ประกาศสภาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา
เรื่อง รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๕
-------------------------------------------------ตามที ่ องค การบริ ห ารสว นตำบลพลั บ พลา ไดเปดประชุมสภาองคการบริห ารสว นตำบล
พลับพลา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอง
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา นั้น
อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๓๓ และ ๓๔ บัดนี้ สภาองคการบริหารสวน
ตำบลพลับพลา ไดรับรองรายงานการประชุมสภาฯ เรียบรอยแลว ในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบล
พลับพลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ จึงขอ
ประกาศรายงานการประชุ ม สภาองค ก ารบริห ารสว นตำบลพลับ พลาให ป ระชาชนทราบโดยทั ่ ว กั น ตาม
รายละเอียดที่แนบทายนี้
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
นวล ครึบกระโทก
(นายนวล ครึบกระโทก)
ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา

บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖5
วันศุกรที่ 17 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖5 เวลา ๐๙.3๐ น.
ณ หองประชุมที่ทำการองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา
ผูมาประชุม
ลำดับ
ที่
๑
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ชื่อ - สกุล
นางจุฑามณี
นายสมมิตร
นายสมคิด
นางนิภา
นายปน
นางชะมาย
นายมานะ
น.ส.นภธร
นางณัฐวรรณ
นายสุบิน
นายสำราญ
นายไพจร
นางสรอย
นายเคียง
นายชิน
นางสายพิน
นางสิริพร

มณีวัฒนพงษสุข
ขันธการุญวงศ
เขลิ๊กกระโทก
พลอยกระโทก
สุดกระโทก
เดชา
โครงกระโทก
ขอนกระโทก
จิตติมณี
กกกระโทก
แอบผักแวน
ณ สุวรรณ
ชาญสูงเนิน
พวงกระโทก
แจนดอน
กกกระโทก
งิมสันเทียะ

ผูไมมาประชุม

๑. นายนวล ครึบกระโทก
2. นายสมควร คุมกระโทก

ผูเขารวมประชุม
1. นายสวิง เหงากระโทก
2. นายสำรวย วัชรคำประเสริฐ
3. นายอาคม แผละกระโทก
4. นายวรวัช จิตจักร
5. พ.อ.(พิเศษ) สุธิน บุตรจู
6. นายถนอม แกวกระโทก
7. นางภณิดา บุดดาวงค

ตำแหนง

ลายมือชื่อ

รองประธานสภา อบต.ฯ
เลขานุการสภา อบต.ฯ
สมาชิกสภา อบต.ฯ หมูที่ ๑
สมาชิกสภา อบต.ฯ หมูที่ ๓
สมาชิกสภา อบต.ฯ หมูที่ ๕
สมาชิกสภา อบต.ฯ หมูที่ ๖
สมาชิกสภา อบต.ฯ หมูที่ ๗
สมาชิกสภา อบต.ฯ หมูที่ 9
สมาชิกสภา อบต.ฯ หมูที่ ๑๐
สมาชิกสภา อบต.ฯ หมูที่ ๑1
สมาชิกสภา อบต.ฯ หมูที่ ๑๒
สมาชิกสภา อบต.ฯ หมูที่ ๑๓
สมาชิกสภา อบต.ฯ หมูที่ ๑๔
สมาชิกสภา อบต.ฯ หมูที่ ๑๕
สมาชิกสภา อบต.ฯ หมูที่ ๑๖
สมาชิกสภา อบต.ฯ หมูที่ ๑๗
สมาชิกสภา อบต.ฯ หมูที่ ๑๘

จุฑามณี มณีวัฒนพงษสุข
สมมิตร ขันธการุญวงศ
สมคิด เขลิ๊กกระโทก
นิภา พลอยกระโทก
ปน สุดกระโทก
ชะมาย เดชา
มานะ โครงกระโทก
นภธร ขอนกระโทก
ณัฐวรรณ จิตติมณี
สุบิน กกกระโทก
สำราญ แอบผักแวน
ไพจร ณ สุวรรณ
สรอย ชาญสูงเนิน
เคียง พวงกระโทก
ชิน แจนดอน
สายพิน กกกระโทก
สิริพร งิมสันเทียะ

ประธานสภา อบต.ฯ (ลา)
สมาชิกสภา อบต.ฯ หมูที่ 8 (ลา)
นายก อบต.พลับพลา
รองนายก อบต.พลับพลา
รองนายก อบต.พลับพลา
เลขานุการนายก อบต.พลับพลา
รองปลัดอบต.พลับพลา

หมายเหตุ

-28. นางวรรณี กิติพงษ
9. นายสุทธิพงษ ศรีวิพัฒน
10. นายสุริวงค ชัยนฤเวชย
11. นางสาวสุนันท ครึบกระโทก

หัวหนาสำนักปลัด
ผูอำนวยการกองสวัสดิการสังคม
ผูอำนวยการกองการศึกษาฯ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ

เปดประชุมเวลา ๐๙.3๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่อง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
นางจุฑามณี มณีวัฒนพงษสุข - แจงระเบียบวาระการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำป
รองประธานสภาฯ
2565 ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
- เวลา ๐๙.๐๙ น. นายกองคการบริหารสวนตำบลฯ ทำพิธีไหวศาลพระ
ภูมิ เจาที่เพื่อเปนสิริมงคลในการปฏิบัติหนาที่ ขอเชิญสมาชิกสภาฯ รวมพิธี
ไหวศาลพระภูมิเจาที่ฯ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบล
พลับพลาครั้งแรก (๕ มกราคม ๒๕๖๕)
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง การแถลงนโยบายการบริหารงานของนายกองคการ
บริหารสวนตำบลพลับพลา
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง แจงเพื่อทราบ
๔.๑ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหาร
สวนตำบลพลับพลา ประจำปงบประมาณ ๒๕๖4 (ระหวางเดือนตุลาคม ๒๕๖3 – เดือนกันยายน ๒๕๖4)
๔.๒ เรื่อง รายงานการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อ
ความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
๔.๓ เรื่อง รายงานการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อ
ความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
๕.๑ เรื่อง การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
๕.๒ เรื่อง การคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถิ่น
๕.๓ เรื่อง การคัดเลือกสมาชิกสภาฯ เปนคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา จำนวน ๒ คน
๕.๔ เรื่อง ขออนุมัติการโอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕ ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
มติที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลาครั้งแรก
(5 มกราคม 2565)

-3นางจุฑามณี มณีวัฒนพงษสุข - ไดตรวจสอบดูวามีสมาชิกสภาอยูในที่ประชุมครบองคประชุมหรือไม
รองประธานสภาฯ
- อยูครบองคประชุม มีสมาชิก ลา 2 คน คือ
๑. นายนวล ครึบกระโทก ประธานสภา อบต.ฯ
2. นายสมควร คุมกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ หมูที่ 8
- ขอเชิญสมาชิกสภา อบต. ทุกทานตรวจดูรายงานการประชุมครั้งที่แลวในการประชุมสภาองคการบริหารสวน
ตำบลพลับพลาครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 มกราคม ๒๕๖5 ที่ผานมาวามีแกไขเปลี่ยนแปลงหรือไม หรือเห็นเปนอยาง
อื่นหรือไม เสนอแนะแกไขเพิ่มเติมได…..(ไมมี)…..ไมมีแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเห็นเปนอยางอื่น ถาไมมีจะขอมติที่
ประชุม สมาชิกทานใดรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว ขอใหยกมือ
มติที่ประชุม

- รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว จำนวน 15 เสียง ลา 2 ราย งดออกเสียง 1 เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง การแถลงนโยบายการบริหารงานของนายกองคการบริหารสวน
ตำบลพลับพลา
นางจุฑามณี มณีวัฒนพงษสุข - ขอเชิญทานนายกองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา แถลงนโยบายการ
รองประธานสภาฯ
บริหารงาน ขอเชิญคะ
นายสวิง เหงากระโทก
- ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.
นายก อบต.พลับพลา
๒๕๓๗ และที่แกไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕
บัญญัติไววา กอนที่นายกองคการบริหารสวนตำบลเขารับหนาที่ใหประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล เรียก
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบล เพื่อใหนายกองคการบริหารสวนตำบลแถลงนโยบายตอสภาองคการ
บริหารสวนตำบล โดยไมมีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวัน นับแตวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองคการ
บริหารสวนตำบล
- ขาพเจา นายสวิง เหงากระโทก นายกองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา ขอเรียนวา แนวนโยบายการ
บริหารงานในระยะ ๔ ป ขางหนา ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๖๕ - พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งไดกำหนดทิศทางในการพัฒนา
และการบริหารงานองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา ใหเกิดความเชื่อมั่นจากประชาชน และองคกรตางๆ ใน
การจัดบริการสาธารณะภายใตอำนาจหนาที่ที่กฎหมายบัญญัติหรือกำหนดใหเปนหนาที่ขององคการบริหารสวน
ตำบลพลับพลา ในการบริหารราชการองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอการพัฒนา
ทองถิ่นในทุกมิติและเปนประโยชนตอประชาชน ตลอดจนสามารถแกไขปญหาและสนองตอบความตองการของ
ประชาชนไดอยางรวดเร็วมีประสิทธิภาพ การบริหารงานราชการเปนไปดวยความเรียบรอย โปรงใส เปนธรรม
ตามวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี มีการวางแผนการพัฒนาที่ดี โดยมีเปาหมายสูงสุดสูการบรรลุวิสัยทัศน
การพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลพลับพลา จึงไดกำหนดนโยบายเปนกรอบในการพัฒนาและการปฏิบตั ิ
ราชการขององคการบริหารสวนตำบลพลับพลา ดังนี้
๑. นโยบายดานโครงสรางพื้นฐาน
๑.๑ พัฒนาและปรับปรุงถนนสายหลักและถนนสายรองใหมีสภาพดี ไดมาตรฐาน และครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
ทั้งโดยการดำเนินการเอง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ การขอรับการสนับสนุนดำเนินการ เพื่ออำนวย
ประโยชนและสวัสดิภาพตอประชาชนทั้งในดานการสัญจรและการประกอบอาชีพ
๑.๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบน้ำประปา พัฒนาและปรับปรุงแหลงน้ำเพื่อการเกษตร พัฒนาและปรับปรุง
แหลงน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคใหมีประสิทธิภาพและเพียงพอมากยิ่งขึ้น
๑.๓ พัฒนาระบบไฟฟาเพื่อที่อยูอาศัย ระบบไฟฟาเพื่อการเกษตร และไฟฟาสองสวางสาธารณะ ใหเพียงพอ
ครอบคลุมทั่วถึงมากยิ่งขึ้น

-4๒. นโยบายดานเศรษฐกิจและสงเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๑ สงเสริมการผลิตสินคาในชุมชนและสินคาที่เปนภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อใหมีการสรางงานสรางเงิน สราง
รายไดในชุมชนใหมีการอยูดีกินดี มีสุข
๒.๒ สงเสริมและสนับสนุนการรวมกลุมอาชีพ การจัดตั้งกลุมอาชีพ รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินการของกลุม
อาชีพ
๒.๓ สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนในพื้นที่ใชวิถีชีวิตนำระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงมาใชใหเกิดประโยชน
ในทางปฏิบัติอยางแทจริง
๒.๔ สนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน กิจกรรมการดำเนินงานของ อสม. เพื่อขับเคลื่อนการทำงานดาน
สุขภาพใหกับประชาชน
๒.๕ สนับสนุนการปองกันและควบคุมโรคระบาดตางๆ ที่กอใหเกิดผลกระทบตอความเปนอยูกับชีวิ ตและ
สุขภาพพลานามัยของประชาชน
๒.๖ มุงเนนใหความรูแกประชาชนในการปองกันและเขาใจการรักษาสุขภาพอนามัยอยางทั่วถึง
๓. นโยบายดานการพัฒนาสังคม
๓.๑ พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีศักยภาพ โดยจัดใหมีสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีสมัยใหมเพื่อใหเด็ก
มีพื้นฐานที่ดีในการเรียนรูในระดับที่สูงขึ้น
๓.๒ ใหการสงเคราะหและจัดสวัสดิการแกเด็กผูดอยโอกาส คนพิการ คนชรา และผูสูงอายุ อยางทั่วถึง สามารถ
ดำรงชีวิตอยูไดอยางปกติสุขในสังคม
๓.๓ รณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ปญหาอาชญากรรมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
โดยเนนการมีสวนจากทุกองคกร
๓.๔ สนับสนุนการฝกอบรมสมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
(อปพร.) จัดหาวัสดุอุปกรณ เพื่อใชในการปฏิบัติงานของสมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนอยางมี
ประสิทธิภาพ
๓.๕ สงเสริมและใหการเรียนรูเกี่ยวกับการปองกันและแกปญหาดานความปลอดภัยตลอดจนการบรรเทาสา
ธารณภัยชุมชน
๓.๖ สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการ การกีฬาทุกประเภทเพื่อพัฒนาดานสุขภาพจัดใหมีสถานที่ออก
กำลังกาย ลานกีฬากลางทองถิ่นและอุปกรณการกีฬาที่จำเปนอยางตอเนื่อง
๔. นโยบายดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
๔.๑ สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารทองถิ่น โดยการรวมคิดรวมทำรวมแกปญหา และติดตาม
ประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อใหการพัฒนาทองถิ่นอยางมีประสิทธิภาพ
๔.๒ สรางระบบการบริหาร โดยเนนหลักประสิทธิภาพประสิทธิผล สุจริต โปรงใส สามารถตรวจสอบไดและ
ตรงกับความตองการของประชาชนอยางแทจริง
๔.๓ สงเสริมใหประชาชนชุมชนเขามามีสวนรวม กำหนดวิสัยทัศนยุทธศาสตร จัดทำแผนโครงการในการ
พัฒนาตำบลใหเปนไปตามเจตนารมณของประชาชน
๔.๔ สงเสริมพัฒนาบุคลากร เจาหนาที่หนวยงานใหมีความรูทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อใหสามารถปฏิบัตงิ าน
และรองรับการถายโอนภารกิจ เพื่อสนองความตองการของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
๔.๕ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหบริการแกประชาชน ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อใหประชาชนที่มารับบริการ
ไดรับความสะดวก และมีความพึงพอใจสูงสุด
๔.๖ สงเสริมใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับการมีสวนรวม บทบาทหนาที่ของประชาชนที่มีตอการบริหาร
ทองถิ่นและอำนาจในการตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญ

-5๕. นโยบายดานศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
๕.๑ สงเสริมและสนับสนุนงานรัฐพิธี ฟนฟู อนุรักษศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่นใหคงอยู
สืบไป
๕.๒ สนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแกเยาวชนและประชาชนเพื่อใหเกิดสังคมแหงความ
สงบสุข
๕.๓ สงเสริมสนับสนุนการสืบสานและอนุรักษวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของทองถิ่นและของ
ชาติ
๖. นโยบายดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๖.๑ จัดใหมีสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ เพื่อใหประชาชนไดมีที่พักผอนหยอนใจและออกกำลังกายอยาง
เหมาะสม
๖.๒ รณรงคปลูกจิตสำนึกของเด็กเยาวชนและประชาชนในการปองกัน และแกไขปญหาสิ่งแวดลอมสงเสริมการ
มีสวนรวมของประชาชนในการแยกกำจัดขยะและดูแลรักษาความสะอาด
๖.๓ จัดการสถานที่ทิ้งขยะ และดำเนินการสรางระบบการเก็บ และกำจัดขยะมูลฝอยอยางมีประสิทธิภาพ
๖.๔ สงเสริมสนับสนุน กิจกรรมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและจัดหาพันธุกลาไมใหประชาชนเพิ่มพื้นที่การปลูกปา
เพิ่มเติม
๖.๕ สงเสริมสนับสนุนประชาชนใหบำบัดฟนฟู รักษาและหวงแหนซึ่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๖.๖ รณรงคใหประชาชนมีสวนรวมในการฝาระวัง ปองกันปญหาดานสิ่งแวดลอมที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม
ขอขอบพระคุณทานประธานสภา และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา ที่เคารพทุกทาน ที่ไดให
เวลากระผมแถลงนโยบายในการพัฒนาตำบลพลับ พลาดานหลักๆ ทั้ง ๖ ดาน ซึ่งกระผมพรอมทั้ งคณะ
ผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา เจาหนาที่ทุกฝายทุกระดับ มีความเห็นตรงกันวา การบริหารการ
พัฒนาตำบลนั้นตองมีความชัดเจน เปนธรรมโปรงใส ตรวจสอบไดทุกขั้นตอน โดยการมีสวนรวมจากทุกภาค
ส ว นของสั งคมที ่จ ะต องร วมมื อกั นดำเนินการดวยความมุงมั่น ตลอดเวลา ๔ ป ขอความกรุณาจากทาน
ประธานสภา และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทุกทานดวยความเคารพโปรดกรุณาใหขอเสนอแนะ
และนำปญหาขอขัดของจากพี่นองประชาชนมาบอกกลาว หากมีขอชี้แนะประการใดโปรดอยาไดเกรงใจ เราทุก
คนลวนทำเพื่อตำบลพลับพลาทั้งนั้น เราจะนำขอชี้แนะและประเด็นปญหา พรอมขอมูลที่วิเคราะหแลวเหลานั้น
มาดำเนินการแกไข และจะพัฒนาจนสุดกำลังความสามารถของสติปญญารวมกันรวมทั้งรวมกันสรรหาคำตอบ
แนวทางแก ไขป ญ หาจากท า นผู  ทรงคุ ณวุฒ ิ ที่มีห ลากหลายในตำบลและพวกเรา จะตั้งใจทำงานโดยยึด
ผลประโยชนของพี่นองประชาชน และผลประโยชนของประเทศชาติโดยรวมเปนที่ตั้ง เปนจุดหมายสำคัญ
รวมกันเพื่อจะนำพามาสูความสำเร็จความเจริญรุงเรืองของตำบลรวมทั้งพี่นองประชาชนและองคกรของเราตอไป
ขอขอบคุณครับ
ระเบียบวาระที่ ๔
นางจุฑามณี มณีวัฒนพงษสุข
รองประธานสภาฯ

เรื่อง แจงเพื่อทราบ
๔.๑ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตำบลพลับพลา ประจำปงบประมาณ ๒๕๖4 (ระหวางเดือน
ตุลาคม ๒๕๖3 – เดือนกันยายน ๒๕๖4)
- ขอเชิญเลขานุการสภาฯ แจงเรื่องเพื่อทราบ

-6นายสมมิตร ขันธการุญวงศ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกร
เลขานุการสภาฯ
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2561 ขอ ๑๒ (3)รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตอ
ผูบริหารทองถิ่นเพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหา
วัน นับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบ
ว ั น โ ด ย อ ย  า ง น  อ ย ป  ล ะ ห น ึ ่ ง ค ร ั ้ ง ภ า ย ใ น เ ด ื อ น ธ ั น ว า ค ม ข อ ง ท ุ ก ป
ขอ 13 (5) ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ทองถิ่นพรอมทั้งประกาศผลการติดตาม
-7และประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผูบริหาร
ทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน
โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป)
- ปกติแลวจะตองดำเนินการใหแลวเสร็จภายในเดือนธันวาคม แตปนี้มีเหตุที่ตองมาแจงสภาฯใหทราบในเดือน
มกราคม เนื่องจากมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น ซึ่งในเดือนธันวาคมนั้นยังไมไดรับรอง
และยังไมมีสภา
- ขอใหทุกทานดูตามเอกสารรายงานที่แจกให ซึ่งจะขอสรุปรายละเอียดดังนี้
- รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ –
๒๕๖๕) ประจำปงบประมาณ ๒๕๖4 (ระหวางเดือนตุลาคม ๒๕๖3 – เดือน
กันยายน ๒๕๖4) ประกอบดวย
- สวนที่ 1 บทนำ จะแสดงถึงความสำคัญของการติดตามและประเมินผล วัตถุประสงคของการติดตามและ
ประเมินผล ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล เครื่องมือการติดตามและประเมินผล ประโยชนของการ
ติดตามประเมินผล
- วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผลแผน
1. เพื่อใหการติดตามและประเมินผลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนตอประชาชนตอบสนองความ
ตองการของประชาชนได
2. เพื่อใหการติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวและรูถึงความตองการที่แทจริง
ของประชาชนในการแกไขปญหา
3. เพื่อใชเปนขอมูลแนวทางพัฒนาปรับปรุงแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในตำบลตอไป
- ประโยชนของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
1. เปนเครื่องมือใหสามารถติดตามประเมินผลโครงการ กิจกรรม มีประสิทธิภาพแกไขปญหาความเดือดรอน
ของประชาชนไดเพียงใด
2. ติดตามประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนในการปฏิบัติงาน
3. นำผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามาใชเปนแนวทางพัฒนาตำบลพลับพลาตอไป
- สวนที่ 2 การติดตามประเมินผล
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาป 2564 (เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)
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ทั้งหมดใน
แผนพัฒนาป
ยุทธศาสตร

1. ยุทธศาสตร
การพัฒนาดาน
โครงสราง
พื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร
เสริมสราง
ความสามารถ
ทางเศรษฐกิจ
การทองเที่ยว
การเกษตร เพื่อ
บรรเทาปญหา
ความยากจน
3. ยุทธศาสตร
สรางสังคมใหมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
อยางทั่วถึงและ
อยูรวมกันอยางมี
ความสุข
4. ยุทธศาสตร
การอนุรักษและ
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดลอมให
เกิดความสมดุล
อยางยั่งยืน
5. ยุทธศาสตร
การบริหาร
ราชการตาม
หลักการบริหาร
บานเมืองที่ดี

2564

รวมเปลีย่ นแปลง
และเพิ่มเติม
จำนวน รอยละ

จำนวนโครงการ
ที่บรรจุใน
ขอบัญญัตแิ ละ
รวมเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ
ป 2564
จำนวน รอยละ

จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการ รวม
เงินอุดหนุน (คิด
เปนรอยละของ
โครงการตาม
ขอบัญญัติ)
จำนวน รอยละ

จำนวนโครงการที่
ไมไดบรรจุใน
ขอบัญญัตแิ ละ
ไมไดดำเนินการ
จำนวน

รอยละ
22.93

70

44.59

34

21.66

31

31.96

36

6

3.82

3

1.91

2

2.06

3

1.91

50

31.85

32

20.38

19

19.59

18

11.47

9

5.73

7

4.46

4

4.11

2

1.27

18

11.46

17

10.82

12

12.38

1

0.64

6. ยุทศาสตร

การสงเสริมการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย
ความมั่นคง และ
สนับสนุน
แนวนโยบายของ
รัฐบาล จังหวัด
อำเภอ
รวม

4

2.55

4

2.55

2

2.06

0

0

157

100

97

61.78

70

72.16

60

38.22

-9- ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
โครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำป 2564 ระหวาง (เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)
1. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV #1 (ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโคงยาง)
(เปนครุภัณฑไมนำมารวมกับโครงการ) งบประมาณที่ไดรับ 25,500 บาท งบประมาณที่เบิกจายไป 25,500
บาท
2. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV #1 (ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทาตะเคียน)
(เปนครุภัณฑไมนำมารวมกับโครงการ)งบประมาณที่ไดรับ 25,500 บาท งบประมาณที่เบิกจายไป 25,500
บาท
3. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงทองถิ่น นม.ถ.59-011 สายหนาโรงงานเย็บผา
เชื่อม บานคลองกลาง บานหนองยายเหล หมูที่ 5 ตำบล พลับพลา งบประมาณที่ไดรับ 2,341,000 บาท
งบประมาณที่ใชไป 1,580,000 บาท
4. โครงการซอมแซมถนนปูพื้นผิวยางแอสฟลทติกคอนกรีต (AC) รหัสทางหลวงทองถิ่น นม.ถ.59-012 (สาย
บ านคลองกลาง เชื ่ อมบ านคลองยาง - บานเสาเดีย ว ตำบลทาอาง) ตำบล พลับ พลา งบประมาณที่ไดรับ
3,606,000 บาท งบประมาณที่ใชไป 2,880,000 บาท ซึ่งทั้งหมดไดดำเนินการเรียบรอยแลว
- โครงการที่ไมไดดำเนินการ จำนวน 27 โครงการ ไมสามารถดำเนินการไดอาจเนื่องจากไมมีผูรับจางมาขอรับ
ไมเขาหลักเกณฑไมสามารถดำเนินการได อยูในสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา 2019
สถานการณภัยแลง เปนตน
- สวนที่ 3 ผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผล
- ผลการประเมิน ความพึ งพอใจ จากจำนวนแบบประเมิน ความพึ งพอใจต อผลการดำเนิ นงานขององค กร
ปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม แบบสอบถามจำนวนทั้งสิ้น 130 ชุด สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
ดังนี้
ประเด็น

พอใจ
มาก

พอใจ

ไม
พอใจ

2.98
3.27

9.13
8.46

0.38
0.77

3.75

8.27

0.48

3.55

8.17

0.77

5. มีความโปรงใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม

2.60

9.34

0.58

6. การดำเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด

2.88

9.13

0.48

7. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสูการแกไขปญหา

3.37

8.56

0.58

8. ประโยชนทปี่ ระชาชนไดรับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม

3.75

8.46

0.29

26.15

69.52

4.33

1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม
2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ /
กิจกรรม
3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /
กิจกรรม
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอ
สาธารณะ

ภาพรวม

-10- ผลการประเมินความพึงพอใจแตละยุทธศาสตร และโครงสรางพื้นฐานแตละหมู ขอใหดูรายละเอียดตาม
เอกสารที่แจกให
- สวนที่ 4 สรุปผล ขอสังเกตและข อเสนอแนะ การพัฒนาทองถิ ่นในภาพรวม การดำเนินงานในรอบป
2564 ระหวางป 2563 กับป 2564
การ
ดำเนินงาน
จำนวน
โครงการ
รอยละ

แผนพัฒนา
ทองถิ่น
2563

ขอบัญญัติ
2563

ดำเนิน
การไดตาม
ขอบัญญัติ

แผนพัฒนา
ทองถิ่น
2564

ขอบัญญัติ
2564

ดำเนิน
การไดตาม
ขอบัญญัติ

139

108

90

157

97

70

-

77.70

83.33

-

61.78

72.16

พอใจมาก
19.04

พอใจ
74.42

ไมพอใจ
6.54

26.15

69.52

4.33

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน เปรียบเทียบ ป 2563 กับป 2564 ดังนี้
ปงบประมาณ
2563

เดือน
ระหวางเดือน ตุลาคม 2562 ถึงเดือน
กันยายน 2563 (รวมทั้งปงบประมาณ)
ระหวางเดือน ตุลาคม 2563 ถึงเดือน
กันยายน 2564 (รวมทั้งปงบประมาณ)

2564

ขอเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น
1. ขอใหแกไขปญหาดานการจัดเก็บขยะมูลฝอยใหรวดเร็ว
2. ตองการใหมีการจัดซื้อรถขยะเพิ่มเติม
3. ตองการใหองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา จัดสรรงบประมาณซอมแซมถนนหินคลุกทุกป
มติที่ประชุม

- รับทราบ

นายสมมิตร ขันธการุญวงศ
๔.2 เรื่อง รายงานการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
เพื่อ
เลขานุการสภาฯ ความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) (แผนพัฒนาทองถิ่นป ๒๕๖5 ที่
นำไปจัดทำขอบัญญัติงบประมาณ ประจำป 2565) สรุปผลคะแนนไดดังนี้
ประเด็นการพิจารณา

คะแนนเต็ม

๑. ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
๒. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ

20

๓. ยุทธศาสตร ประกอบดวย

๖๐

๓.๑ ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๓.๒ ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
๓.๓ ยุทธศาสตรจังหวัด
๓.๔ วิสัยทัศน
๓.๕ กลยุทธ

-11-

๒๐

(10)
(10)
(10)
(5)
(5)

คะแนนเฉลี่ย
ประเมินได
(คิดเปนรอยละ)

19.30
18.87
57.02
9.38
9.38
9.25
4.88
4.81

๓.๖ เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร
๓.๘ แผนงาน
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม
รวมคะแนน

(5)
(5)
(5)
(5)

4.75
4.69
5.00
4.88
95.19

๑๐๐

รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให มีสมาชิกทานใดจะสอบถามหรือแสดงขอคิดเห็นเพิ่มเติมขอเชิญสอบถามได
มติที่ประชุม

- รับทราบ

นายสมมิตร ขันธการุญวงศ
๔.3 เรื่อง รายงานการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อ
เลขานุการสภาฯ ความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) (แผนพัฒนาทองถิ่นป ๒๕๖5 ที่
นำไปจัดทำขอบัญญัติงบประมาณ ประจำป 2565) ดังนี้
ประเด็นการพิจารณา

คะแนน

๑. การสรุปสถานการณการพัฒนา

๑๐

๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

๑๐

๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

๑๐

๔. แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา

๑๐

๕. โครงการพัฒนา ประกอบดวย

๖๐

๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ

๕

๕.๒ กำหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ

๕

๕.๓ เปาหมาย (ผลผลิตาของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสูการตั้ง
งบประมาณไดถูกตอง
๕.๔ โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป

๕

๕.๕ เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
๕.๖ โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand ๔.๐

๕

๕

คะแนนเฉลี่ย
ประเมินได
(คิดเปนรอยละ)

9.37
9.24
9.49
9.24
57.16
4.75
4.88
4.88
4.75
4.88

๕.๘
โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางให
ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใตหลักประชารัฐ
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ

๕

4.63
5
4.75

๕

4.69

๕

๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงค
และผลที่คาดวาจะไดรับ
๕.๑๒ ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค

๕

4.94
4.38

รวม

๑๐๐

๕.๗ โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด

-12-

๕
๕

๕

4.63
94.50

- รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให มีสมาชิกทานใดจะสอบถามหรือแสดงขอคิดเห็นเพิ่มเติมขอเชิญสอบถาม
ได
มติที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่องเพื่อพิจารณา
นางจุฑามณี มณีวัฒนพงษสุข ๕.๑ เรื่อง การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
รองประธานสภาฯ
(ในสวนของสมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจำนวน ๓ คน) ขอเชิญทาน
เลขานุการสภาฯ ชี้แจง
นายสมมิตร ขันธการุญวงศ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกร
เลขานุการสภาฯ ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ขอ ๘ ให
ผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น ประกอบดวย
(๑) ผูบริหารทองถิ่น เปนเปนประธาน
(๒) รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นทุกคน เปนกรรมการ
(๓) สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน เปนกรรมการ
(๔) ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน เปนกรรมการ
(๕) ผูแทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจที่ผูบริหารทองถิ่น คัดเลื อกจำนวนไมน อยกวาสามคน เปน
กรรมการ
(๖) ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจำนวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินหกคน เปน
กรรมการ
(๗) ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนกรรมการและเลขานุการ
(๘) หัวหนาสวนการบริหารที่มีหนาที่จัดทำแผน เปนผูชวยเลขานุการ
ขอ ๕ ใหยกเลิกความในวรรคสองของขอ ๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และใหใชขอความตอไปนี้แทน “กรรมการตาม (๓) (๔) (๕) และ (๖)
ใหมีวาระอยูในตำแหนงคราวละ ๔ ปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกก็ได”
- ตำแหนงที่ตองมีการปรับเปลี่ยนใหมตามระเบียบก็จะมี นายก รองนายกทุกทาน และสมาชิกสภาทองถิ่น
จำนวน 3 ทาน แตจะมีในสวนของผูทรงคุณวุฒิที่ตองใหผูบริหารคัดเลือกใหมสืบเนื่องจากเดิมเปนทานเคียง
พวงกระโทก แตปจจุบันทานไดเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแลว และจะมีในสวนของผูแทนภาค
ราชการเดิมคือ ทานผูอำนวยการโรงเรียนชุมชนพลับพลา ปจจุบันทานไดเกษียณอายุราชการแลว จึงตองให
ทานผูบริหารคัดเลือกใหมเชนกัน
นางจุฑามณี มณีวัฒนพงษสุข - ขอเชิญทานสมาชิกสภาคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาทานที่ 1 โดยการ
รองประธานสภาฯ
เสนอชื่อและขอผูรับรอง 2 ทาน
นายสมคิด เขลิ๊กกระโทก
- ขอเสนอ นายสำราญ แอบผักแวน สมาชิก อบต. หมูที่ 12 เปน
สมาชิก อบต. หมูที่ 1
คณะกรรมการพัฒนา
นางจุฑามณี มณีวัฒนพงษสุข - ขอผูรับรอง 2 ทาน
รองประธานสภาฯ
1. นายสุบิน กกกระโทก สมาชิก อบต. หมูที่ 11 ผูรับรอง
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รองประธานสภาฯ

2. นายเคียง พวงกระโทก สมาชิก อบต. หมูที่ 15 ผูรับรอง
- ขอเชิญทานสมาชิกสภาคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาทานที่ 2 โดยการ
เสนอชื่อและขอผูรับรอง 2 ทาน

นายสำราญ แอบผักแวน
สมาชิก อบต. หมูที่ 12
นางจุฑามณี มณีวัฒนพงษสุข
รองประธานสภาฯ
นางจุฑามณี มณีวัฒนพงษสุข
รองประธานสภาฯ
นายเคียง พวงกระโทก
สมาชิก อบต. หมูที่ 15
นางจุฑามณี มณีวัฒนพงษสุข
รองประธานสภาฯ
นางจุฑามณี มณีวัฒนพงษสุข
ประชุม รองประธานสภาฯ
หรือไม

- ขอเสนอ นายสมคิด เขลิ๊กกระโทก สมาชิก อบต. หมูที่ 1 เปน
คณะกรรมการพัฒนา
- ขอผูรับรอง 2 ทาน
1. นายมานะ โครงกระโทก สมาชิก อบต. หมูที่ 7 ผูรับรอง
2. นายปน สุดกระโทก สมาชิก อบต. หมูที่ 5 ผูรับรอง
- ขอเชิญทานสมาชิกสภาคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาทานที่ 3 โดยการ
เสนอชื่อและขอผูรับรอง 2 ทาน
- ขอเสนอ นายปน สุดกระโทก สมาชิก อบต. หมูที่ 5 เปนคณะกรรมการ
พัฒนา
- ขอผูรับรอง 2 ทาน
1. นายสำราญ แอบผักแวน สมาชิก อบต. หมูที่ 12 ผูรับรอง
2. นางสรอย ชาญสูงเนิน สมาชิก อบต. หมูที่ 14 ผูรับรอง
- มีสมาชิกทานใดจะเสนอเพิ่มเติ มอีกหรื อไม...ถาไมมีก็จะขอมติ จ ากที่
- ไดตรวจสอบดูวามีสมาชิกสภาอยูในที่ประชุมครบองคประชุม

- อยูครบองคประชุม มีสมาชิก ลา 2 คน คือ
๑. นายนวล ครึบกระโทก ประธานสภา อบต.ฯ
2. นายสมควร คุมกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ หมูที่ 8
- ทานใดเห็นชอบใหทานสมาชิกที่ไดรับการเสนอชื่อทั้งสามทานเปนคณะกรรมการพัฒนา ขอใหยกมือ

มติที่ประชุม - เห็นชอบใหทานสมาชิกที่ไดรับการเสนอชื่อทั้งสามทานเปนคณะกรรมการพัฒนา จำนวน 15
เสียง ลา 2 ราย งดออกเสียง 1 เสียง
นางจุฑามณี มณีวัฒนพงษสุข
รองประธานสภาฯ
นายสวิง เหงากระโทก
(พิเศษ)
นายก อบต.พลับพลา สุ ธ ิ น
โรงเรียนวัดกุดสวาย

- ตอไปขอเชิญทานนายกองคการบริหารสวนตำบลพลับพลาคัดเลือก
คณะกรรมการพัฒนาแทนในสวนของผูทรงคุณวุฒิและผูแทนภาคราชการ
- คณะกรรมการพัฒ นาในสวนของผู ทรงคุ ณวุฒ ิ ขอคัดเลือกท าน พ.อ.
บุ ตรจู ในสว นของผูแทนภาคสว นราชการขอคัดเลือ กทานผู อำนวยการ

- ๕.๒ เรื่อง การคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถิ่น (ในสวนของสมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือก
จำนวน ๓ คน) ขอเชิญทานเลขานุการสภาฯชี้แจง
นายสมมิตร ขันธการุญวงศ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกร
เลขานุการสภาฯ
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.
๒๕๖๑ ขอ ๒๘ ใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
ประกอบดวย
(๑) สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
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รองประธานสภาฯ

(๒) ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
(๓) ผูแ ทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

คณะกรรมการ

(๔) หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
(๕) ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหนาที่ประธาน

และกรรมการอีกหนึ่งคนทำหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ
ขอ ๑๑ ใหยกเลิกความในวรรคสามของขอ ๒๘ ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และใหใชความตอไปนี้แทน “กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ใหมีวาระอยูใน
ตำแหนงคราวละ ๔ ป และอาจไดรับการคัดเลือกอีกก็ได”
- ตำแหนงที่ตองมีการปรับเปลี่ยนใหมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะมีในสวนของ
สมาชิกสภาทองถิ่น จำนวน 3 ทาน และตำแหนงที่ตองใหผูบริหารคัดเลือกจะเปนสวนผูแทนหนวยงานที่
เกี่ยวของ จำนวน 2 ทาน สืบเนื่องจากเดิมจะเปนผูอำนวยการโรงเรียนบานปรางค และผูอำนวยการโรงเรียน
บานคลองกลาง แตเนื่องจากผูอำนวยการโรงเรียนทานหนึ่งไดเกษียณอายุราชการและอีกทานไดยายไปดำรง
ตำแหนงนอกพื้นที่ตำบลพลับพลา
นางจุฑามณี มณีวัฒนพงษสุข - ขอเชิญทานสมาชิกสภาคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
รองประธานสภาฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น ทานที่ 1 โดยการเสนอชื่อและขอผูรับรอง 2 ทาน
นายปน สุดกระโทก
- ขอเสนอ นายมานะ โครงกระโทก สมาชิก อบต. หมูที่ 7 เปน
สมาชิก อบต. หมูที่ 5
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
นางจุฑามณี มณีวัฒนพงษสุข - ขอผูรับรอง 2 ทาน
รองประธานสภาฯ
1. นายสมคิด เขลิ๊กกระโทก สมาชิก อบต. หมูที่ 1 ผูรับรอง
2. นางสาวนภธร ขอนกระโทก สมาชิก อบต. หมูที่ 9 ผูรับรอง
นางจุฑามณี มณีวัฒนพงษสุข - ขอเชิญทานสมาชิกสภาคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
รองประธานสภาฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น ทานที่ 2 โดยการเสนอชื่อและขอผูรับรอง 2 ทาน
นายสำราญ แอบผักแวน
- ขอเสนอ นายสุบิน กกกระโทก สมาชิก อบต. หมูที่ 11 เปน
สมาชิก อบต. หมูที่ 12
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
นางจุฑามณี มณีวัฒนพงษสุข - ขอผูรับรอง 2 ทาน
รองประธานสภาฯ
1. นายมานะ โครงกระโทก สมาชิก อบต. หมูที่ 7 ผูรับรอง
2. นายไพจร ณ สุพรรณ สมาชิก อบต. หมูที่ 13 ผูรับรอง
นางจุฑามณี มณีวัฒนพงษสุข - ขอเชิญทานสมาชิกสภาคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
รองประธานสภาฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น ทานที่ 3 โดยการเสนอชื่อและขอผูรับรอง 2 ทาน
นางสายพิน กกกระโทก
- ขอเสนอ นางจุฑามณี มณีวัฒนพงษสุข รองประธานสภาฯ เปนคณะ
กรรม
สมาชิก อบต. หมูที่ 17
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
นางจุฑามณี มณีวัฒนพงษสุข - ขอผูรับรอง 2 ทาน
รองประธานสภาฯ
1. นางสรอย ชาญสูงเนิน สมาชิก อบต. หมูที่ 14 ผูรับรอง
2. นางสิริพร งิมสันเทียะ สมาชิก อบต. หมูที่ 18 ผูรับรอง
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ประชุม รองประธานสภาฯ
หรือไม

- มีสมาชิกทานใดจะเสนอเพิ่มเติ มอีกหรื อไม...ถาไมมีก็จะขอมติ จ ากที่
- ไดตรวจสอบดูวามีสมาชิกสภาอยูในที่ประชุมครบองคประชุ ม

- อยูครบองคประชุม มีสมาชิก ลา 2 คน คือ
๑. นายนวล ครึบกระโทก ประธานสภา อบต.ฯ
2. นายสมควร คุมกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ หมูที่ 8
- ทานใดเห็นชอบใหทานสมาชิกที่ไดรับการเสนอชื่อทั้งสามทานเปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ขอใหยกมือ

มติที่ประชุม - เห็นชอบใหทานสมาชิกที่ไดรับการเสนอชื่อทั้งสามทานเปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา จำนวน 15 เสียง ลา 2 ราย งดออกเสียง 1 เสียง
นางจุฑามณี มณีวัฒนพงษสุข - ตอไปขอเชิญทานนายกองคการบริหารสวนตำบลพลับพลาคัดเลือก
รองประธานสภาฯ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา สวนผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ
จำนวน 2 ทาน
นายสวิง เหงากระโทก
- คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นาทองถิ่น ในสว นของ
ผูแทน
นายก อบต.พลับพลา หนวยงานที่เกี่ยวของ จำนวน 2 ทาน ขอคัดเลือก ผูอำนวยการโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตำบลคลองกลาง และนายไพศาล มิ่งขวัญ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๕.๓ เรื่อง การคัดเลือกสมาชิกสภาฯ เปนคณะกรรมการกองทุนรอง
หลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา จำนวน ๒ คน
ขอเชิญทานเลขานุการสภาฯ ชี้แจง
นายสมมิตร ขันธการุญวงศ
- ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่องหลักเกณฑ
เลขานุการสภาฯ
เพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการ
ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑
ขอ ๑๒ ใหมีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประกอบดวย
(๑) ผูบริหารสูงสุดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนประธานกรรมการ
(๒) ผูทรงคุณวุฒิในทองถิ่น จำนวนสองคน เปนกรรมการ
(๓) สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สภาองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นมอบหมาย จำนวนสองคน เปนกรรมการ
(๔) หัวหนาหนวยบริการปฐมภูมิที่จัดบริการสาธารณสุขในทองถิ่น
ที่คัดเลือกกันเอง จำนวนไมเกินสองคน เปนกรรมการ
(๕) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบานในทองถิ่นคัดเลือกกันเอง
จำนวนสองคน เปนกรรมการ
(๖) ผูแทนหมูบ านหรื อชุ มชนที ่ป ระชาชนในหมู บ าน หรือชุมชนคัด เลือกกัน เอง
จำนวนไมเกินหาคน เปนกรรมการ
(๗) ผูแทนของศูนยประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนหรือหนวยรับ
เรื่องรองเรียนอิสระ ที่อยูในทองถิ่นนั้น (ถามี) เปนกรรมการ
(๘) ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนกรรมการและเลขานุการ
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ประธานสภาฯ

(๙) ผูอำนวยการหรือหัวหนากองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมหรือสวน
สาธารณสุข หรือที่เรียกชื่ออื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
หรือเจาหนาที่อื่นที่ผูบริหารสูงสุดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมอบหมาย
เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
(๑๐) หัวหนาหนวยงานคลังหรือเจาหนาที่ของหนวยงานคลังที่ผูบริหาร

สูงสุด
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมอบหมาย เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
นางจุฑามณี มณีวัฒนพงษสุข - ขอเชิญ ทานสมาชิ กสภาคั ดเลื อ กคณะกรรมการกองทุน หลั กประกั น
สุขภาพรองประธานสภาฯ
ทานที่ 1 โดยการเสนอชื่อและขอผูรับรอง 2 ทาน
นายมานะ โครงกระโทก
- ขอเสนอ นางจุฑามณี มณีวัฒนพงษสุข รองประธานสภาฯ เปน
สมาชิก อบต. หมูที่ 7
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
นางจุฑามณี มณีวัฒนพงษสุข - ขอผูรับรอง 2 ทาน
รองประธานสภาฯ
1. นายเคียง พวงกระโทก สมาชิก อบต. หมูที 15 ผูรับรอง
2. นายสุบิน กกกระโทก สมาชิก อบต. หมูที่ 11 ผูรับรอง
นางจุฑามณี มณีวัฒนพงษสุข - ขอเชิญ ทานสมาชิ กสภาคั ดเลื อ กคณะกรรมการกองทุน หลั กประกั น
สุขภาพรองประธานสภาฯ
ทานที่ 2 โดยการเสนอชื่อและขอผูรับรอง 2 ทาน
นางสาวนภธร ขอนกระโทก
- ขอเสนอ นายเคียง พวงกระโทก สมาชิก อบต. หมูที่ 15 เปน
สมาชิก อบต. หมูที่ 9
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
นางจุฑามณี มณีวัฒนพงษสุข - ขอผูรับรอง 2 ทาน
รองประธานสภาฯ
1. นางสรอย ชาญสูงเนิน สมาชิก อบต. หมูที่ 14 ผูรับรอง
2. นายชิน แจนดอน สมาชิก อบต. หมูที่ 16 ผูรับรอง
นางจุฑามณี มณีวัฒนพงษสุข - มีสมาชิกทานใดจะเสนอเพิ ่มเติมอี กหรื อไม...ถาไมมี ก็จ ะขอมติจ ากที่
ประชุม รองประธานสภาฯ
- ไดตรวจสอบดูวามีสมาชิกสภาอยูในที่ประชุมครบองคประชุม
หรือไม
- อยูครบองคประชุม มีสมาชิก ลา 2 คน คือ
๑. นายนวล ครึบกระโทก ประธานสภา อบต.ฯ
2. นายสมควร คุมกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ หมูที่ 8
- ทานใดเห็นชอบใหทานสมาชิกที่ไดรับการเสนอชื่อทั้งสองทานเปนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ขอใหยกมือ
มติที่ประชุม - เห็นชอบใหทานสมาชิกที่ไดรับการเสนอชื่อทั้งสองทานเปนคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ จำนวน 15 เสียง ลา 2 ราย งดออกเสียง 1 เสียง
๕.๔ เรื่อง ขออนุมัติการโอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
- ขอเชิญทานเลขานุการสภาฯ ชี้แจง
นายสมมิตร ขันธการุญวงศ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
เลขานุการสภาฯ
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณ
รายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจาย
เป น รายการใหม ให เ ป น อำนาจอนุมั ติของสภาทองถิ่น ดวยองคการบริห ารสวนตำบลพลับพลาไดจัดทำ
ขอบัญญัติ
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รองประธานสภาฯ

-17งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และไดประกาศใชเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ.
๒๕๖๔ แตมีความจำเปน จึงขอโอนงบประมาณตั้งรายการใหม ดังนี้
แผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวด คาครุภัณฑ ประเภท
ครุภัณฑสำนักงาน เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทำงานผูบริหาร ขนาด ๑๖๐x๘๕x๗๖ ซม. พรอมกระจก พรอมตู
ขาง จำนวน ๑ชุ ด ราคา ๑๙,๕๐๐ บาท และคาจัดซื้อเกาอี้ผูบริหาร จำนวน ๑ ตัว ราคา ๘,๐๐๐ บาท รวม
เปนเงิน ๒๗,๕๐๐ บาท ขอโอนตั้งรายการใหม จำนวน ๒๗,๕๐๐ บาท แผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน
หมวด คาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสำนักงาน เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทำงานผูบริหาร ขนาด ๑๖๐x๘๕x
๗๖ ซม. พรอมกระจก พรอมตูขาง จำนวน ๑ ชุด และคาจัดซื้อเกาอี้ผูบริหาร จำนวน ๑ ตัว (ราคาทองตลาด)
เนื่องจากงบประมาณไมไดตั้งไวโดยขอโอนลด จากสำนักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป งบบุคลากร หมวด
เงินเดือน
(ฝ า ยการเมือ ง) ประเภท ค าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/
สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อจายคาตอบแทนราย
เดือนสมาชิกสภาฯ ตั้งไว ๒,๓๓๒,๘๐๐ บาท ยอดคงเหลือกอนโอนทั้งสิ้น ๒,๓๓๒,๘๐๐ บาท โอนลดครั้งนี้
เปนจำนวนเงิน ๒๗,๕๐๐ บาท คงเหลือหลังโอนทั้งสิ้น ๒,๒๐๕,๓๐๐บาท รวมการโอนตั้งรายการใหมทั้งสิ้น
๒๗,๕๐๐ บาท
- สมาชิกทานใดจะสอบถามเพิ่มเติมขอเชิญสอบถามได...ถาไมมีขอสอบถามเพิ่มเติมจะใหรองประธานสภาฯ
ขอมติจากที่ประชุมตอไป
นางจุฑามณี มณีวัฒนพงษสุข - ไดตรวจสอบดูวามีสมาชิกสภาอยูในที่ประชุมครบองคประชุมหรือไม
รองประธานสภาฯ
- อยูครบองคประชุม มีสมาชิก ลา 2 คน คือ
๑. นายนวล ครึบกระโทก ประธานสภา อบต.ฯ
2. นายสมควร คุมกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ หมูที่ 8
- ทานใดเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขอใหยกมือ
มติที่ประชุม - เห็นชอบใหโอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 15 เสียง ลา
2 ราย งดออกเสียง 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ ๖
เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
นางจุฑามณี มณีวัฒนพงษสุข - มีสมาชิกทานใดจะเสนอแนะหรือสอบถามเพิ่มเติมขอเชิญเสนอแนะ
รองประธานสภาฯ
สอบถามได
นายมานะ โครงกระโทก
- ขอสอบถามเกี่ยวกับการติดตั้งกระจกโคงมนจะมีงบประมาณในการ
สมาชิก อบต. หมูที่ 7
ดำเนินการหรือไมซึ่งหมูที่ 7 มีประมาณ 3 จุด
นางสาวนภธร ขอนกระโทก
- ขอเสนอแนะให อบต.พลับพลา จัดซื้อรถขยะใหมหรือไมก็ปรับปรุงถัง
ขยะ
สมาชิก อบต. หมูที่ 9 ใหใหญขึ้น เพราะขณะนี้ประชาชนไดรับผลกระทบจากการที่ขยะเพิ่มมากขึ้นและ
จัดเก็บไมทัน
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นายเคียง พวงกระโทก
- ขอเสนอแนะเกี่ยวกับงบประมาณ อบต.ที่มีจำกัด ขอฝากใหผูบริห าร
จัดหา
สมาชิก อบต. หมูที่ 15 หรือขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากสวนกลาง และขอใหความสำคัญกับ
แผนพัฒนาทองถิ่นใหประชาชนมีสวนรวมเกี่ยวกับแผนพัฒนาทองถิ่นใหมากขึ้น
นายสมมิตร ขันธการุญวงศ
- เรื่องการจัดหารถขยะเพิ่มตองดูความเหมาะสมของพื้นที่ ถารถคันใหญก็
จะ
ปลัด อบต.พลับพลา
ไมสามารถเขาตามตรอกซอยตางๆ ไดสะดวก ซึ่งก็ไดมีการปรึกษากับคณะผูบริหาร
จะดำเนินการจางเหมาเอกชนมาเก็บขนขยะเพิ่มและเพิ่มจำนวนวันในการทำงานจัดเก็บขยะเปนวันเสารอีก 1
วัน
- แผนพัฒนาทองถิ่นควรเริ่มจากหมูบานในการจัดประชาคมหาปญหาความตองการของหมูบานและตองเปน
โครงการที่สามารถดำเนินการได เพราะผูนำในหมูบานจะทราบดีวาในหมูบานทานมีปญหาใดที่ตองไดรับการ
แกไข
- ผูบริหารและเจาหนาที่มีการของบประมาณสนับสนุนจากสวนกลางทุกปและดำเนินการขอไปหลายโครงการ
ในปงบประมาณ 2565 ไดรับมาจำนวน 2 โครงการ คือ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสาย
ทาง นม.ถ59-025 บานทาตะเคียน หมูที่ 13 ตำบลพลับพลา และโครงการขุดลอกคลองตามูล บานโนนแดง
หมูที่ 16 ตำบล พลับพลา สวนในปงบประมาณ 2566 ก็ไดดำเนินการของบประมาณไปแลว ไมวาจะเปน
หนวยงานของ อบจ. สวนกลางและยังประสานกับทานสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอีกหลายโครงการ ทั้งนี้ขอฝาก
ใหทานสมาชิกมองทุกมิติของการพัฒนา ไมใชเฉพาะในดานโครงสรางพื้นฐานแตตองมองทุกดานในการพัฒนา
ไมวาจะเปนดานการสงเสริมอาชีพ ดานสาธารณสุข ดานกีฬา เปนตน
นายสำราญ แอบผักแวน
- ขอสอบถามเรื่องถังขยะขณะนี้มีอยูหรือไมตองการขอเพิ่มประมาณ 2-3
สมาชิก อบต. หมูที่ 12
ถังและตองการยางมะตอยในการซอมแซมถนนที่ชำรุดเสียหาย
นายสวิง เหงากระโทก
- เรื่องของการแกไขปญหาดานการจัดเก็บขยะทางคณะผูบริหารมีแผนจะ
นายก อบต.พลับพลา
ดำเนินการจัดหารถขยะเพิ่มและจัดหายางมะตอยรอนในการซอมแซมถนน
ที่
ชำรุดสายตางๆ ในพื้นที่ตำบลพลับพลา
นางสรอย ชาญสูงเนิน
- ขอฝากถึงทานนายกองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา ขอใหจัดสรร
สมาชิก อบต. หมูที่ 14
งบประมาณในการซอมแซมถนนสายบานคลองยางเชื่อมบานเสาเดียว ที่
เกิด
การชำรุดบริเวณใกลกับศาลาประชาคมไหลถนนไดถูกน้ำกัดเซาะประกอบกับชวงนี้มีรถบรรทุกหนักวิ่งผาน
เพราะอยูในชวงของการขนสงพืชผลดานการเกษตรเกรงวาถนนจะเสียหายเพิ่มมากขึ้น
นางชะมาย เดชา
- ขอฝากผูบริหารจัดสรรงบประมาณในการติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะ
สมาชิก อบต. หมูที่ 6
ประมาณ 2 จุด
นายปน สุดกระโทก
- ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการซอมแซมถนนสายหมู 5 เชื่อมถนน
สมาชิก อบต. หมูที่ 5
ทางหลวงหมายเลข 24
นางสาวนภธร ขอนกระโทก
- ขอสอบถามหนาบานผูชวยเลิ่มขอใหดำเนินการเปลี่ยนทอใหมเพราะที่
ผาน
สมาชิก อบต. หมูที่ 9
มาฝนตกน้ำทวมขังถนนและขอใหซอมแซมถนนที่ชำรุดเสียหาย
นายสุบิน กกกระโทก
- ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการซอมแซมถนนสายคลองเหมืองที่
สมาชิก อบต. หมูที่ 11
ชำรุดเสียหาย
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นางนิภา พลอยกระโทก
- ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะบาน
สมาชิก อบต. หมูที่ 3
พลับพลา หมูที่ 3 จำนวน 1 จุด
นางณัฐวรรณ จิตติมณี
- ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการกอสรางรางระบายน้ำเพื่อแกไข
สมาชิก อบต. หมูที่ 10
ปญหาเรื่องการระบายน้ำ
นายชิน แจนดอน
- ขอฝากใหทานผูบริหารดำเนินการซอมแซมถนนสายคุมหนองขี้แตที่ชำรุด
สมาชิก อบต. หมูที่ 16
เสียหาย
นางสายพิน กกกระโทก
- ขอรับการสนับสนุนงบประมาณติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะบริเวณโคง
สมาชิก อบต. หมูที่ 17
ตนมะขาม
นางสิริพร งิมสันเทียะ
- ขอรับการสนับสนุนงบประมาณนาการติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะบานบุยอ
สมาชิก อบต. หมูที่ 18
หมูที่ 18 จำนวน 2 จุด
นายสมมิตร ขันธการุญวงศ
- การเสนอขอรับงบประมาณสนับสนุนโครงการตางๆ ขอฝากใหสมาชิกทุก
ปลัด อบต. พลับพลา
ท า นตองดูใ นเรื่ องของแผนพัฒ นาทอ งถิ่ น วา มี ห รื อ ไม ถาไมมีและเป น
โครงการ
ที่มีความจำเปนเดือดรอนจริงๆ ก็ตองมีการเพิ่มเติมจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นเขามากอน
นางจุฑามณี มณีวัฒนพงษสุข - มีสมาชิกทานใดจะเสนอแนะหรือสอบถามเพิ่มเติมขอเชิญเสนอแนะได
รองประธานสภาฯ
ถาไมมี บัดนี้ก็ไดประชุมครบทุกวาระแลวและขอขอบคุณทานสมาชิ กทุ ก
ทาน
ที่ใหความรวมมือและการประชุมเปนไปดวยความเรียบรอย รวมทั้งตองขอขอบคุณคณะผูบริหารที่ไดแถลง
นโยบายในการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา ถาไมมีสมาชิกทานใดเสนอแนะหรือสอบถามเพิ่มเติม
ก็ขอปดการประชุม
ปดประชุม เวลา ๑4.๐๐ น
(ลงชื่อ) สมมิตร ขันธการุญวงศ ผูบันทึกรายงานการประชุม
(นายสมมิตร ขันธการุญวงศ)
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา
(ลงชื่อ)

ผูตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(นายนวล ครึบกระโทก)
ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) สำราญ แอบผักแวน กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายสำราญ แอบผักแวน)
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา

(ลงชื่อ) สมคิด เขลิ๊กกระโทก กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายสมคิด เขลิ๊กกระโทก)
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา
(ลงชื่อ) เคียง พวงกระโทก กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายเคียง พวงกระโทก)
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา

- ตรวจรับรองรายงานประชุมแลวในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา สมัยวิสามัญ
สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕
(ลงชื่อ) นวล ครึบกระโทก
(นายนวล ครึบกระโทก)
ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา

