
ประกาศสภาองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
เรื่อง   รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจําป  พ.ศ. ๒๕๖๑
--------------------------------------------------

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา ไดเปดประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๑ ประจําป  พ.ศ. ๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๒๔ ตุลาคม 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 ๔ ครั้งท่ี ๑ ประจําป  พ.ศ. ๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ จึงขอ
ประกาศรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลพลับพลาใหประชาชนทราบโดยท่ัวกัน  ตามรายละเอียด
ท่ีแนบทายนี้

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

สนอง แครกระโทก
(นายสนอง แครกระโทก)

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา



บันทึกรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจําป  พ.ศ. ๒๕๖๑

วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

*****************************
ผูมาประชุม

ลําดับ
ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ

๑ นายสนอง แครกระโทก ประธานสภา อบต.ฯ สนอง แครกระโทก
๒ นางจุฑามณี มณีวัฒนพงษสุข รองประธานสภา อบต.ฯ จุฑามณีมณี วัฒนพงษสุข
๓ นายสมมิตร ขันธการุญวงศ เลขานุการสภา อบต.ฯ สมมิตร  ขันธการุญวงศ
๔ นายสมคิด เขลิ๊กกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๑ สมคิด เขลิ๊กกระโทก
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 กรดิกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๖ มวน  กริดกระโทก
๑๒ นายมานะ โครงกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๗ มานะ  โครงกระโทก
๑๓ นายเพ่ิม กรอยกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๘ เพ่ิม  กรอยกระโทก
๑๔ นายสมควร คุมกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๘ สมควร คุมกระโทก
๑๕ นายศิริ แทนผักแวน สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๙ ศิริ  แทนผักแวน
๑๖ น.ส.สําอางค ขอนกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๙ สําอางค  ขอนกระโทก
๑๗ นายนิติวัฒน แผลกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๑๐ นิวัฒน  แผลกระโทก
๑๘ นายปราศรัย ดํารงธรรม สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๑๐ ปราศรัย  ดํารงธรรม
๑๙ นายสําราญ แอบผักแวน สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๑๒ สําราญ  แอบผักแวน
๒๐ นางนารี หงุยกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๑๒ นารี  หงุยกระโทก
๒๑ นายวรวัช จิตจักร สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๑๓ วรวัช  จิตจักร
๒๒ นายวินัย พิชยรัตนชัย สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๑๓ วินัย  พิชยรัตนชัย
๒๓ นางสรอย ชาญสูงเนิน สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๑๔ สรอย  ชาญสูงเนิน
๒๔ นายสนับ กํากระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๑๕ สนับ  กํากระโทก
๒๕ นายสุพิชัย มวยกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๑๕ สุพิชย  มวยกระโทก
๒๖ นายธีรพล ขวัญมล สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๑๖ ธีรพล  ขวัญมล



-๒-

ลําดับ
ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ

๒๗ นายชิน แจนดอน สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๑๖ ชิน แจนดอน
๒๘ นางสายพิน กกกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๑๗ สายพิน กกกระโทก
๒๙ นางยุพเยาว อธิพรหม สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๑๗ ยุพเยาว อธิพรหม
๓๐ นางวิไล ทบวงค สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๑๘ วิไล  ทบวงค
๓๑ นางมัลลิกา กลางกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๑๘ มัลลิกา กลางกระโทก

ผูไมมาประชุม
๑. นายอาคม แผละกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๖ (ลา)

ผูเขารวมประชุม
๑. นายสมบูรณ  แขดอน นายก อบต.พลับพลา
๒. นางณีรนุช  เปรียงกระโทก รองนายก อบต.พลับพลา
๓. นายวงษเทวิน  ทิพยพันดุง รองนายก อบต.พลับพลา
๔. นางศิรินุช  กอกกระโทก เลขานายก อบต.พลับพลา
๕. นายธนศักดิ์  โกนกระโทก ผูชวยผูใหญบาน หมูท่ี ๑๐
๖. นายสมพงษ  นรินทร ผูใหญบาน หมูท่ี ๘
๗. นายสมปอง  กอกกระโทก ผูใหญบาน หมูท่ี ๙
๘. นางปาริชาติ  กอยกระโทก ผูชวยผูใหญบาน หมูท่ี ๑๔
๙. นางฉลวย  พุฒทองพูน ผูชวยผูใหญบาน หมูท่ี ๑๕
๑๐.นางบุญเลี้ยง  นามจังหรีด ผูใหญบาน หมูท่ี ๗
๑๑.นายลาภ  เจียกกระโทก ผูใหญบาน หมูท่ี ๑๒
๑๒.นายประเสริฐ  ปรายกระโทก ผูใหญบาน หมูท่ี ๔
๑๓.นายสมคิด  กอกกระโทก ผูใหญบาน หมูท่ี ๖
๑๔.นายสํารวย  วัชรคําประเสริฐ ผูใหญบาน หมูท่ี ๑
๑๕.นายบุญกร  โจทยก่ิง ครู คศ.๓
๑๖.นายสมใจ  มวมกระโทก ผูใหญบาน หมูท่ี ๑๘
๑๗.นายคะนอง  ผันกระโทก ผูใหญบาน หมูท่ี ๒
๑๘.นางเพร็ชรา  สุขฤทัยกมล ผูใหญบาน หมูท่ี ๑๗
๑๙.นางภณิดา  บุดดาวงค รองปลัด อบต.พลับพลา
๒๐.นางเสาวลักษณ  เปรี้ยวกระโทก ผูอํานวยการกองครัง
๒๑.นางวรรณี กิติพงษ หัวหนาสํานักปลัด
๒๒.ส.อ.พิชิต  โปรยกระโทก ผูอํานวยการกองชาง
๒๓.นายสุริวงค ชัยนฤเวทย ผูอํานวยการกองศึกษาฯ
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๒๔.นายสุทธิพงษ  ศรีวิพัฒน ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
๒๕.นางสาวสุนันท  ครึบกระโทก นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

เปดประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
กอนระเบียบวาระ

แนะนํา
๑) นางณีรนุช เปรียงกระโทก ตําแหนง รองนายกองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๒) นายสมพงษ นรินทร  ตําแหนง ผูใหญบานเกาะ  หมูท่ี ๘ ตําบลพลับพลา
๓) นายสายัณ ครากกระโทก ตําแหนง ผูใหญบานปรางค  หมูท่ี ๑๑ ตําบลพลับพลา
๔) หัวหนาสายตรวจตําบลพลับพลา / คลองกลาง

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธานสภาฯ - ขอเชิญรองประธานสภาฯ แจงวาระการประชุม
นางจุฑามณี มณีวัฒนพงษสุข - ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ

- ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว ( ๑๕ สิงหาคม
๒๕๖๑)
- ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องติดตามการประชุมครั้งท่ีแลว
- ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง  แจงเพ่ือทราบ

๔.๑ การรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ (ระหวางเดือน
เมษายน – กันยายน ๒๕๖๑) และรวมท้ังปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหวาง
เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑)

๔.๒ รายงานทางการเงิน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑
๔.๓ การจัดงานแขงเรือประเพณีตําบลพลับพลา  ครั้ ง ท่ี ๑๗

ประจําป ๒๕๖๑
- ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง  เพ่ือพิจารณา

๕.๑ ขออนุมัติจายเงินสะสมจายเบี้ยยังชีพความพิการ  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (เพ่ิมเติม)

๕.๒ การพิจารณาเขารวมโครงการบริหารและจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนเปนพลังงานไฟฟาระบบปด ท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

๕.๓ ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม
๕.๔ การคัดเลือกสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินจํานวน๒

คน ผูทรงคุณวุฒิในทองถ่ิน  จํานวน ๒ คน
- ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน  ๆ (ถามี)
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ประธานสภาฯ - ขอเชิญทานผูใหญบานท่ีเขารวมประชุมมีเรื่องจะแจงขอเชิญครับ
นายสมคิด  กอกกระโทก ผูใหญบาน หมูท่ี ๖

- ขอแจงใหทราบเรื่องการตั้งดานชุมชนทุกวันศุกรของตําบลพลับพลา ๒ จุด ฝง
คลองกลางและฝงพลับพลา ขอฝากทานใหประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
เรื่องการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล การปรับแตงรถจักรยานยนต ใหระมัดระวัง

นายสมปอง  กอกกระโทก ผูใหญบาน หมูท่ี ๙
- สืบเนื่องจากวัดปรางคนอยจะมีงานในชวงปใหมจะเปนงานฉลองอุโบสถท่ี
บูรณะข้ึนใหมขอเชิญทุกทานรวมงานและทําบุญรวมกัน

มติที่ประชุม - รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว
ประธานสภาฯ - ขอเชิญสมาชิกสภา อบต. ตรวจดูรายงานการประชุมครั้งท่ีแลวในการประชุม

วันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ท่ีผานมาวามี อะไรแกไขเปลี่ยนแปลงรายงานการ
ประชุมครั้งท่ีแลวหรือไม ขอแกไขเพ่ิมเติมได ไมมีการแกไขเปลี่ยนแปลง จะขอ
มติท่ีประชุม สมาชิกทานใดรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลวขอใหยกมือ

มติที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลวเปนเอกฉันท

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง ติดตามการประชุมครั้งที่แลว
ประธานสภาฯ - สมาชิกทานใดมีเรื่องติดตามการประชุมครั้งท่ีแลวขอเชิญติดตามได
นางสวน  จงประเสริฐยิ่ง สมาชิก อบต. หมูท่ี ๓

- ขอติดตามเรื่องการจายขาดงบซอมแซม ดําเนินการไปถึงไหนแลว และการ
แกไขรางระบายน้ําหนาบาน อบต.ลัด ดําเนินการเปนอยางไร

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง  แจงเพื่อทราบ
ประธานสภาฯ ๔.๑ การรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ (ระหวางเดือนเมษายน
– กันยายน ๒๕๖๑) และรวมท้ังปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหวางเดือน
ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑) ขอเชิญเจาหนาท่ีชี้แจงรายละเอียด

นางภณิดา  บุดดาวงค รองปลัด อบต.พลับพลา
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.
๒๕๖๑ ขอ ๑๒ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจาการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหารทองถ่ินเพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอ
สภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตาม
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และประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผย
ภายในสิบหาวันนับตั้งแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปด
ประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกป
- ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
ประจําป ๒๕๖๑ รอบเดือนตุลาคม (ระหวางเดือนเมษายน – เดือนกันยายน
๒๕๖๑) สรุปไดดังนี้
- ยุทธศาสตรท่ี ๑ จํานวนโครงการท่ีอยูในแผน ๘๔ โครงการ นํามาบรรจุใน
ขอบัญญัติป ๒๕๖๑ จํานวน ๒๖ โครงการ ดําเนินการเสร็จ ๑๒ โครงการ คิด
เปนรอยละ ๑๒.๗๗
- ยุทธศาสตรท่ี ๒ จํานวนโครงการท่ีอยูในแผน ๑๗ โครงการ นํามาบรรจุใน
ขอบัญญัติป ๒๕๖๑ จํานวน ๔ โครงการ ดําเนินการเสร็จ ๒ โครงการ คิดเปน
รอยละ ๒.๑๓
- ยุทธศาสตรท่ี ๓ จํานวนโครงการท่ีอยูในแผน ๔๗ โครงการ นํามาบรรจุใน
ขอบัญญัติป ๒๕๖๑ จํานวน ๓๕ โครงการ ดําเนินการเสร็จ ๑๒ โครงการ คิด
เปนรอยละ ๑๒.๗๗
- ยุทธศาสตรท่ี ๔ จํานวนโครงการท่ีอยูในแผน ๗ โครงการ นํามาบรรจุใน
ขอบัญญัติป ๒๕๖๑ จํานวน ๖ โครงการ ดําเนินการเสร็จ ๒ โครงการ คิดเปน
รอยละ ๒.๑๓
- ยุทธศาสตรท่ี ๕ จํานวนโครงการท่ีอยูในแผน ๒๑ โครงการ นํามาบรรจุใน
ขอบัญญัติป ๒๕๖๑ จํานวน ๑๙ โครงการ ดําเนินการเสร็จ ๔ โครงการ คิดเปน
รอยละ ๔.๒๕
- ยุทธศาสตรท่ี ๖ จํานวนโครงการท่ีอยูในแผน ๕ โครงการ นํามาบรรจุใน
ขอบัญญัติป ๒๕๖๑ จํานวน ๑ โครงการ ดําเนินการเสร็จ ๑ โครงการ คิดเปน
รอยละ ๑.๐๖
- สรุปจํานวนโครงการท่ีอยูในแผนป ๒๕๖๑ จํานวน ๑๘๑ โครงการ นํามา
บรรจุในขอบัญญัติป ๒๕๖๑ จํานวน ๙๔ โครงการ ดําเนินการสําเร็จ ๓๓
โครงการ คิดเปนรอยละ ๓๕.๑๑
- ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
ประจําป ๒๕๖๑ รวมท้ังปงบประมาณ ๒๕๖๑ สรุปไดดังนี้
- ยุทธศาสตรท่ี ๑ ดําเนินการเสร็จ ๒๔ โครงการ คิดเปนรอยละ ๒๕.๕๓
- ยุทธศาสตรท่ี ๒ ดําเนินการเสร็จ ๒ โครงการ คิดเปนรอยละ ๒.๑๓
- ยุทธศาสตรท่ี ๓ ดําเนินการเสร็จ ๒๙ โครงการ คิดเปนรอยละ ๓๐.๘๖
- ยุทธศาสตรท่ี ๔ ดําเนินการเสร็จ ๕ โครงการ คิดเปนรอยละ ๕.๓๒
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- ยุทธศาสตรท่ี ๕ ดําเนินการเสร็จ ๑๔ โครงการ คิดเปนรอยละ ๑๔.๘๙
- ยุทธศาสตรท่ี ๖ ดําเนินการเสร็จ ๑ โครงการ คิดเปนรอยละ ๑.๐๖
- รายละเอียดอ่ืนๆ ตามเอกสารท่ีแจกให

นางสาวสุนันท  ครึบกระโทก นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
- ขอเพ่ิมเติมเรื่องการประเมินความพึงพอใจคะ จากแบบสอบถามประเมิน
ความพึงพอใจ จํานวน ๕๐ ชุด  สรุปความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของ
อบต.พลับพลา ดังนี้
- พอใจมาก อยูรอยละ ๒๔.๒๕ พอใจ อยูรอยละ ๗๑.๕๐ ไมพอใจ อยูรอยละ
๔.๒๕ สรุป ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของ อบต.พลับพลา อยูในระดับ
พอใจ
- ผลการดําเนินงานดานโครงสรางพ้ืนฐาน
- โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานทุง บานกอก หมูท่ี ๖ อยู
ในระดับมาก รอยละ ๘๒.๘๖
- โครงการกอสรางถนน คสล.จากวัดบานกอกถึงบานนายสมชาย บานกอก หมู
ท่ี ๖ อยูในระดับมาก รอยละ ๘๒.๘๖
- โครงการกอสรางถนน คสล.สายหลัก บานกอก หมูท่ี ๖ อยูในระดับมาก รอย
ละ ๘๗.๑๔
- โครงการกอสรางถนน คสล.คุมหนองหญาขาวถึงบานยายบาย หมูท่ี ๑๓ อยู
ในระดับนอยท่ีสุด รอยละ ๕๐
- โครงการกอสรางถนนหินคลุกทางเขาพ้ืนท่ีทางเกษตรท้ังหมด หมูท่ี ๑๔ อยูใน
ระดับมาก รอยละ ๘๒.๘๖
- โครงการกอสรางถนน คสล.คุมคลองกลางใหญและคุมคลองกลางนอย หมูท่ี
๑๕ อยูในระดับมาก รอยละ ๕๑.๔๓
- โครงการกอสรางถนน คสล.สายบานคลองกลาง หมูท่ี ๑๕ เชื่อมบานคลอง
ยาว หมูท่ี ๑๔ อยูในระดับมาก รอยละ ๕๐
- โครงการกอสรางถนน คสล.สายบานนางชั้น กํากระโทก หมูท่ี ๑๘ อยูใน
ระดับมาก รอยละ ๕๒.๘๖

ประธานสภาฯ - ผลการดําเนินงานดานความพึงพอใจของ อบต.พลับพลา ก็อยูในระดับพอใจ
รอยละ ๗๑.๕๐ ถือวาอยูในระดับดี

มติที่ประชุม - รับทราบ

ประธานสภาฯ ๔.๒ รายงานทางการเงิน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอเชิญ
เจาหนาท่ีชี้แจงรายละเอียด

นายสมมิตร ขันธการุญวงศ ปลัด อบต.พลับพลา
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- ขอให ดู ร ายละ เ อียดตามเอกสารหน า ท่ี ๑ ประมาณการรายรั บ
๔๖,๓๗๐,๐๐๐ รายรับจริงท้ังสิ้น ๔๘,๓๙๕,๔๑๖.๗๔ บาท รายไดจริงเกิน
ประมาณการท่ีตั้งไว ๒,๐๒๕,๔๑๖.๗๔ บาท
- ในหมวดภาษีอากรฯ เพ่ิมข้ึนจากท่ีประมาณการไว
- ในหมวดภาษีจัดสรร จะมีท้ังเพ่ิมข้ึนและลดลง เชน ลดลงภาษีธุรกิจเฉพาะ
ภาษีสุรา คาภาคหลวงปโตเลียม
- หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต จะมีท้ังเพ่ิมข้ึนและลดลง
- ห ม ว ด เ งิ น อุ ดห นุ น จ ะ ต่ํ า ก ว า ป ร ะ ม า ณก า ร   ร ว ม ร า ย รั บ ท้ั ง สิ้ น
๕๒,๑๔๒,๙๑๖.๗๔ บาท รายจายจริง ท้ังสิ้น ๔๔,๕๘๐,๗๙๔.๒๙ บาท
งบประมาณท่ีไมไดดําเนินการก็จะตกเปนเงินสะสม รายละเอียดอ่ืนๆ ตาม
เอกสารท่ีแจกให

มติที่ประชุม - รับทราบ

ประธานสภาฯ ๔.๓ การจัดงานแขงเรือประเพณีตําบลพลับพลา ครั้งท่ี ๑๗ ประจําป ๒๕๖๑
ขอเชิญเจาหนาท่ีชี้แจงรายละเอียด

นายสุริวงค ชัยนฤเวทย ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ
- เรื่องงานแขงเรือประเพณี มีรายละเอียดคาใชจายสรุปไดดังนี้
- คาพิธีทางศาสนา คารับรอง  คาจางเหมาจัดเตรียมสถานท่ี  คาใชจายในการ
แขงขัน  คาเงินรางวัล  คาถวยรางวัล  คาจางจัดทําปายประชาสัมพันธ  คา
ติดตั้งมิเตอรไฟฟาชั่วคราวและคาไฟฟา รายละเอียดตามเอกสารท่ีแจกให
- ทีมการแขงขันเรือ ๕ ฝพาย ประเภททีมชาย จะมีหมูท่ี ๑, ๒, ๔, ๖, ๗, ๙,
๑๑, ๑๒, ๑๕, ๑๘, รวม ๑๐ ทีม
- ทีมการแขงขันเรือ ๕ ฝพาย ประเภททีมหญิง จะมีหมูท่ี ๒, ๑๔ จํานวน ๒ ทีม
และหมูท่ี ๑๘ รวม ๔ ทีม และจะมีหนังสือแจงผูนําทุกทานใหทราบอีกครั้ง

ประธานสภาฯ - มีทานใดท่ีตองการสอบถามเพ่ิมเติมขอเชิญสอบถามได
นายสํารวย วัชรคําประเสริฐ ผูใหญบาน หมูท่ี ๑

- ขอใหแจงรายละเอียดในการดําเนินงานจัดงานประเพณีในการแขงเรือให
ทราบดวย

นายคะนอง  ผันกระโทก ผูใหญบาน หมูท่ี ๒
- ขอฝากผูนําทุกทานเรื่องการจัดงานแขงเรือประเพณีใหรวมกันจัดงานให
เปนไปดวยความเรียบรอย เรื่องงบประมาณเงินรางวัลขอใหมีความเหมาะสม

นายสมใจ  มวมกระโทก ผูใหญบาน หมูท่ี ๑๘
- เรื่องเงินรางวัลของการแขงเรือขอเสนอความเห็นวาควรเพ่ิมเงินรางวัล เชน
รางวัลท่ี ๑ จํานวน ๓,๐๐๐ บาท เพ่ิมเปน ๕,๐๐๐ บาท จะไดหรือไม เพราะใน
การสงทีมเรือเขาแขงขันทางหมูบานจะมีคาใชจายจํานวนมาก
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นายบุญกร  โจทยก่ิง ครู คศ.๓
- ตองการใหทุกทานรวมมือกันในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ินการแขง
เรือใหคงอยูตอไป รวมกันจัดงานใหสําเร็จลุลวงเปนประจําทุกป ปนี้ก็มีความรวม
มือจากฝายบริหาร ฝายผูนําแตละหมูบาน เปนอยางดี และจะมีงบสนับสนุนใน
การแขงเรือประเพณีเพ่ิมเติมจากงบประมาณของ อบต.

นายคะนอง  ผันกระโทก ผูใหญบาน หมูท่ี ๒
- ขอเพ่ิมเติมเก่ียวกับการจัดงานแขงเรือประเพณีขอใหกําหนดวันท่ีจะทําความ
สะอาดจัดสถานท่ี ขอความรวมมือจากผูนําทุกหมูบาน กําหนดวันทําความสะอาด
กอนการจัดงานประมาณ ๑ อาทิตย
- กําหนดวันทําความสะอาดตกแตงสถานท่ี เปนวันอังคาร ท่ี ๑๓ พฤศจิกายน
๒๕๖๑

มติที่ประชุม - รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง  เพื่อพิจารณา
ประธานสภาฯ ๕.๑ ขออนุมัติจายเงินสะสมจายเบี้ยยังชีพความพิการ โครงการสนับสนุน

การเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการหรือทุพพลภาพ เพ่ือเปน
คาใชจายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ิมเติม ครั้งท่ี ๒ ขอเชิญเจาหนาท่ี
ชี้แจงรายละเอียด

นายสมมิตร ขันธการุญวงศ ปลัด อบต.พลับพลา
- ขออนุมัติจายเงินสะสมจายเบี้ยยังชีพความพิการ โครงการสนับสนุนการ
เสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกผู พิการหรือทุพพลภาพ เพ่ือเปน
คาใชจายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ิมเติม ครั้งท่ี ๒ เนื่องจากขณะนี้
หนังสือสั่งการใหรับลงทะเบียนผูพิการไดตามความเปนจริงตลอดเวลา รับ
ลงทะเบียนไดทุกเดือน ทําใหมียอดผูพิการเพ่ิมข้ึน และอบต.พลับพลายัง
ไมไดจายเงินในป ๒๕๕๙ และทางกรมและจังหวัดก็ยังไมไดโอนเงินมาให จึง
จําเปนตองขออนุมัติจายขาดเงินสะสมคาเบี้ยยังชีพความพิการ ประจําป
๒๕๕๙ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ขอ ๘๙ ประกอบคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ท่ี ๑๘๑/
๒๕๔๘ ลงวันท่ี ๒๕๔๘ จนกวาจะไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลตอไป

ประธานสภาฯ - ไดตรวจสอบดูวามีสมาชิกสภาอยูในท่ีประชุมครบองคประชุมหรือไม
- อยูครบองคประชุม  มีสมาชิกลา  จํานวน ๑ คน  คือ

๑. นายอาคม  แผละกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๖



-๙-

- ผมจะขอมติจากท่ีประชุม สมาชิกทานใดเห็นชอบใหอนุมัติจายขาดเงิน
สะสมจายเบี้ยยังชีพความพิการ โครงการสนับสนุนการเสริมสรางสวัสดิการ
ทางสังคม
ใหแกผูพิการหรือทุพพลภาพ เพ่ือเปนคาใชจายในปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙ เพ่ิมเติม ครั้งท่ี ๒ ขอใหยกมือ

มติที่ประชุม - เห็นชอบใหจายขาดเงินสะสมจายเบี้ยยังชีพความพิการ โครงการ
สนับสนุนการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการหรือทุพพลภาพ
เพ่ือเปนคาใชจายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ิมเติม ครั้งท่ี ๒ จํานวน
๒๘ เสียง  ลา ๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

ประธานสภาฯ ๕.๒ การพิจารณาเขารวมโครงการบริหารและจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
เปนพลังงานไฟฟาระบบปด ท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ขอเชิญเลขาสภา
ชี้แจง

นายสมมิตร ขันธการุญวงศ เลขาสภา อบต.พลับพลา
- ตามหนังสือองคการบริหารสวนตําบลโชคชัย เรื่อง ขอเชิญเขารวม
โครงการบริหารและจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเปนพลังงานไฟฟาระบบปด ท่ี
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ดวยอบต.โชคชัย ไดทําการศึกษาและจัดทํา
รายละเอียดโครงการบริหารและจัดการขยะมูลฝอยเปนพลังงานไฟฟาระบบ
ปด ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ภายใตแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน จังหวัดสะอาด อบต.โชคชัยรวมกับกลุมองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
อ่ืนในพ้ืนท่ีใกลเคียงในแตละแหงท่ีมีความประสงคเขารวมลงนามบันทึก
ขอตกลงความรวมมือการรวมกลุมพ้ืนท่ีในการบริหารและจัดการมูลฝอย
เปนพลังงานไฟฟาระบบปด เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และเสนอตอสภา
ทองถ่ินพิจารณาและใหความเห็นชอบในการจัดทําบันทึกขอตกลง รายงาน
ใหผูกํากับดูแลของ อปท.ทราบและแจง อบต.โชคชัยเพ่ือดําเนินการตอไป
- ในขณะนี้จะขอใหรับหลักการไวกอน สวนเรื่องรายละเอียดก็จะตองมีการ
ทําประชาวิจารณในรัศมี ๓ กิโลเมตรของท่ีตั้งโรงงานพลังงานไฟฟาระบบ
ปด

ประธานสภาฯ - มีทานใดท่ีตองการสอบถามเพ่ิมเติมขอเชิญสอบถามได
นางสวน  จงประเสริฐยิ่ง สมาชิก อบต. หมูท่ี ๓

- ตองการทราบแนวทางในเรื่องนี้วาโรงงานไฟฟาจะตั้งบริเวณใดเพราะถา
อยูในพ้ืนท่ีตําบลพลับพลา จะมีผลกระทบเรื่องมลพิษตอประชาชน

นายสมมิตร ขันธการุญวงศ ปลัด อบต.พลับพลา
- โรงงานไฟฟาจะตั้งอยูในท่ีสาธารณประโยชนหนองงาชาง หมูท่ี ๑๒
ตําบลโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา หรือพ้ืนท่ีในเขต อบต.โชคชัย เปนพ้ืนท่ี
ของเอกชนท่ีเหมาะแกการดําเนินโครงการบริหารและจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนเปนพลังงานไฟฟาระบบปด ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม



-๑๐-

- เรื่องกลิ่น ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม ตอแหลงน้ําไมมีและกอนจะตั้ง
โรงงานก็ตองมีการทําประชาวิจารณหลายครั้ง และจะขอใหทานสมาชิกรับ
หลักการตอไป

ประธานสภาฯ - ไดตรวจสอบดูวามีสมาชิกสภาอยูในท่ีประชุมครบองคประชุมหรือไม
- อยูครบองคประชุม  มีสมาชิกลา  จํานวน ๑ คน  คือ

๑. นายอาคม  แผละกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๖
- ผมจะขอมติจากท่ีประชุม สมาชิกทานใดเห็นชอบเขารวมโครงการบริหาร
และจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเปนพลังงานไฟฟาระบบปด ท่ีเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม ขอใหยกมือ

มติที่ประชุม - เห็นชอบเขารวมโครงการบริหารและจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเปน
พลังงานไฟฟาระบบปด ท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม จํานวน ๒๕ เสียง  ลา
๑ เสียง ไมออกเสียง ๓ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

ประธานสภาฯ ๕.๓ ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม ขอเชิญผูบริหารชี้แจงรายละเอียด
นายสมมิตร ขันธการุญวงศ ปลัด อบต.พลับพลา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน  การเบิกจายเงิน  การ
ฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
ขอ ๘๙ องคกรปกครองสวนทองถ่ินใดอาจใชจายเงินสะสมไดโดยไดรับ
อนุมัติ
จากสภาทองถ่ินภายใตเงื่อนไข  ดังตอไปนี้
(๑) ใหกระทําไดเฉพาะกิจการซึ่งอยูในอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินซึ่งเก่ียวกับดานการบริการชุมชนและสังคม  หรือกิจการท่ีเปนการ
เพ่ิมพูนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หรือกิจการท่ีจัดทําเพ่ือ
บําบัดความเดือดรอนของประชาชน ท้ังนี้  ตองเปนไปตามแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หรือตามท่ีกฎหมายกําหนด
(๒) ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
แตละประเภทเรียบรอยแลว
(๓) เม่ือไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสมแลว  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตองดําเนินการกอหนี้ผูกพันใหเสร็จสิ้นภายในระระเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป
หากไมดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนดใหการใชจายเงินสะสมนั้นเปน
อันพับไป

ท้ังนี้  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียง
พอท่ีจะจายคาใชจายประจําและกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน  โดย
การใชจายเงินสะสมใหคํานึงถึงฐานะการคลัง  และเสถียรภาพในระยะยาว
- เงินสะสมท่ีจะสามารถนํามาใชจายไดตองมีการหักสํารองงบบุคลากร หัก
สํารองจายประจําท่ีตองจายใหประชาชนลาชา หักสํารองกรณีสาธารณภัย
๑๐ เปอรเซ็นต คงเหลือเงินสะสมท่ีนําไปใชจายได ๒,๑๙๗,๔๐๕.๑๙ บาท



-๑๑-

- เนื่องจากโครงการท่ีจะขอจายขาดเปนถนนท่ีมีการชํารุดเสียหายมาก ซึ่ง
จะเปนอันตรายตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนท่ีสัญจรไปมา ตองให
การ
ชวยเหลือเพ่ือบรรเทาความเดือดรอนโดยเรงดวน ดังนั้นจึงขออนุมัติจาย
ขาดเงินสะสม จํานวน ๒ โครงการ รวมเปนเงินท้ังสิ้น ๒,๑๙๐,๐๐๐ บาท
รายละเอียด ดังนี้

๑) โครงการกอสรางถนนคสล.สายดอนซาดเชื่อมตําบลโคกไทย
อ.ปกธงชัย หมูท่ี ๖ ตําบลพลับพลา กวาง ๕ เมตร  ยาว ๖๗๕ เมตร หนา
๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนท่ีถนน คสล. ไมนอยกวา ๓,๓๗๕ ตารางเมตร
พรอม
วางทอ ขนาด ๐.๘๐ เมตร จํานวน ๗ ทอน  งบประมาณ ๑,๙๑๐,๐๐๐
บาท

๒) โครงการกอสรางถนนคสล.สายบานบุ หมูท่ี ๑๐ เชื่อม หมูท่ี ๑
กวาง ๕ เมตร ยาว ๘๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนท่ีถนน คสล. ไม
นอยกวา ๔๔๕ ตารางเมตร งบประมาณ ๒๘๐,๐๐๐ บาท

ประธานสภาฯ - ขอเชิญสมาชิกอภิปราย
นายสําราญ  แอบผักแวน สมาชิก อบต. หมูท่ี ๑๒

- โครงการกอสรางถนนคสล.สายดอนซาดเชื่อมตําบลโคกไทย อ.ปกธงชัย
หมูท่ี ๖ ตําบลพลับพลา ก็จะมีการเชื่อตอตั้งแต หมูท่ี ๖ หมูท่ี ๑๒ ไปถึง
ตําบลโคกไทย มีสภาพท่ีชํารุดเสียหาย การสัญจรลําบากไมสามารสัญจรได มี
ความลําบากในการนําสินคาการเกษตร การสัญจรของประชาชนเปนอยาง
มากก็ขอใหทานสมาชิกทุกทานเห็นถึงความจําเปน เดือดรอนของประชาชน
จริงๆ และถาถนนสายนี้ไดรับการพัฒนาก็จะสามารถนําพืชผลการเกษตรและ
การสัญจรไดสะดวกข้ึนเพราะในพ้ืนท่ีดังกลาวไดมีโรงงานรับซื้อผลผลิตดาน
การเกษตรและโรงพยาบาลก็จะทําใหประชาชนไดรับประโยชน

นายสมควร  คุมกระโทก สมาชิก อบต. หมูท่ี ๘
- การจายขาดเงินสะสมเปนเรื่องท่ีดีและหมูท่ี ๑๒ ก็มีความเดือดรอนตามท่ี
อบต.สําราญ ไดชี้แจง แตในความเห็นของผมทุกหมูบานก็มีความเดือดรอน
ทุกหมูบาน ในพ้ืนท่ีหมูท่ี ๑๒ มีหลายเสนทางท่ีสามารถเขาออกได และเสน
นี้เปนเสนกลางและไมมีบานคน มีสหกรณเขาไปกอสรางเพ่ือรับซื้อผลผลิต
ทางการเกษตรแตยังดําเนินการไมแลวเสร็จ และไดไปสํารวจในพ้ืนท่ี
ดังกลาวก็มีท่ีชํารุดจริงๆประมาณ ๓ จุด และสภาพท่ัวไปของถนนก็ยังมี
สภาพดีพอท่ีจะสัญจรได จึงอยากใหสมาชิกพิจารณาถึงความจําเปนดวย
และพ้ืนท่ีถนนสายนี้เปนพ้ืนท่ีต่ําถาจะดําเนินการก็ตองดําเนินการใหดีเพราะ
จะมีโอกาสถนนขาดเพราะน้ําไหลผาน ในความเห็นอยากใหใชงบซอมแซม
ดําเนินการ ขอใหสมาชิกชวยพิจารณา

นายมวน  กริดกระโทก สมาชิก อบต. หมูท่ี ๖
- ถนนเสนนี้มีความสําคัญเพราะเปนถนนสายยาวผานหลายหมูบานเชื่อ
ตําบลโคกไทยและถนนสายนี้ถาการสัญจรสะดวกก็จะมีประโยชนตอ
ประชาชนและถนนสาย



-๑๒-

นี้หนาฝนจะลําบากมากไมสามารถสัญจรผานได ถนนสายหลักชวงเทศกาลรถ
จะ
ติดมาก ถาถนนสายนี้ไดรับการพัฒนาก็จะเปนเสนท่ีเลี่ยงการจราจรติดขัด
จากสายหลักได

นางสรอย  ชาญสูงเนิน สมาชิก อบต. หมูท่ี ๑๔
- เห็นดวยท่ีจะมีการจายขาดเงินสะสมแตมีความเห็นวาผูบริหารควรจะมี
การเรียกประชุมสมาชิกทุกหมูไดรับรู เพราะทุกหมูบานก็มีความเดือดรอน
และกรณี
หมูท่ี ๑๔ ถนนสายคลองยาง เชื่อมหมูท่ี ๑๕ ถนนชํารุดเสียหายมาก เหล็ก
โผล และงบท่ีจะไดรับการอุดหนุนก็ยังไมมีจึงขอใหสมาชิกพิจารณาถึงความ
เดือดรอน

นายเวช  ใครกระโทก สมาชิก อบต. หมูท่ี ๕
- ตามท่ี อบต.สําราญเสนอก็เห็นดีดวยแตตามท่ี อบต.สรอยเสนอก็ถูก
เชนกัน จึงตองการใหพิจารณาถึงความเดือดรอนของแตละหมู แตถาพ้ืนท่ี
ใดจะไดดําเนินการก็เห็นชอบดวยเพราะเปนการพัฒนาของตําบลพลับพลา

นายสนับ  กํากระโทก สมาชิก อบต. หมูท่ี ๑๕
- ทุกหมูบานก็มีความเดือดรอน แตการจายขาดเงินสะสมก็ตองการใหรอ
การจายขาดไวกอน ตองการใหมีงบจายขาดมากกวานี้ อีกประมาณ ๓ หรือ
๔ เดือนท่ีมียอดเงินสะสมเพ่ิมข้ึนกวานี้และจะไดจายขาดบรรเทาความ
เดือดรอนของประชาชนไดหลายหมู

นายปราศรัย  ดํารงธรรม สมาชิก อบต. หมูท่ี ๑๐
- เห็นดวยกับอบต.สําราญ เพราะถนนสายนี้เปนถนนสายรองท่ีมีความสําคัญ
เพราะเปนทางไปสูโรงพยาบาล สูโรงงานพืชผลดานการเกษตร ดังนั้นก็ควรจะ
มีการพัฒนาถนนสายนี้ใหมีสภาพท่ีเหมาะสม เพราะประชาชนจะไดใช
ประโยชนมากข้ึน

นายมานะ  แผลกระโทก สมาชิก อบต. หมูท่ี ๗
- เห็นดวยกับ อบต.สําราญ เพราะถนนสายนี้ประชาชนหมูท่ี ๗ ก็ไดใช
ประโยชนในการสัญจรรวมดวยและพอทราบขาวก็มีความยินดีจึงเห็นควรท่ีจะ
ไดรับการพัฒนา

นายสมควร  คุมกระโทก สมาชิก อบต. หมูท่ี ๘
- โรงงานท่ีจะรับซื้อพืชผลการเกษตรก็ยังไมไดดําเนินการแลวเสร็จ และถนน
สายนี้ก็ไมมีบานเรือนตั้งอยู เกรงวาจะเปนการเอางบประมาณเกือบ ๒ ลาน
บาทไปดําเนินการท่ีไมคุมคาและประชาชนไดรับประโยชยนอย

นายสําราญ  แอบผักแวน สมาชิก อบต. หมูท่ี ๑๒
- ทางสหกรณท่ีจะมาตั้งโรงงานจะดําเนินการไปพรอมกับการรับซื้อสินคา
การเกษตร ไมใชรอใหสรางเสร็จถึงรับซื้อ



-๑๓-

สิบเอกพิชิต  โปรยกระโทก ผูอํานวยการกองชาง
- ขอนําเสนอขอมูลเก่ียวกับการจายขาดเงินสะสม ในปงบประมาณหนึ่งจะมี
ยอดเงินสะสมครั้งเดียว ในปนี้อีก ๓ หรือ ๔ เดือนขางหนายอดเงินสะสมก็จะ
ไมเพ่ิมข้ึน  เหตุท่ีตองมีการจายขาดเพราะประชาชนมีความเดือดรอน และมี
งบประมาณ ๒ ลานกวาบาทท่ีจะจายขาดได  ทุกครั้งท่ีทานเขามาปรึกษาถึง
ความเดือดรอนผมก็แนะนําวาจะแกไขอยางไร มีงบใดบางท่ีจะแกไขได งบ
จายขาดเงิน
สะสมก็เปนอํานาจจายขาดของนายกท่ีจะจายขาดตามความเดือดรอนท่ี
ประชาชนหรือทานสมาชิกเสนอเรื่องมาใหนายกพิจารณา
- เรื่องความเดือดรอนอยูท่ีทานจะมองแบบไหน ทุกหมูบานมีความเดือดรอน
อยูท่ีจะวัดความเดือดรอนกันแบบไหน เชน ฝนตก แดดออก ถนนชํารุด รถ
พอสัญจรได หรือบางสายฝนตก แดดออก ถนนชํารดุแลวสัญจรไมไดเลย หรือ
วัดท่ีจํานวนประชากร เชน ถนนสายนี้มีบานเรือนอาศัยอยู ๕ หลังคาเรือน มี
ความเดือดรอนก็ใหรอไปกอน ไปดําเนินการในถนนสายท่ีบานเรือนอาศัยอยู
๒๐ หลังคาเรือนข้ึนไปกอน เปนตน
- บางพ้ืนท่ีถนนมีการชํารุดเสียหายมากเห็นสมควรไดรับการพัฒนาแตไมมีใน
แผนก็ไมสามารถดําเนินการได ตองทําการปรับแผนใหเรียบรอยกอน
- ในเรื่องของงบอุดหนุน ผมทําเรื่องของบอุดหนุนทุกปเพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนในตําบลพลับพลา
- งบประมาณท่ีตั้งไวจะมีท้ังงบประมาณท่ีบําบัดทุกขบํารุงสุข บําบัดทุกขคือ
โครงการแกไขปญหาความเดือดรอน งบบํารุงสุข เชน การจัดงานแขงเรือ
การศึกษาดูงาน เปนงบท่ีเพ่ิมสุขถาทานตัดงบเหลานี้ก็จะมีงบประมาณพัฒนา
บําบัดทุกขไดมากข้ึน

นายสมบูรณ  แขดอน นายก อบต.พลับพลา
- การท่ีมีความตองการจะจายขาดเงินสะสมก็เพ่ือตองการแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนและพัฒนาตําบลพลับพลาใหดีข้ึนผูท่ีไดรับประโยชน
ก็คือประชาชนในตําบลพลับพลา

สิบเอกพิชิต  โปรยกระโทก ผูอํานวยการกองชาง
- เรื่องถนนหมูท่ี ๑๔ ท่ีชํารุดเสียหาย มีงบท่ีจะดําเนินการไดหลายวิธี เชน
งบอุดหนุนท่ีเหลือจายจากโครงการท่ีไดรับการอุดหนุนแลว ก็สามารถนํามา
แกไขปญหาไดในระดับหนึ่ง

ประธานสภาฯ - ไดตรวจสอบดูวามีสมาชิกสภาอยูในท่ีประชุมครบองคประชุมหรือไม
- อยูครบองคประชุม  มีสมาชิกลา  จํานวน ๑ คน  คือ

๑. นายอาคม  แผละกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๖
- ผมจะขอมติจากท่ีประชุม สมาชิกทานใดเห็นชอบใหอนุมัติจายขาดเงิน
สะสมโครงการกอสรางถนนคสล.สายดอนซาดเชื่อมตําบลโคกไทย อ.ปก
ธงชัย หมูท่ี ๖



-๑๔-

ขอใหยกมือ

มติที่ประชุม - เห็นชอบใหจายขาดเงินสะสมโครงการกอสรางถนนคสล.สายดอนซาด
เชื่อมตําบลโคกไทย อ.ปกธงชัย หมูท่ี ๖ จํานวน ๒๓ เสียง ไมเห็นดวย ๕
เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ลา ๑ เสียง

ประธานสภาฯ - ขอเชิญอภิปรายโครงการกอสรางถนนคสล.สายบานบุ หมูท่ี ๑๐ เชื่อม หมู
ท่ี ๑ ขอเชิญครับ
- ถาไมมีผูอภิปราย จะขอมติท่ีประชุมตอไป
- ไดตรวจสอบดูวามีสมาชิกสภาอยูในท่ีประชุมครบองคประชุมหรือไม
- อยูครบองคประชุม  มีสมาชิกลา  จํานวน ๑ คน  คือ

๑. นายอาคม  แผละกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี ๖
- ผมจะขอมติจากท่ีประชุม สมาชิกทานใดเห็นชอบใหอนุมัติจายขาดเงิน
สะสมโครงการกอสรางถนนคสล.สายบานบุ หมูท่ี ๑๐ เชื่อม หมูท่ี ๑ ขอให
ยกมือ

มติที่ประชุม - เห็นชอบใหจายขาดเงินสะสมโครงการกอสรางถนนคสล.สายบานบุ หมูท่ี
๑๐ เชื่อม หมูท่ี ๑ จํานวน ๒๘ เสียง งดออกเสีย ๑ เสียง ลา ๑ เสียง

ประธานสภาฯ ๕.๔ การคัดเลือกสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จํานวน ๒ คน
ท่ีสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินมอบหมาย เปนคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา ขอเชิญเจาหนาท่ี
ชี้แจงรายละเอียด

นายสมมิตร ขันธการุญวงศ ปลัด อบต.พลับพลา
- ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  เรื่อง
หลักเกณฑเพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินงานและ
บริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี  พ.ศ.
๒๕๖๑
ขอ ๑๒ ใหมีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ประกอบดวย

(๓) สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีสภาองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินมอบหมาย  จํานวน ๒ คน
- ในปจจุบันนี้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ไดหมดวาระลง
แลว จึงตองมีการคัดเลือกใหม ในสวนของสมาชิกสภา อบต.ท่ีสภาฯ
มอบหมาย จํานวน ๒ คน จะตองมีการคัดเลือกกันเอง ดังนั้น ขอเชิญ
ทานสมาชิกเสนอชื่อและมีผูรับรอง ๒ ทาน

นายนวล  ครึบกระโทก สมาชิก อบต. หมูท่ี ๒
- ขอเสนอ นางจุฑามณี มณีวัฒนพงษสุข รองประธานสภาฯ
- ผูรับรอง  นายสําราญ  แอบผักแผวน  สมาชิก อบต.หมูท่ี ๑๒ และนาย
เวช  ใครกระโทก  สมาชิก อบต.หมูท่ี ๕



-๑๕-

นางสวน  จงประเสริฐยิ่ง สมาชิก อบต. หมูท่ี ๓
- ขอเสนอ  นางยุพเยาว  อธิพรหม  สมาชิก อบต.หมูท่ี ๑๗
- ผูรับรอง  นายสมคิด  เขลิ๊กกระโทก สมาชิก อบต. หมูท่ี ๑ และนาย
สมควร  คุมกระโทก สมาชิก อบต.หมูท่ี ๘

ประธานสภาฯ - การคัดเลือกคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ในสวนของสมาชิก
สภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จํานวน ๒ คน คือ นางจุฑามณี มณีวัฒ
นพงษสุข และนางยุพเยาว  อธิพรหม

มติที่ประชุม - รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืน  ๆ (ถามี)
ประธานสภาฯ - สมาชิกทานใดมีขอเสนอแนะ  ขอคิดเห็น ในเรื่องอ่ืน ๆ  ขอเชิญครับ
นายปราศรัย  ดํารงธรรม สมาชิก อบต. หมูท่ี ๑๐

- ขอใหรีบดําเนินการซอมแซมถนนสายไปบอขยะ หมูท่ี ๑๖ ถนนขาด
ประชาชนเดือดรอนมาก

นายสําราญ  แอบผักแวน สมาชิก อบต. หมูท่ี ๑๒
- ขอขอบคุณทานสมาชิกท่ีอนุมัติจายขาดเงินสะสมโครงการกอสรางถนนค
สล.สายดอนซาดเชื่อมตําบลโคกไทย อ.ปกธงชัย หมูท่ี ๖ ตําบลพลับพลา
เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน

นายปราศรัย  ดํารงธรรม สมาชิก อบต. หมูท่ี ๑๐
- ขอขอบคุณทานสมาชิกท่ีอนุมัติจายขาดเงินสะสมโครงการกอสรางถนนค
สล.สายบานบุ หมูท่ี ๑๐ เชื่อม หมูท่ี ๑ เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชน

นายสมมิตร ขันธการุญวงศ ปลัด อบต.พลับพลา
- การท่ีจะดําเนินการโครงการพัฒนาใดๆ ก็ตามสิ่งแรกท่ีตองพิจารณา คือ
วามีอยูในแผนหรือไม ถาไมมีก็ไมสามารถทําได ตองดําเนินการเปลี่ยนแปลง
เพ่ิมเติมใหมีในแผนกอนจึงจะดําเนินการได และวันนี้ทานไดทําหนาท่ี
สมาชิกสภาฯของทานไดอยางดีท่ีสุด เพ่ือประโยชนของประชาชน เพราะผูท่ี
ไดรับประโยชนสูงสุดคือประชาชนในตําบลพลับพลา

ประธานสภาฯ - สมาชิกทานใดมีขอเสนอแนะ  ขอคิดเห็น ในเรื่องอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมหรือไม
ถาไมมีขอขอบคุณสมาชิกทุกทานท่ีไดรวมประชุมในวันนี้ และขอปดการ
ประชุม

ปดประชุม  เวลา ๑๔.๐๐ น.



-๑๖-

(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




