
 

 

ระเบียบวาระการประชุมสภาฯ  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  ๑  ครั้งท่ี  ๑  ประจำป  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

วันท่ี   ๑   มิถุนายน  ๒๕๖๕ เวลา  ๐๙.๐๐ น. 

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา 
 

******************* 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

   . ………………………………………………………………………………......................................... 

มติท่ีประชุม  . ……………………………………………………… 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว  (๑๗  มกราคม  ๒๕๖๕) 

   . ……………………………………………………………………………............................................. 

มติท่ีประชุม   . ……………………………………………………… 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่อง  แจงเพ่ือทราบ 

๓.๑  เรื่อง  แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   

       แกไข  ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๕) 

        ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561   
ขอ 4 “การแกไข” หมายความวา การแกไขขอผิดพลาดในแผนพัฒนาหรือแผนการ
ดำเนินงานใหถูกตอง โดยไมทำใหวัตถุประสงคและสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป 
และหมวด ๔  การแกไข การเพ่ิมเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา  ขอ 21  การ
แกไขแผนพัฒนาเปนอำนาจของผูบริหารทองถ่ิน  “เม่ือผูบริหารทองถ่ินไดเห็นชอบ
แผนพัฒนาทองถ่ินท่ีแกไขแลว ใหปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอย
กวาสามสิบวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเห็นชอบ พรอมท้ังแจงสภาทองถ่ิน อำเภอ 
และจังหวัดทราบดวย” 
. ……………………………………………………………………………............................................. 

มติท่ีประชุม   . ……………………………………………………… 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 

   ๔.๑  การพิจารณาจายขาดเงินสะสม  

 ดวยองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา  มีความจำเปนขอจายขาดเงิน
สะสม เพ่ือใชในภารกิจขององคการบริหารสวนตำบลในการแกไขปญหาความ
เดือดรอนของ ประชาชน  อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
รับเงิน  การเบิกจายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2547 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี  4)  พ.ศ.  
2561  ขอ  89 องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจใชจายเงินสะสมได   โดยไดรับ
อนุมัติจากสภาทองถ่ินเง่ือนไข  ดังตอไปนี้  

 



 
-๒- 

 
(1)  ใหกระทำไดเฉพาะกิจการซ่ึงอยูในอำนาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
ซ่ึงเก่ียวกับดานการบริการชุมชนและสังคม  หรือกิจการท่ีเปนการเพ่ิมพูนรายไดของ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หรือกิจการท่ีจัดทำเพ่ือบำบัดความเดือดรอนของ 
ประชาชน  ท้ังนี้  ตองเปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หรือ 
ตามท่ีกฎหมายกำหนด 
 ดังนั้น  เพ่ือบำบัดความเดือดรอนของประชาชน  องคการบริหารสวนตำบล
พลับพลาจึงขอจายขาดเงินสะสม  ดังนี้ 
๑.  จัดซ้ือรถบรรทุกขยะ  จำนวน  ๑  คัน  ขนาด ๖ ตัน ๖ ลอ ปริมาตรกระบอก

สูบไมต่ำกวา ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ำกวา ๑๗๐ กิโลวัตต 
แบบอัดทาย (ตามมาตรฐานครุภัณฑท่ีกำหนด)  จำนวนเงิน  ๒,๕๐๐,๐๐๐  
บาท 

๒. โครงการซอมสรางถนน คสล. สายหลักจากบานหนองยายเหล  หมูท่ี  ๕ ถึง
ถนนทางหลวงหมายเลข  ๒๔  นม.ถ ๕๙-๐๐๒  ทำการขุดรื้อถนนลาดยางเดิมท่ี
ชำรุด แลวกอสรางถนน คสล. กวาง ๕  เมตร  ยาว  ๕๓๕  เมตร  หนา  ๐.๑๕  
เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีถนน คสล.  ไมนอยกวา  ๒,๖๗๕  ตารางเมตร ตามแบบ
แปลน ท่ี   องค การบ ริห ารส วนตำบลพ ลับพลา กำหนด จำน วน เงิน  
๑,๗๔๕,๐๐๐  บาท 

๓. โครงการซอมสรางถนนลาดยางสายหลักบานปรางค  หมูท่ี  ๙  ถึงบานประดา
กุด  หมูท่ี  ๗  ทำการขุดรื้อถนนลาดยางเดิมท่ีชำรุด  แลวกอสรางถนน คสล.  
กวาง  ๕  เมตร  ยาว  ๑๙๒  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีถนน คสล.  
ไมนอยกวา  ๙๖๐  ตารางเมตร  ตามแบบแปลนท่ี  องคการบริหารสวนตำบล
พลับพลา กำหนด จำนวนเงิน  ๕๘๕,๐๐๐  บาท 

๔. โครงการกอสรางถนน  คสล. สายอูชางเลิศไปโรงพยาบาลโชคชัย  บานปรางค  
หมูท่ี  ๙  ชวงท่ี  ๑  กวาง  ๔  เมตร  ยาว  ๕๕  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  
หรือมีพ้ืนท่ี  คสล.  ไมนอยกวา  ๒๒๐  ตารางเมตร  ตามแบบแปลนท่ี  องคการ
บริหารสวนตำบลพลับพลา กำหนด จำนวนเงิน  ๑๔๗,๐๐๐  บาท 

๕. โครงการซอมสรางถนน  คสล. สายบานโนนแดง  หมูท่ี  ๑๖  เชื่อมบานหนอง
ลางชาง  หมูท่ี  ๗  ตำบลโคกไทย  นม.ถ  ๕๙-๐๐๖  ทำการขุดรื้อถนนลาดยาง
เดิมท่ีชำรุด  แลวกอสรางถนน  คสล.  กวาง  ๔  เมตร  ยาว  ๙๓๕  เมตร  หนา  
๐.๑๕  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ี  คสล.  ไมนอยกวา  ๓,๗๔๐  ตารางเมตร  ตามแบบ
แปลน ท่ี   อ งค การบ ริห ารส วนตำบลพ ลับพลา กำหนด จำนวน เงิน  
๒,๓๐๔,๐๐๐  บาท 

. ……………………………………………………………………………............................................. 

มติท่ีประชุม  . ………………………………………………………       
                  

ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่องอ่ืน  ๆ  (ถามี) 

  . ……………………………………………………………………………............................................. 

  . ……………………………………………………………………………............................................. 

มติท่ีประชุม . …………………………………………………… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


