
 
 

 

 

 

 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

เรื่อง   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา   
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๒  ครั้งท่ี  ๒  ประจําปี  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

-------------------------------------------------- 
 
  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  ได้เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
พลับพลา  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๒  ครั้งท่ี  ๒  ประจําปี  พ.ศ.  ๒๕๖๑    เม่ือวันท่ี  ๑๕สิงหาคม  ๒๕๖๑  เวลา 
๐๙.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  นั้น 
 

  อาศัยอํานาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน  
พ.ศ.  ๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ข้อ  ๓๓  และ  ๓๔  บัดนี้  สภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลพลับพลา  ได้รับรองรายงานการประชุมสภาฯ  เรียบร้อยแล้ว  ในการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลพลับพลา  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๓  ครั้งท่ี  ๑  ประจําปี  พ.ศ.  ๒๕๖๑  เม่ือวันท่ี  ๒๔  ตุลาคม  
๒๕๖๑  จึงขอประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาให้ประชาชนทราบโดยท่ัวกัน  
ตามรายละเอียดท่ีแนบท้ายนี้ 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 
    ประกาศ ณ วันท่ี   ๒๙   ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
                           สนอง  แคร่กระโทก 
       (นายสนอง  แคร่กระโทก) 
    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๒  ประจําปี  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
วันท่ี  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๑เวลา  ๐๙.๐๐  น. 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
***************************** 

ผู้มาประชุม 
 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
๑ นายสนอง แคร่กระโทก ประธานสภา อบต.ฯ สนองแคร่กระโทก  
๒ นางจุฑามณี   มณีวัฒนพงษ์สุข รองประธานสภา อบต.ฯ จุฑามณีมณีวัฒนพงษ์สุข  
๓ นายสมมิตร ขันธการุญวงศ์ เลขานุการสภา อบต.ฯ สมมิตร  ขันธการุญวงศ์  
๔ นายสมคิด   เขลิ๊กกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมู่ท่ี  ๑ สมคิดเขลิ๊กกระโทก  
๕ นายสวัสด์ิ ขุมกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมู่ท่ี  ๒ สวัสด์ิ  ขุมกระโทก  
๖ นายนวล ครึบกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมู่ท่ี  ๒   นวล  ครึบกระโทก  
๗ นางส่วน จงประเสริฐยิ่ง สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมู่ท่ี  ๓  ส่วน  จงประเสริฐยิ่ง  
๘ นายลัด แกะกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมู่ท่ี  ๓ ลัด  แกะกระโทก  
๙ นายชูชีพ วัฒนชัยไผ่สวัสด์ิ สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมู่ท่ี  ๔ ชูชีพ  วัฒนชัยไผ่สวสัด์ิ  

๑๐ นายเวช ใคร่กระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมู่ท่ี  ๕ เวช  ใคร่กระโทก  
๑๑ นายม้วน กริดกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมู่ท่ี  ๖ ม้วน  กริดกระโทก  
๑๒ นายอาคม แผละกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมู่ท่ี  ๖ อาคม  แผละกระโทก  
๑๓ นายมานะ โครงกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมู่ท่ี  ๗ มานะ  โครงกระโทก  
๑๔ นายเพ่ิม กร่อยกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมู่ท่ี  ๘ เพ่ิม  กร่อยกระโทก  
๑๕ นายสมควร คุ้มกระโทก  สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมู่ท่ี  ๘ สมควร  คุ้มกระโทก  
๑๖ นายศิริ แทนผักแว่น สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมู่ท่ี  ๙ ศิริ  แทนผักแว่น  
๑๗ น.ส.สําอางค์ ขอนกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมู่ท่ี  ๙ สําอางค์  ขอนกระโทก  
๑๘ นายนิติวัฒน์ แผลกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมู่ท่ี  ๑๐ นิวัฒน์  แผลกระโทก  
๑๙ นายปราศรัย ดํารงธรรม สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมู่ท่ี  ๑๐ ปราศรัย  ดํารงธรรม  
๒๐ นายสุบิน   กกกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมู่ท่ี  ๑๑ สุบิน  กกกระโทก  
๒๑ นายสําราญ แอบผักแว่น สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมู่ท่ี  ๑๒ สําราญ  แอบผักแว่น  
๒๒ นางนารี หงุ่ยกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมู่ท่ี  ๑๒ นารี  หงุ่ยกระโทก  
๒๓ นายวรวัช จิตจักร์ สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมู่ท่ี  ๑๓ วรวัช  จิตจักร์  
๒๔ นายวินัย พิชยรัตนชัย สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมู่ท่ี  ๑๓ วินัย  พิชยรัตนชัย  
๒๕ นางสร้อย ชาญสูงเนิน สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมู่ท่ี  ๑๔ สร้อย  ชาญสูงเนิน  
๒๖ นายสนับ กํากระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมู่ท่ี  ๑๕ สนับ  กํากระโทก  
๒๗ นายสุพิชัย มวยกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมู่ท่ี  ๑๕ สุพิช้ย  มวยกระโทก  

 
 
 
 
 



 
 

-๒- 
 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
๒๘  นายชิน แจนดอน สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมู่ท่ี  ๑๖ ชินแจนดอน  
๒๙ นางสายพิน กกกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมู่ท่ี  ๑๗ สายพินกกกระโทก  
๓๐ นางยุพเยาว์อธิพรหม สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมู่ท่ี  ๑๗ ยุพเยาว์ อธิพรหม   
๓๑ นางวิไล   ทบวงค์ สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมู่ท่ี  ๑๘ วิไล  ทบวงค์  

 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑.  นายธีรพล  ขวัญมล   สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมู่ท่ี  ๑๖  (ลา) 
๒.  นางมัลลิกา  กลางกระโทก  สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมู่ท่ี  ๑๘    (ลา) 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายสมบูรณ์  แขดอน   นายก อบต.พลับพลา 
๒. นางสุนทร  กกกระโทก  รองนายก อบต.พลับพลา 
๓. นางภณิดา  บุดดาวงค์  รองปลัด อบต.พลับพลา 
๔. นางเสาวลักษณ์  เปรี้ยวกระโทก ผู้อํานวยการกองครัง 
๕. นางวรรณี  กิติพงษ์   หัวหน้าสํานักปลัด 
๖. ส.อ.พิชิต  โปรยกระโทก  ผู้อํานวยการกองช่าง 
๗. นายสุริวงค์ชัยนฤเวทย์  ผู้อํานวยการกองศึกษาฯ 
๘. นายสุทธิพงษ์  ศรีวิพัฒน์  ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
๙. นางสาวสุนันท์  ครึบกระโทก  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 

 

เปิดประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  -  ไม่มีเรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
ประธานสภาฯ  -  ขอเชิญสมาชิกสภา อบต. ตรวจดูรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้วในการ

ประชุมวันท่ี  ๗  สิงหาคม  ๒๕๖๑ ท่ีผ่านมาว่ามี อะไรแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายงานการประชุมครั้งท่ีแล้วหรือไม่ ขอแก้ไขเพ่ิมเติมได้ ไม่มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลง จะขอมติท่ีประชุม สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุม
ครั้งท่ีแล้วขอให้ยกมือ 

 

มติท่ีประชุม  -  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้วเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง  เพ่ือพิจารณา 
ประธานสภาฯ   ๓.๑  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  พ.ศ. 
๒๕๖๒ 
    -  วาระท่ี  ๒  ข้ันแปรญัตติ 

 
 
 
 



 
 

-๓- 
 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ข้อ  
๑๑๐  ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีสภาท้องถ่ินลงมติรับหลักการ  และส่ง
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาตามข้อ  ๔๙  เม่ือคณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามท่ีมีการ
แก้ไขเพ่ิมเติมพร้อมท้ังรายงานย่อยื่นต่อประธานสภาท้องถ่ิน 
 รายงานย่อตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องระบุว่า  ได้มีหรือไม่มีการ
แก้ไขเพ่ิมเติมในตอนใดหรือข้อใดบ้าง  การแปรญัตติและมติของ
คณะกรรมการแปรญัตติเก่ียวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด  การ
สงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ  ตลอดจนการสงวนคําแปรด้วย 

    -  ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติรายงานการพิจารณาร่าง 
    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
นายสมควร  คุ้มกระโทก ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
 -  ไม่มีสมาชิกสภาฯ  ยื่นขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒  จึงขอรายงานการพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ของ
คณะกรรมการแปรญัตติฯดังนี้ 

  ลําดับท่ี  ๑  คําแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒ ไม่มีสมาชิกสภาฯ  มายื่นขอแปรญัตติ 
ไม่มีความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ  และมติของคณะกรรมการแปร
ญัตติเห็นชอบ  ๔  เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง 

  ลําดับท่ี  ๒  บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรานจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒ ไม่มีสมาชิกสภาฯ  
มายื่นขอแปรญัตติ ไม่มีความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ  และมติของ
คณะกรรมการแปรญัตติเห็นชอบ  ๔  เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง 

  ลําดับท่ี  ๓  รายจ่ายหน่วยงานสํานักงานปลัด  ไม่มีสมาชิกสภาฯ  
มายื่นขอแปรญัตติ ไม่มีความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ  และมติของ
คณะกรรมการแปรญัตติเห็นชอบ  ๔  เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง 
 ลําดับท่ี  ๔  รายจ่ายหน่วยงานกองคลัง  ไม่มีสมาชิกสภาฯ  มายื่น
ขอแปรญัตติ ไม่มีความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ  และมติของ
คณะกรรมการแปรญัตติเห็นชอบ  ๔  เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง 
 ลําดับท่ี  ๕  รายจ่ายหน่วยงานกองช่างไม่มีสมาชิกสภาฯ  มายื่น
ขอแปรญัตติ ไม่มีความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ  และมติของคณะ
กรรม 
การแปรญัตติเห็นชอบ  ๔  เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง  

ลําดับท่ี  ๖รายจ่ายหน่วยงานส่วนการศึกษา  ศาสนา  และ
วัฒนธรรม  ไม่มีสมาชิกสภาฯ  มายื่นขอแปรญัตติ ไม่มีความเห็นของ
คณะกรรมการแปรญัตติ 

 
 



 
 

-๔- 
 

  และมติของคณะกรรมการแปรญัตติเห็นชอบ  ๔  เสียง  งดออกเสียง  ๑  
เสียง 
 ลําดับท่ี  ๗รายจ่ายหน่วยงานส่วนสวัสดิการสังคม ไม่มีสมาชิกสภา
ฯ  มายื่นขอแปรญัตติ ไม่มีความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ  และมติ
ของคณะกรรมการแปรญัตติเห็นชอบ  ๔  เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง
  
 ลําดับท่ี  ๘  รายจ่ายงบกลาง ไม่มีสมาชิกสภาฯ  มายื่นขอแปร
ญัตติ ไม่มีความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ  และมติของ
คณะกรรมการแปรญัตติเห็นชอบ  ๔  เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง  

ประธานสภาฯ -  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้รายงานว่าไม่มีการยื่นขอแปรญัตติ 
ดังนั้นก็จะขอความเห็นชอบมติของคณะกรรมการแปรญัตติ 
-  ได้ตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกสภาอยู่ในท่ีประชุมครบองค์ประชุมหรือไม่ 
-  อยู่ครบองค์ประชุม  มีสมาชิกลา  จํานวน  ๒  คน  คือ  

   ๑.  นายธีระพล  ขวัญมล สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมู่ท่ี  ๑๖ 
   ๒.  นางมัลลิกา  กลางกระโทกสมาชิกสภา อบต.ฯ  หมู่ท่ี  ๑๘ 
 -  ผมจะขอมติจากท่ีประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบกับมติของ

คณะกรรมการแปรญัตติขอให้ยกมือ 
     

มติท่ีประชุม -  เห็นชอบมติของคณะกรรมการแปรญัตติ  จํานวน  ๒๙  เสียง  ลา๒เสียง 
 

ประธานสภาฯ   - วาระท่ี ๓ ข้ันลงมติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ข้อ  ๕๒  
การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ีสาม  ไม่มีการอภิปราย  เว้นแต่ท่ี
ประชุมสภาท้องถ่ินจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย  ถ้ามีเหตุอันสมควร 
 ในการพิจารณาวาระนี้  ให้ท่ีประชุมสภาท้องถ่ินลงมติว่าจะให้ตรา
เป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 

 -  ได้ตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกสภาอยู่ในท่ีประชุมครบองค์ประชุมหรือไม่ 
-  อยู่ครบองค์ประชุม  มีสมาชิกลา  จํานวน  ๒  คน  คือ  

   ๑.  นายธีระพล  ขวัญมล สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมู่ท่ี  ๑๖ 
   ๒.  นางมัลลิกา  กลางกระโทกสมาชิกสภา อบต.ฯ  หมู่ท่ี  ๑๘ 

-  สมาชิกท่านใดเห็นสมควรลงมติเห็นชอบตราข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ.  ๒๕๖๒  ขอให้ยกมือ 

 

มติท่ีประชุม  -  เห็นชอบตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.  ๒๕๖๒  
จํานวน ๒๙ เสียง  ลา  ๒  เสียง 

ประธานสภาฯ   ๓.๒  ขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งรายการใหม่  งบประมาณรายจ่าย
ประจําปี 
    งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธี
งบประมาณ 



 
 

 
-๕- 

 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี  ๒ 
และ ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๓ข้อ  ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด
ค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ท่ีทําให้ลักษณะ ปริมาณ  คุณภาพ
เปลี่ยน  หรือโอนไปต้ังจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภา
ท้องถ่ิน 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาได้จัดทําข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑และได้ประกาศใช้เม่ือวันท่ี  ๕ 
กันยายน  ๒๕๖๐   เพ่ือแก้ไขปัญหาเร่งด่วน  จึงขอโอนงบประมาณต้ังจ่าย
รายการใหม่  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑ ดังนี้ 

- โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม สํานักงาน อบต.พลับพลา  โดยทําการ
รื้อถอน 

หลังคากระเบ้ืองเดิมแล้วติดต้ังหลังคาเหล็กรีดลอน  พ้ืนท่ี ๓๐๒  ตาราง
เมตร พร้อมท้ังเปลี่ยนฝ้าเพดานภายนอกอาคาร  ตามแบบแปลนท่ี อบต.
พลับพลา กําหนด วงเงินงบประมาณ  ๓๐๐,๐๐๐  บาท  โดยขออนุมัติโอน
งบประมาณมาจาก แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
เคหะและชุมชน งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจํา)ประเภทเงินเดือน
พนักงานส่วนตําบล  จํานวน  ๒๐๐,๐๐๐  บาท  และแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบดําเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย ประเภทค่า
บํารุงรักษาและซ่อมแซม  ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมถนน
สายหลักและถนนสายรองในเขตความรับผิดของ อบต.พลับพลา  จํานวน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท 

-  ขอเชิญปลัดชี้แจง 

นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ์ ปลัด อบต.พลับพลา 

   -  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม สํานักงาน อบต.พลับพลาโดยทําการรื้อถอน 
หลังคากระเบ้ืองเดิมแล้วติดต้ังหลังคาเหล็กรีดลอน  พ้ืนท่ี ๓๐๒  ตาราง
เมตร พร้อมท้ังเปลี่ยนฝ้าเพดานภายนอกอาคาร  ตามแบบแปลนท่ี อบต.
พลับพลา กําหนด วงเงินงบประมาณ  ๓๐๐,๐๐๐  บาท  จะต้องขอความ
อนุ เคราะห์จากท่านสมาชิก เพราะปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไม่ได้ ต้ัง
งบประมาณไว้ ปัจจุบัน สนง.อบต.พลับพลา ชํารุดเสียหายโดยเฉพาะ
หลังคา ฝนตกน้ําฝนรั่วทําให้เกิดความเสียหายต่อวัสดุ อุปกรณ์สํานักงาน
ต่างๆ ได้รับความเสียหาย  โดยขออนุมัติโอนงบประมาณมาจาก แผนงาน
เคหะและชุมชนประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล  จํานวน  ๒๐๐,๐๐๐  
บาท และค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมถนนสายหลักและถนน
สายรองในเขตความรับผิดของ อบต.พลับพลา  จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านอนุมัติงบประมาณดังกล่าว 

นายสนับ  กํากระโทก  สมาชิก อบต. หมู่ท่ี ๑ 
 



 
 

-๖- 
  ขอให้ตรวจสอบว่ามีงบประมาณจากส่วนอ่ืนหรือไม่ เพราะไม่อยากให้ใช้
งบซ่อมแซมในการดําเนินงาน 

นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ์ ปลัด อบต.พลับพลา 
-  งบซ่อมแซมของปี ๒๕๖๑  จํานวน ๕๕๐,๐๐๐ บาท อบต.จะมีการใช้งบ
ซ่อมแซมในการซ่อมถนนท่ีชํารุดเสียหายตามแผนงานท่ีวางไว้  ใช้
งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท ซ่ึงเพียงพอต่อการดําเนินงาน และจะแบ่ง
ส่วนท่ีเหลือ จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือมาซ่อมแซมสํานักงานท่ีชํารุด
เสียหายมาก 

ประธานสภาฯ   -  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  ถ้าไม่มีจะขอมติจากท่ี
ประชุม 
 -  ได้ตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกสภาอยู่ในท่ีประชุมครบองค์ประชุมหรือไม่ 

-  อยู่ครบองค์ประชุม  มีสมาชิกลา  จํานวน  ๒  คน  คือ  
   ๑.  นายธีระพล  ขวัญมล สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมู่ท่ี  ๑๖ 
   ๒.  นางมัลลิกา  กลางกระโทกสมาชิกสภา อบต.ฯ  หมู่ท่ี  ๑๘ 

-  สมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุ มั ติ โอนงบประมาณต้ังรายการให ม่ 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ขอให้ยกมือ 

 

มติท่ีประชุม  -  เห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณต้ังรายการใหม่ งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จํานวน ๒๙ เสียง  ลา  ๒  เสียง 

 

ประธานสภาฯ   ๓.๓  การขออนุมัติกันเงินงบประมาณ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  
๒๕๖๑ 
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  

การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ข้อ  
๕๙  ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน แต่มีความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถ่ินได้อีกไม่เกินระยะเวลา
หนึ่งปี 

     องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์
ท่ีดิน 

และสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงิน จึง
ขออนุมัติกันเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๑  ดังนี้ 
๑) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางปุ่น ขับ
ผักแว่น บ้านพลับพลา หมู่ท่ี ๑ จํานวน ๑๑๐,๐๐๐ บาท รางระบายน้ํา
กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการป้ายชั่วคราว จํานวน ๑ ป้าย และป้ายถาวร จํานวน ๑ ป้าย  

    ๒) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากซอยข้าง
กําแพง 



 
 

วัดคลองยางถึงบ้านนายประจวบ บ้านคลองยาง หมู่ท่ี ๑๔ จํานวน 
๑๑๐,๐๐๐ บาท รางระบายน้ํากว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร พร้อม
ติดต้ังป้าย 

-๗- 
ประชาสัมพันธ์โครงการป้ายชั่วคราว จํานวน ๑ ป้าย และป้ายถาวร จํานวน   
๑ ป้าย 

    ๓)  โครงการวางท่อระบายน้ํา คสล.สายหน้าโรงสีนายมานะ ใคร่กระโทก 
บ้าน 
    โค้งยาง  หมู่ท่ี ๔  ทําการวางท่อ คสล.ขนาด ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๑๒ เมตร 
และ 
    วางท่อ คสล.ขนาด ๑.๐๐ เมตร ยาว ๕๕ เมตร พร้อมถมดินงบประมาณ   
    ๕๐๐,๐๐๐บาท 

๔) โครงการวางท่อระบายน้ํา คสล. บริเวณหัวสะพานข้ามคลอง ถึงเหมือง
ชลประทาน  บ้านประดากุด หมู่ท่ี ๗ทําการวางท่อ คสล.ขนาด ๐.๔๐ เมตร  
ยาว ๑๘๐  เมตรงบประมาณ ๒๒๐,๐๐๐บาท 
๕) โครงการวางท่อระบายน้ํา คสล. จากจุดเดิมผ่านหน้าวัดลงทุ่งนา สาย

กลาง 
หมู่บ้าน  หมู่ท่ี  ๑๒ทําการวางท่อ คสล.ขนาด ๐.๔๐ เมตร  ยาว ๑๘๐ 
เมตรงบประมาณ ๒๒๐,๐๐๐บาท 
๖) โครงการวางท่อระบายน้ํา คสล.  รอบหมู่บ้านหมู่ท่ี ๑๗  ทําการวางท่อ  
ขนาด ๐.๔๐ เมตร  ยาว ๑๕๕  เมตร  งบประมาณ ๑๘๐,๐๐๐บาท 

    ๗) โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม สํานักงาน อบต.พลับพลา โดยทําการรื้อ
ถอน 

หลังคากระเบ้ืองเดิมแล้วติดต้ังหลังคาเหล็กรีดลอน พ้ืนท่ี ๓๐๒ ตารางเมตร 
พร้อมท้ังเปลี่ยนฝ้าเพดานภายนอกอาคารตามแบบแปลนท่ี อบต.พลับพลา

กําหนด งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท    
   รวมท้ังส้ิน ๗ โครงการเป็นเงินท้ังส้ินจํานวน ๑,๖๔๐,๐๐๐บาท(หนึ่งล้าน

หก 
แสนส่ีหม่ืนบาทถ้วน) 

นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ์ ปลัด อบต.พลับพลา 
-  การขออนุมัติกันเงินท้ัง ๗ โครงการนี้ เนื่องจากบางโครงการสถานท่ีไม่
เอ้ืออํานวย และเป็นช่วงหน้าฝนการดําเนินการไม่สะดวกและถ้าดําเนินการ
อาจทําให้งานไม่ได้คุณภาพอย่างเต็มท่ี จึงขออนุมัติกันเงินท้ัง ๗ โครงการ 
จํานวน ๑,๖๔๐,๐๐๐ บาท 

ประธานสภาฯ   -  มีท่านสมาชิกจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ขอเชิญสอบถามได้ 
นางส่วน  จงประเสริฐยิ่ง  สมาชิก อบต. หมู่ท่ี ๓ 
    -  ขอเรียนถามในส่วนของหมู่ท่ี ๓ ท่ีดําเนินการไม่ได้ติดขัดประการใด 
นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ์ ปลัด อบต.พลับพลา 

-  เนื่องจากหมู่ท่ี ๓ มีการโอนงบประมาณและเปลี่ยนแปลงโครงการไปเป็น
การวางท่อระบายน้ําหน้าโรงสีกํานัน และในขณะนี้อยู่ในช่วงหน้าฝนการ
ดําเนินการไม่สะดวก เพราะต้องมีการเทคอนกรีตก่อนวางท่องานอาจไม่ได้



 
 

คุณภาพเต็มท่ี ก็จะดําเนินการช่วงเดือน พฤศจิกายน และธันวาคม ให้ผ่าน
หน้าฝนไปก่อน เพราะต้องคํานึงถึงความคุ้มค่าของงบประมาณและทําให้ได้
มาตรฐาน เพราะ  

 
-๘- 

 
หน่วยตรวจสอบจะดูว่ามีในแผนพัฒนาหรือไม่ ความคุ้มค่า ความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 

นางส่วน  จงประเสริฐยิ่ง  สมาชิก อบต. หมู่ท่ี ๓ 
-  ตามท่ีท่านปลัดชี้แจงก็มีความเข้าใจ แต่ท่ีสอบถามต้องการทราบเรื่องการ
ลอกตะกอนรางระบายน้ําจะดําเนินการได้เม่ือใด 

สิบเอกพิชิต  โปรยกระโทก ผู้อํานวยการกองช่าง 
-  โครงการท่ีกองช่างขออนุมัติกันเงิน จํานวน ๗ โครงการผ่านสภาฯ เพ่ือให้
ฝนท้ิงช่วงผ่านไปสักสองสามเดือน จึงจะดําเนินการต่อไป ส่วนการลอก
ตะกอนดินของหมู่ท่ี ๓ จะดําเนินการให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ 

ประธานสภาฯ   -  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  ถ้าไม่มีจะขอมติจากท่ี
ประชุม 
 -  ได้ตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกสภาอยู่ในท่ีประชุมครบองค์ประชุมหรือไม่ 

-  อยู่ครบองค์ประชุม  มีสมาชิกลา  จํานวน  ๒  คน  คือ  
   ๑.  นายธีระพล  ขวัญมล สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมู่ท่ี  ๑๖ 
   ๒.  นางมัลลิกา  กลางกระโทกสมาชิกสภา อบต.ฯ  หมู่ท่ี  ๑๘ 
 -  ไม่อยู่ในท่ีประชุม ๑ คน คือ นายอาคม  แผละกระโทก สมาชิกสภา 

อบต.ฯ หมู่ท่ี  ๖ 
-  สมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติกันเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑  ขอให้ยกมือ 

 

มติท่ีประชุม  -  เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
จํานวน  ๒๘  เสียง  ลา  ๒  เสียง  ไม่อยู่ในท่ีประชุม  ๑  เสียง 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธานสภาฯ   -  สมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะ  ข้อคิดเห็น ในเรื่องอ่ืน ๆ  ขอเชิญครับ 
นายสมควร  คุ้มกระโทก  สมาชิก อบต. หมู่ท่ี ๘ 

-  ขอขอบคุณเรื่องการก่อสร้างสะพานท่าช้างท่ีสามารถดําเนินการได้สําเร็จ 
การดําเนินการก็จะพบปัญหาต่างๆ แต่ก็สามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดี 
-  ขอฝากให้ท่านสมาชิกพิจารณาถึงความเดือดร้อนและจําเป็นของภาพรวม
ระดับตําบลในการต้ังงบประมาณพัฒนาตําบลพลับพลา 

นางส่วน  จงประเสริฐยิ่ง  สมาชิก อบต. หมู่ท่ี ๓ 
-  ขอฝากให้ผู้บริหารช่วยแก้ไขปัญหาน้ําท่วมบริเวณหน้าบ้าน อบต.ลัด 
เพราะประชาชนได้รับความเดือดร้อน 

นายสําราญ  แอบผักแว่น  สมาชิก อบต. หมู่ท่ี ๑๒ 
-  ไฟฟ้า หมู่ท่ี ๑๒ ท่านปลัดแจ้งว่าไฟฟ้าสาธารณะเกินอัตราแล้ว แต่มีความ
เดือดร้อนอีก ๒ จุด ท่ีชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนและให้ช่วยแก้ไข 



 
 

 
 
 
 

-๙- 
 
นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ์ ปลัด อบต.พลับพลา 

-  อบต.จะใช้งบซ่อมแซม จํานวน ๔๕๐,๐๐๐ บาท ในการดําเนินการ
ซ่อมแซมถนนท่ีชํารุดท่ีได้รับความเดือดร้อน หมู่ท่ี ๔ หมู่ท่ี ๗ ส่วนการลงหิน
คลุกจะใช้งบวัสดุก่อสร้าง เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของแต่ละหมู่บ้าน 

นางสําอางค์ ขอนกระโทก สมาชิก อบต. หมู่ท่ี ๙ 
-  ขอขอบคุณผู้บริหารท่ีได้แก้ปัญหาถนนชํารุดโดยการลงหินคลุก ม. ๙ 
และขอใส่ท่อระบายน้ํา จํานวน ๔ ท่อน เพ่ือจะได้แก้ไขปัญหาได้เสร็จสิ้น 

นางยุพเยาว์  อธิพรหม  สมาชิก อบต. หมู่ท่ี ๑๗ 
-  ขอฝากโครงการในข้อบัญญัติปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ขอให้ดําเนินการให้
ทันปีงบประมาณและแล้วเสร็จทุกโครงการ และขอหินคลุกลงถนนสาย
คลองหินโคลน 

นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ์ ปลัด อบต.พลับพลา 
-  ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านท่ีได้รับความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของตําบลพลับพลา และขอให้ได้รับความร่วมมือเช่นนี้ใน
โอกาสต่อไป 

ประธานสภาฯ -  สมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะ  ข้อคิดเห็น ในเรื่องอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมหรือไม่  
ถ้าไม่มีขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านท่ีได้ร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดการ
ประชุม 

 

ปิดประชุม  เวลา  ๑๔.๐๐  น. 
 
 
 

 
(ลงชื่อ)      สมมิตร  ขันธการุญวงศ์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
            (นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ์) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

 
 

(ลงชื่อ)       สนอง  แคร่กระโทก     ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
                                            (นายสนอง  แคร่กระโทก) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 



 
 

 (ลงชื่อ)         สวัสด์ิ  ขุมกระโทก    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                              (นายสวัสด์ิ  ขุมกระโทก) 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 
 

(ลงชื่อ)      ม้วน  กริดกระโทก    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                             (นายม้วน  กริดกระโทก) 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 
 

(ลงชื่อ)    สํารวย   วัชรคําประเสริฐ กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                          (นายสํารวย   วชัรคําประเสริฐ) 

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


