเรงดวน คือ โครงการพัฒนาสุขภาพในชวงพันวันแรก
ของชีวิต เพ่ือพัฒนาสุขภาพเด็กใหสมบูรณท้ังรางกายและจิตใจ เพ่ือกระตุนให
เห็นความสําคัญของการดูแลเด็ก เพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา  การดําเนินการตองมี
การแตงตั้งคณะกรรมการระดับตําบล มีนายกองคการบริหารสวนตําบลเปน
ประธาน และคณะกรรมการในระดับชุมชน มีผูใหญบานเปนประธาน
- ปญหาโรคติดตอท่ีมีการเฝาระวัง ไดแก โรคอุจจาระรวงเฉียบพลัน  โรคมือ
เทาปาก สวนมากพบในเด็กอายุระหวาง ๐ – ๕ ป  โรคอหิวาตกโรค ท่ีเกิดจาก
อาหารและน้ําดื่ม  โรคฉ่ีหนู ในระยะเวลา ๕ ปท่ีผานมายังไมพบในพ้ืนท่ีตําบล
พลับพลา

นางปราณี  ประสงคดี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.สต.คลองกลาง
- ปญหาดานสุขภาพคลองกลางและพลับพลาก็จะมีงานนโยบาย และโรคติดตอท่ี
คลายๆ กัน แตจะมีโรคท่ีแตกตางมาคือโรคแพะสูแพะและอาจจะมาสูคนไดขอให
เฝาระวัง

นายเคียง  พวงกระโทก ผูใหญบาน หมูท่ี ๑๕
- ขอขอบคุณคณะผูบริหาร ผอ.กองชาง ทานปลัดและทีมงานในการดําเนิน
โครงการตางๆ และขอติดตามเก่ียวกับการยายเสาไฟฟาท่ีไดเสนอเรื่องประมาณป
๒๕๕๘ แตในปจจุบันนี้ยังไมไดรับการแกไข และไฟฟาโซลาเซลลท่ีชํารุดไมติด ถา
บริเวณใดติดกับไฟฟาสาธารณะก็ตองการใหเปลี่ยนเปนไฟฟาสาธารณะจะได
ประโยชนกวา



-๔-

นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ เลขานุการสภาฯ
- ขอเชิญทานสมาชิกทุกทานรวมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

ที่ประชุมสภาฯ - รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว (วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑)
ประธานสภาฯ - ขอเชิญสมาชิกสภา อบต. ตรวจดูรายงานการประชุมครั้งท่ีแลวในการ

ประชุมวันท่ี วันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ท่ีผานมาวามี อะไรแกไข
เปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมครั้งท่ีแลวหรือไม ขอแกไขเพ่ิมเติมได ไมมีการ
แกไขเปลี่ยนแปลง จะขอมติท่ีประชุม สมาชิกทานใดรับรองรายงานการ
ประชุมครั้งท่ีแลวขอใหยกมือ

มติที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลวเปนเอกฉันท

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องพิจารณา
ประธานสภาฯ ๓.๑ เรื่อง  รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ. ๒๕๖๒

- วาระท่ี ๑ ข้ันรับหลักการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  พ.ศ.
๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๔๗ ในการพิจารณา
ญัตติรางขอบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง  ใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินปรึกษาในหลักการ
แหงรางขอบัญญัติและลงมติวาจะรับหลักการแหงรางขอบัญญัตินั้นหรือไม
หากมีสมาชิกสภาทองถ่ินจะอภิปราย  หามไมให  ลงมติกอนท่ีสมาชิกสภา
ทองถ่ินไดอภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแลว
- ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
พ.ศ. ๒๕๖๒

นายสมบูรณ  แขดอน นายก อบต.พลับพลา
- ตามรางงบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งประการไว
๔๗,๖๐๐,๐๐๐ บาท ขอใหปลัดชี้แจงรายละเอียดตางๆ ตามรางงบประมาณ
รายจาย ประจําป ๒๕๖๑ ขอเชิญครับ

นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ ปลัด อบต.พลับพลา
- องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา ไดตั้งงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๒ ตั้งประมาณการรายรับไว ๔๗,๖๐๐,๐๐๐ บาท  และตั้ง
งบประมาณการรายจายไว ๔๗,๖๐๐,๐๐๐ บาท เปนการตั้งงบประมาณ
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รายจายแบบสมดุล โดยการประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงปท่ีผานมา
คือ รายรับจริงปงบประมาณ ๒๕๖๐ ขอใหทานสมาชิกดูรายละเอียดตาม
เอกสารรางขอบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้
- ประมาณรายรับป ๒๕๖๒ หมวดภาษีอากร ตั้งไว ๖๗๗,๐๐๐ บาท หมวด
คาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต ตั้งไว ๒๘๖,๐๐๐ บาท หมวดรายได
จากทรัพยสิน ตั้งไว ๑๕๐,๐๐๐ บาท หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด ตั้งไว ๔๓,๐๐๐
บาท หมวดภาษีจัดสรร ตั้งไว ๒๐,๔๔๔,๐๐๐ บาท หมวดเงินอุดหนุน
๒๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมประมาณการรายรับท้ังหมด ๔๗,๖๐๐,๐๐๐ บาท
- ประมาณการรายจายป ๒๕๖๒ งบกลาง ๑๗,๘๒๗,๖๐๐ บาท งบบุคลากร
๑๓,๗๓๒,๖๒๐ บาท งบดําเนินงาน ๗,๗๘๙,๕๘๐ บาท งบลงทุน
๔,๙๔๔,๒๐๐ บาท งบรายจ าย อ่ืน ๒๐,๐๐๐ บาท งบเงิน อุดหนุน
๓,๒๘๖,๐๐๐ บาท รวมประมาณรายจายท้ังสิ้น ๔๗,๖๐๐,๐๐๐ บาท
- รายจายตามแผนงานบริหารงานท่ัวไป  ตั้งประมาณการไว ๑๔,๑๓๕,๙๕๐
บาท แยกเปน งานบริหารท่ัวไป จํานวน ๑๑,๓๓๙,๔๕๐ บาท และงาน
บริหารงานคลัง  จํานวน ๒,๗๙๖,๕๐๐ บาท
- รายจายตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปองกันภัยฝายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย ตั้งประมาณการไว ๒๔๒,๔๐๐ บาท
- รายจายตามแผนงานการศึกษา  ตั้งประมาณการไว ๔,๙๗๕,๕๕๐ บาท
แยกเปน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา จํานวน ๙๖๘,๔๔๐ บาท งาน
ระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา จํานวน ๔,๐๐๗,๑๑๐ บาท
- รายจายตามแผนงานสาธารณสุข  ตั้งประมาณการไว ๘๐๐,๐๐๐ บาท
แยกเปน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข จํานวน ๔๖๐,๐๐๐ บาท งาน
บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน จํานวน ๓๔๐,๐๐๐ บาท
- รายจายตามแผนงานสังคมสงเคราะห  ตั้งประมาณการไว ๑,๐๖๐,๔๐๐
บาท แยกเปน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห จํานวน ๙๖๐,๔๐๐
บาท งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
- รายจายตามแผนงานเคหะและชุมชน  ตั้งประมาณการไว ๒,๘๒๑,๑๐๐
บาท แยกเปน งานบริหาร ท่ัวไปเ ก่ียว กับเคหะและชุมชน จํ านวน
๒,๐๐๑,๑๐๐ บาท งานไฟฟาถนน จํานวน ๘๒๐,๐๐๐ บาท
- รายจายตามแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเขมแข็งชุมชน ตั้งประมาณการไว ๒๙๒,๐๐๐ บาท
- รายจายตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  ตั้งประมาณ
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การไว ๒๒๐,๐๐๐ บาท แยกเปน งานกีฬาและนันทนาการ จํานวน
๑๐๐,๐๐๐ บาท งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน จํานวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท
- รายจายตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสราง
พ้ืนฐาน ตั้งประมาณการไว ๕,๑๖๐,๐๐๐ บาท
- รายจายตามแผนงานการเกษตร  ตั้งประมาณการไว ๖๕,๐๐๐ บาท แยก
เปนงานสงเสริมการเกษตร จํานวน ๕,๐๐๐ บาท งานอนุรักษแหลงน้ําและปา
ไม จํานวน ๖๐,๐๐๐ บาท
- รายจายตามแผนงานงบกลาง  ตั้งประมาณการไว ๑๗,๘๒๗,๖๐๐ บาท
รายละเอียดตามเอกสารท่ีแจกให

ประธานสภาฯ - ขอใหสมาชิกไดสอบถามอภิปรายเก่ียวกับรางขอบัญญัติงบประมาณการ
รายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ ท่ีคณะผูบริหารไดเสนอ

นางสวน  จงประเสริฐยิ่ง สมาชิก อบต. หมูท่ี ๓
- ขอสอบถามในปงบประมาณ ๒๕๖๑ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา หมูท่ี
๓ ไดมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ และไดรับการแนะนําวาใหเปลี่ยนจาก
รางระบายน้ําเปนการวางทอระบายน้ําจะแกไขปญหาไดดีกวา และจะตั้ง
งบประมาณใน ๒๕๖๒ แตในรางงบประมาณรายจายในป ๒๕๖๒ โครงการ
ของหมูท่ี ๓ กลายเปนโครงการซอมแซมถนนลาดยางสายหลักในหมูบาน จึง
ตองการใหคงโครงการเดิมคือโครงการวางทอระบายน้ํา ถึงไมแลวเสร็จก็ไม
เปนไรแตขอใหแกไขใหระดับรางระบายน้ําของเกากับของใหมอยูในระดับ
เดียวกัน จะดําเนินการไดถึงไหนก็ตามงบประมาณท่ีไดรับ

ประธานสภาฯ - ขอเชิญคณะผูบริหารตอบขออภิปราย
สิบเอกพิชิต  โปรยกระโทก ผูอํานวยการกองชาง

- กองชางไดดําเนินการสํารวจในพ้ืนท่ีจริงและใหคําแนะนําในการแกไขปญหา
น้ําทวม ในปงบประมาณ ๒๕๖๑ ไดดําเนินการแกไขโดยการขุดลอกตะกอน
ดินตั้งแตบาน อบต.ลัดจนถึงฝงโรงเรียนชุมชนพลับพลา ความตองการของหมู
๓ ในปงบประมาณ ๒๕๖๒ ตองการวางทอระบายน้ํา ซึ่งตองใชงบประมาณ
๕๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเปนงบประมาณคอนขางสูงถึงจะแกไขปญหาได แตถา
ตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรก็ไมสามารถดําเนินการแกไขปญหาไดเสร็จสิ้น
แตปญหาคืองบประมาณไมเพียงพอ ถามีงบประมาณก็สามารถดําเนินการได

นายปราศรัย  ดํารงธรรม สมาชิก อบต. หมูท่ี ๑๐
- ขอสอบถามโครงการกอสรางถนน คสล.สายบานบุหมูท่ี ๑๐ เชื่อมหมูท่ี ๑
กวาง ๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตรจะเหลือพ้ืนท่ีอีก ๙๐ กวาเมตร ขอบดอัดเกรด
เพ่ิมไดหรือไม
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ประธานสภาฯ - ขอเชิญคณะผูบริหารตอบขออภิปราย
สิบเอกพิชิต  โปรยกระโทก ผูอํานวยการกองชาง

- ในพ้ืนท่ีดําเนินการตองการใหถนนกวาง ๕ เมตร ตองทําการเสริมถนน
และใชรถแม็คโครบดอัด งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท และตามท่ีทาน
สมาชิก
สอบถามวาตองการใหบดอัดปรับเกรดถนนสวนท่ีเหลือไดหรือไม ตาม
งบประมาณท่ีไดรับขอตอบวาไมได แตสามารถแกไขปญหาไดโดยการลงหิน
คลุกจุดท่ีชํารุดไดและใชงบซอมแซมแทน

นายชูชีพ วัฒนชัยไผสวัสดิ์ สมาชิก อบต. หมูท่ี ๔
- ขอสอบถามโครงการซอมแซมถนนสายรอง บานโคงยาง หมูท่ี ๔ ยาว
๑๒๒ เมตร นั้นถึงบานนางผัดหรือไม

สิบเอกพิชิต  โปรยกระโทก ผูอํานวยการกองชาง
- ตามโครงการของหมู ๔ ท่ีไดรับจะอยูในชวงท่ี ๑ ทําการซอมโดยเทแอส
ฟลติกทับถนนเดิม แตบานนางผัดจะอยูในชวงท่ี ๒ ซึ่งลักษณะการซอมจะ
แตกตางจากชวงท่ี ๑ โดยตองทําการขุดลอกถนนเดิมออกกอน แตตาม
งบประมาณป ๖๒ อยูในชวงท่ี ๑ และไมไดคิดงานเผื่อไว
- การทํางานจะทําใหไดมาตรฐานทุกโครงการ ถาไมไดมาตรฐานจะมี
ผลกระทบไปทุกขบวนการ

นายสนับ กํากระโทก สมาชิก อบต. หมูท่ี ๑๕
- ขอใหทานสมาชิกทุกทานชวยกันตรวจสอบรางงบประมาณรายจาย
เพ่ือท่ีจะปรับลดปรับเพ่ิมใหเหมาะสม และขอสอบถามวาคาตอบแทน
คณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจางตามโครงการตางๆ ตั้งไว ๑๕๐,๐๐๐ บาท ในป
งบ ๒๕๖๑ ตั้งไว ๓๐,๐๐๐ บาท เบิกจาย ๖,๐๐๐ บาท ในปงบประมาณ
๒๕๖๒ ตั้งเพ่ิมมีความจําเปนมากนอยเชนไร

นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ ปลัด อบต.พลับพลา
- ในปงบประมาณ ๒๕๖๑ ตั้งคาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจางไว
๓๐,๐๐๐ บาท เบิกจาย ๖,๐๐๐ บาท แตโครงการท่ีเหลือท่ียังไมได
ดําเนินการเบิกจาย สวนในปงบประมาณ ๒๕๖๒ ตั้งตามระเบียบของทาง
ราชการวาตองมีการตั้งเบิกจายแกคณะกรรมการในชุดตางๆ ในการดําเนิน
โครงการตางๆ ตามท่ีคณะกรรมการไดประชุมกําหนดอัตราคาตอบแทนไว
ตามระเบียบ ปจจุบันไดมีหนังสือสั่งการใหตั้งคาใชจายท่ีเราไมเคยตั้งไว
หลายตัว เชน คารับรองของวิศวกร ในการโครงการตางๆ  คาทําประกันภัย
รถยนต
- ขอเพ่ิมเติมเรื่องของไฟฟาโซลาเซลล ขณะนี้แบตเตอรี่หมดอายุและถาจะ
ซอมจะทําการซอมในถนนสายหลักจุดท่ีสําคัญๆ กอนและจะนําเงินคํ้า
ประกันท่ีเหลือมาดําเนินการ
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- กอนจะรับหลักการทานสมาชิกทานใดมีความสงสัยก็ขอใหสอบถามกอน
จะดําเนินการรับหลักการและดําเนินการข้ันตอนตอไป
- การจัดทําโครงการตางๆ ก็จัดตามลําดับความสําคัญความเดือดรอน เชน
หมู ท่ี ๑๘ โครงการขยายเขตประปาก็มีความจําเปนเพราะประชาชน
เดือดรอนในเรื่องน้ําอุปโภคบริโภคจริงๆ เรื่องถนนก็จัดลําดับความสําคัญ
ตามลําดับ

นางสวน  จงประเสริฐยิ่ง สมาชิก อบต. หมูท่ี ๓
- ขอความชัดเจนในเรื่องงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ในปงบ ๒๕๖๑

นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ ปลัด อบต.พลับพลา
- งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ในปงบ ๒๕๖๑ กอสรางรางระบายน้ําไดมี
การปรับโยกยายไปแกไขปญหาดานหลังฝงน้ําทวม ม. ๒ ม.๓ ม. ๔ รวมกัน
แตในปงบประมาณ ๒๕๖๒ รางระบายน้ําท่ีจะดําเนินการไมสอดคลองกับ
สภาพพ้ืนท่ีและปญหาจะนําน้ําเสียไปลงท่ีบริเวณใด จึงไดปรับเปลี่ยนเปน
โครงการซอมแซมถนนท่ีชํารุดแทน

นางสวน  จงประเสริฐยิ่ง สมาชิก อบต. หมูท่ี ๓
- โครงการซอมแซมถนนลาดยางสายหลักในหมูบาน ขอเพ่ิมขนาดผิว
จราจรมากวา ๔.๒๐ เมตรไดหรือไม เพราะถนนสายดังกลาวมีรถบรรทุก
และรถหนักสัญจรไปมา

นายสมควร  คุมกระโทก สมาชิก อบต. หมูท่ี ๘
- ตองการใหชี้แจงเรื่องของการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศของแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป และแผนงานการศึกษาฯ วามีความจําเปนเชนไร
- เรื่องการจัดซื้อทรายอะเบท เหมาะสมหรือไม
- โครงการกอสรางพ้ืนคสล.รอบอาคารเรียนและหองน้ํา ศพด.บานทา
ตะเคียน
- เรื่องไฟฟาโซลาเซลลท่ีชํารุดบอย ถาตองซอมแซมบอยและตองตั้งงบ
ซอมแซมไวจะทําใหสิ้นเปลืองหรือไม
- ขอใหสมาชิกทุกทานพิจารณาถึงความสําคัญของปญหาพ้ืนท่ีในระดับ
ตําบลและแกไขท่ีจําเปนเรงดวนจริงๆกอน

นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ ปลัด อบต.พลับพลา
- การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศในแผนงานบริหารงานท่ัวไป จะนําไปติดตั้ง
แทนตัวเกาท่ีชํารุดและไมสามารถซอมได สวนของกองการศึกษานั้นจะ
นําไปติดตั้งท่ีศูนยพัฒนาเด็กเล็กท้ัง ๒ ศูนย เพ่ือพัฒนาเตรียมความพรอม
เพราะตอไปทางรัฐบาลจะใหจัดตั้งเปนโรงเรียนอนุบาล การเปดปดใหเปน
เวลา และหลายๆท่ีก็ไดดําเนินการติดตั้งหมดแลว



-๙-

- การจัดซื้อทรายอะเบทก็ตองคํานึงถึงความสําคัญของการปองกัน
โรคติดตอ โรคไขเลือดออก ตองมีการประมาณการเผื่อไวถาเกิดโรคแลวจะ
ไดแกไขทัน
- โครงการกอสรางพ้ืนคสล.รอบอาคารเรียนและหองน้ํา ศพด.บานทา
ตะเคียนคือการขยายพ้ืนคอนกรีตรอบอาคาร
- การจัดตั้งงบประมาณจะตองดูเรื่องความจําเปนความเดือดรอน ดูทุกมิติ
เชน โครงสรางพ้ืนฐาน ดานการศึกษา ดานการบริหารจัดการ
- งบซอมแซมศูนยพัฒนาเด็กเล็กท้ัง ๒ ศูนย ถาไมชํารุดก็ไมตองซอมจะ
ซอมแซมเม่ือมีการชํารุดเสียหาย
- ไฟฟาโซลาเซลลดําเนินการซอมเฉพาะจุดท่ีมีความสําคัญและจุดเสี่ยงตอ
อันตราย

นายอาคม  แผละกระโทก สมาชิก อบต. หมูท่ี ๖
- ขอเสนอไฟฟาโซลาเซลลซอมเฉพาะจุดท่ีมีความสําคัญ และตองการให
เปลี่ยนกลองใหสามารถใชกลางคืนไดเพราะปจจุบันกลางคืนจะมองไมเห็น
ภาพ
- ขอสรุปวารางประมาณการรายจาย ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ ใน
ภาพรวมแลวมีความเหมาะสม

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกหรือไม.....ถาไมมีทานใดจะอภิปราย
เพ่ิมเติม จะไดทําการขอมติจากท่ีประชุมตอไป
- ไดตรวจสอบดูวามีสมาชิกสภาอยูในท่ีประชุมครบองคประชุมหรือไม
- อยูครบองคประชุม  มีสมาชิกไมอยูในท่ีประชุม จํานวน ๑ คน  คือ

๑. นายธีระพล  ขวัญมล สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๑๖
- ผมจะขอมติจากท่ีประชุม สมาชิกทานใดใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ วาระท่ี ๑ ข้ันรับหลักการ
ขอใหยกมือ

มติที่ประชุม - เห็นชอบรับหลักการรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๒๙ เสียง
ไมอยูในท่ีประชุม ๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง รับหลักการเวลา ๑๒.๑๕
น.

ประธานสภาฯ ๓.๒ แตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน
พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๔๙ ญัตติ
รางขอบัญญัติ ท่ีสภาทองถ่ินลงมติรับหลักการแลว  ถาจะตองสงให
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา  ใหประธานสภาทองถ่ินสงรางขอบัญญัติ
นั้นไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและท่ีประชุมสภา
ทองถ่ินจะตอง



-๑๐-

กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติดวยภายใน
ระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติท่ีสภาทองถ่ินกําหนดตามวรรคหนึ่ง  ผูบริหาร
ทองถ่ินหรือสมาชิกสภาทองถ่ินผูใดเห็นควรจะแกไขเพ่ิมเติมรางขอบัญญัติก็
ใหเสนอคําแปรญัตติลวงหนาเปนหนังสือโดยใหแปรญัตติเปนรายขอและ
เสนอตอประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ในกรณีท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินเปน
ผูแปรญัตติ จะตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรองเชนเดียวกับการเสนอญัตติ
ตามระเบียบฯ  ขอ ๑๐๓ ประกอบขอ ๑๐๕ กําหนดใหคณะกรรมการ
แปรญัตติรางขอบัญญัติ  มีจํานวนไมนอยกวาสามคนแตไม เกินเจ็ดคน
วิธีการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ ตองดําเนินการเลือก
คณะกรรมการแปรญัตติฯทีละคน
- ขอ เชิญสมาชิ ก เสนอคณะกรรมการแปรญัตติ จะ กํ าหนดให มี
คณะกรรมการแปรญัตติก่ีคนตามระเบียบแลวไมนอยกวา ๓ คนแตไมเกิน ๗
คน

นายอาคม  แผละกระโทก สมาชิก อบต. หมูท่ี ๖
- ขอเสนอแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติจํานวน ๕ คน

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนหรือไม.....ถาไมมีจะขอมติท่ีประชุม
- ไดตรวจสอบดูวามีสมาชิกสภาอยูในท่ีประชุมครบองคประชุมหรือไม
- อยูครบองคประชุม  มีสมาชิกไมอยูในท่ีประชุม จํานวน ๑ คน  คือ

๑. นายธีระพล  ขวัญมล สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๑๖
- ผมจะขอมติจากท่ีประชุม สมาชิกเห็นดวยกับการแตงตั้งคณะกรรมการ
แปรญัตติ จํานวน ๕ คน หรือไม ขอใหยกมือ

มติที่ประชุม -เห็นชอบกับการแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติจํานวน ๕ คน  จํานวน
๓๐ เสียง ไมอยูในท่ีประชุม ๑ เสียง

ประธานสภาฯ - ขอใหทานสมาชิกเสนอชื่อแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติทีละตําแหนง
และตองมีผูรับรอง ๒ ทาน
- ขอใหทานสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี ๑ และขอผู
รับรอง ๒ คน

นายวินัย พิชยรัตนชัย สมาชิก อบต. หมูท่ี ๑๓
- ขอเสนอนายปราศรัย  ดํารงธรรม สมาชิก อบต. หมูท่ี ๑๐
- ผูรับรอง นายเวช  ใครกระโทก และนายศิริ  แทนผักแวน

ประธานสภาฯ - มีทานสมาชิกทานใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี ๑ เพ่ิมเติม
อีกหรือไม.........ถาไมมี ใหนายปราศรัย  ดํารงธรรม สมาชิก อบต. หมูท่ี
๑๐ เปนคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี ๑



-๑๑-

- ขอใหทานสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี ๒ และขอผู
รับรอง ๒ คน

นายสมควร  คุมกระโทก สมาชิก อบต. หมูท่ี ๘
- ขอเสนอนายอาคม  แผละกระโทก สมาชิก อบต. หมูท่ี ๖
- ผูรับรอง นายมวน  กริดกระโทก และนายสําราญ  แอบผักแวน

ประธานสภาฯ - มีทานสมาชิกทานใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี ๒ เพ่ิมเติม
อีกหรือไม.........ถาไมมี ใหนายอาคม  แผละกระโทก สมาชิก อบต. หมูท่ี ๖
เปนคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี ๒
- ขอใหทานสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี ๓ และขอผู
รับรอง ๒ คน

นายอาคม  แผละกระโทก สมาชิก อบต. หมูท่ี ๖
- ขอเสนอนายสมควร  คุมกระโทก สมาชิก อบต. หมูท่ี ๘
- ผูรับรอง นายวินัย พิชยรัตนชัยและนายวรวัช จิตจักร

ประธานสภาฯ - มีทานสมาชิกทานใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี ๓ เพ่ิมเติม
อีกหรือไม.........ถาไมมี ใหนายสมควร  คุมกระโทก สมาชิก อบต. หมูท่ี ๘
เปนคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี ๓
- ขอใหทานสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี ๔ และขอผู
รับรอง ๒ คน

นายสนับ  กํากระโทก สมาชิก อบต. หมูท่ี ๑๕
- ขอเสนอนางวิไล ทบวงค สมาชิก อบต. หมูท่ี ๑๘
- ผูรับรอง นายนวล  ครึบกระโทก และนายสมคิด  เขลิ๊กกระโทก

ประธานสภาฯ - มีทานสมาชิกทานใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี ๔ เพ่ิมเติม
อีกหรือไม.........ถาไมมี ใหนางวิไล  ทบวงค สมาชิก อบต. หมูท่ี ๑๘ เปน
คณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี ๔
- ขอใหทานสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี ๕ และขอผู
รับรอง ๒ คน

นายปราศรัย  ดํารงธรรม สมาชิก อบต. หมูท่ี ๑๐
- ขอเสนอนายนวล  ครึบกระโทก สมาชิก อบต. หมูท่ี ๒
- ผูรับรอง นายสวัสดิ์  ขุมกระโทก และนายสมควร  คุมกระโทก

ประธานสภาฯ - มีทานสมาชิกทานใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี ๕ เพ่ิมเติม
อีกหรือไม.........ถาไมมี ใหนายนวล  ครึบกระโทก สมาชิก อบต. หมูท่ี ๒
เปนคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี ๕

ประธานสภาฯ - ขอสรุปรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ  ดังนี้



-๑๒-

๑. นายปราศรัย ดํารงธรรม สมาชิก อบต. หมูท่ี ๑๐
๒. นายอาคม  แผละกระโทก สมาชิก อบต. หมูท่ี ๖
๓. นายสมควร  คุมกระโทก สมาชิก อบต. หมูท่ี ๘
๔. นางวิไล  ทบวงค สมาชิก อบต. หมูท่ี ๑๘
๕. นายนวล  ครึบกระโทก สมาชิก อบต. หมูท่ี ๒

มติที่ประชุม - รับทราบ

นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ เลขานุการสภาฯ
- ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติท้ัง ๕ ทาน  ประชุมเพ่ือเลือกประธาน
และเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ วันนี้หลังเลิกประชุม

ประธานสภาฯ ๓.๓ กําหนดระยะเวลาการเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน

พ.ศ.
๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๔๕ วรรคสาม
เม่ือไดกรรมการแปรญัตติตามจํานวนแลว  สภาทองถ่ินตองมีมติกําหนด
ระยะเวลาใหสมาชิกสภาทองถ่ินท่ีมิไดเปนคณะกรรมการแปรญัตติเสนอคํา
แปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติ  เปนเวลาไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงนับ
แตท่ีสภามีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายดังกลาว
ตลอดจนสถานท่ีท่ีจะยื่นคําแปรญัตติ
- กําหนดวันยื่นคําแปรญัตติ คือ วันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐
น. ถึงวันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. สถานท่ีในการยื่นคํา
แปรญัตติ ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

มติที่ประชุม - รับทราบ

ประธานสภาฯ ๓.๔ กําหนดวัน  เวลา  และสถานท่ีพิจารณาคําแปรญัตติท่ีคณะกรรมการ
แปรญัตติไดรับไว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.
๒๕๕๔ ขอ ๔๙, ขอ ๕๐, ขอ ๑๑๐ สภาทองถ่ินตองมีมติกําหนด
ระยะเวลาใหคณะกรรมการแปรญัตติไปดําเนินการพิจารณาแปรญัตติโดย
ละเอียดภายหลังจากท่ีไดรับคําแปรญัตติมาจากสมาชิกทองถ่ินแลวโดย
กําหนดเปนระยะเวลาก่ีวัน  ตั้งแตวันไหนถึงวันไหน  และเวลาใดถึงเวลาใด
ในแตละวันรวมท้ังสถานท่ีท่ีกรรมการแปรญัตติพิจารณา (วันประชุม
คณะกรรมการแปรญัตต)ิ
- กําหนดวันพิจารณาคําแปรญัตติและพิจารณารางขอบัญญัติฯ ในวันท่ี ๑๐
สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุมองคการบริหารสวน
ตําบล



-๑๓-

พลับพลา
- ขอใหคณะกรรมการแปรญัตติเขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกัน

มติที่ประชุม - รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ
ประธานสภาฯ - สมาชิกทานใดตองการสอบถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมขอเชิญครับ
นายปราศรัย  ดํารงธรรม สมาชิก อบต. หมูท่ี ๑๐

- ขอสอบถามงบซอมแซมหินคลุก ยางมะตอยของงบประมาณป ๒๕๖๑ มี
หรือไมจะดําเนินการเม่ือใด

นายเวช  ใครกระโทก สมาชิก อบต. หมูท่ี ๕
- ตองการขอโคมไฟฟาติดตั้งบริเวณทางเขาบานหนองยายเหล หมู ๕ หรือ
ซุมประตูทางเขาหมูบาน
- ตองการหินคลุกซอมแซมถนนบริเวณโรงงานเย็บผา

นายสําราญ  แอบผักแวน สมาชิก อบต. หมูท่ี ๑๒
- ขอเชิญสมาชิกทุกทาน ผูบริหาร เจาหนาท่ี รวมงานทอดผาปาสามัคคี
โรงเรียนบานกุดสวาย วันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑
- ตองการหินคลุกในการซอมแซมถนนท่ีชํารุด

นางสวน  จงประเสริฐยิ่ง สมาชิก อบต. หมูท่ี ๓
- ตองการขอหินคลุกไปซอมแซมถนนพ้ืนท่ีการเกษตรทางคลองหนองไสไก
และใหกองชางไปสํารวจวาจะใชก่ีรถ

สิบเอกพิชิต  โปรยกระโทก ผูอํานวยการกองชาง
- งบซอมแซมปงบประมาณ ๒๕๖๑ ยังไมไดดําเนินการและขอเรียน
แผนการใชจายเงินงบประมาณ คือ ตั้งเปาหมายไววาจะนํางบซอมแซมมา
ดําเนินการซอมแซมถนนสายหลักตั้งแตบานปรางค หมู ๙, ๑๑, ๒, ๓, ไปถึง
หมู ๖, ๗ ท่ีเปนหลุมเปนบอ หรือรอยตอถนนท่ีไมเทากัน จะดําเนินการ
ซอมแซมและใชยางมะตอยรอนใชงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท และ
งบประมาณอีกสวนหนึ่งจะขอนํามาซอมแซมสํานักงาน อบต. โดยจะนํามา
เปลี่ยนหลังคา อบต.ท่ีชํารุดเสียหายฝนตกน้ํารั่วทําใหสํานักงานเอกสาร
ไดรับความเสียหาย
- หมูใดท่ีตองการหินคลุกเพ่ือบรรเทาความเดือดรอนก็สามารถดําเนินการ
ได และเงินงบประมาณสวนไหนท่ีไมจําเปนจะขอโอนงบประมาณมา
ดําเนินการจัดซื้อวัสดุในการกอสรางเพ่ือดําเนินการตอไป

ประธานสภาฯ - สมาชิกทานใดตองการสอบถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมขอเชิญครับ…….ถา
ไมมีขอปดการประชุม



-๑๔-

ปดประชุม  เวลา 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




