
 

 

 

 

ประกาศสภาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา 

เรื่อง   รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา   

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๑  ครั้งท่ี  ๑  ประจำป  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 

-------------------------------------------------- 
 

  ตามที่องคการบริหารสวนตำบลพลับพลา  ไดเปดประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบล

พลับพลา   สมัยสามัญ   สมัยที่  ๑  ครั้งที่  ๑   เมื่อวันที่  ๑๗   มกราคม  ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ น.   ณ หอง

ประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา  นั้น 
 

  อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  

พ.ศ.  ๒๕๔๗  แกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ขอ  ๓๓  และ  ๓๔  บัดนี้  สภาองคการบริหารสวน

ตำบลพลับพลา  ไดรับรองรายงานการประชุมสภาฯ  เรียบรอยแลว  ในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบล

พลับพลา  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๑  ครั้งท่ี  ๑  ประจำป  พ.ศ.  ๒๕๖๕  เมื่อวันที่  ๑  มิถุนายน  ๒๕๖๕  จึงขอ

ประกาศรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลาใหประชาชนทราบโดยทั ่วกัน  ตาม

รายละเอียดท่ีแนบทายนี้ 
 

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี    ๒    เดอืน  มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

                                                          นวล  ครึบกระโทก    

      (นายนวล  ครึบกระโทก) 

             ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
บันทึกรายงานการประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๑  ครั้งท่ี  ๑  ประจำป  พ.ศ.  ๒๕๖5 

วันศุกรท่ี  17  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖5  เวลา  ๐๙.3๐  น. 
ณ  หองประชุมท่ีทำการองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา 

 

ผูมาประชุม 
 

ลำดับ
ท่ี 

ช่ือ - สกุล 
ตำแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

๑ นางจุฑามณี มณีวัฒนพงษสุข รองประธานสภา อบต.ฯ จุฑามณี มณีวัฒนพงษสุข  
2 นายสมมิตร ขันธการุญวงศ เลขานุการสภา อบต.ฯ สมมิตร  ขันธการุญวงศ  
3 นายสมคิด   เขลิ๊กกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี  ๑ สมคิด  เขลิ๊กกระโทก  
4 นางนิภา พลอยกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี  ๓ นิภา  พลอยกระโทก  
5 นายปน สุดกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี  ๕ ปน  สุดกระโทก  
6 นางชะมาย เดชา สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี  ๖     ชะมาย  เดชา  
7 นายมานะ โครงกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี  ๗ มานะ  โครงกระโทก  
8 น.ส.นภธร ขอนกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี  9 นภธร  ขอนกระโทก  
9 นางณัฐวรรณ  จิตติมณี สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี  ๑๐ ณัฐวรรณ  จิตติมณี  

10 นายสุบิน กกกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี  ๑1 สุบิน  กกกระโทก  
11 นายสำราญ แอบผักแวน สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี  ๑๒ สำราญ  แอบผักแวน  
12 นายไพจร ณ สุวรรณ สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี  ๑๓ ไพจร  ณ สุวรรณ  
13 นางสรอย   ชาญสูงเนิน สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี  ๑๔     สรอย  ชาญสูงเนิน  
14 นายเคียง พวงกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี  ๑๕ เคียง  พวงกระโทก  
15 นายชิน แจนดอน สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี  ๑๖ ชิน  แจนดอน  
16  นางสายพิน กกกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี  ๑๗ สายพิน  กกกระโทก  
17 นางสิริพร งิมสันเทียะ สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี  ๑๘ สิริพร  งิมสันเทียะ  

      
 

ผูไมมาประชุม 
  ๑.  นายนวล  ครึบกระโทก ประธานสภา อบต.ฯ   (ลา) 
 2.  นายสมควร  คุมกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี  8  (ลา) 
 
ผูเขารวมประชุม 
 1.  นายสวิง  เหงากระโทก นายก อบต.พลับพลา 
 2.  นายสำรวย  วัชรคำประเสริฐ รองนายก อบต.พลับพลา 
 3.  นายอาคม  แผละกระโทก รองนายก อบต.พลับพลา 
 4.  นายวรวัช  จิตจักร  เลขานุการนายก อบต.พลับพลา 
 5.  พ.อ.(พิเศษ) สุธิน  บุตรจู  
 6.  นายถนอม  แกวกระโทก 

7.  นางภณิดา  บุดดาวงค  รองปลัดอบต.พลับพลา 
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8.  นางวรรณี  กิติพงษ   หัวหนาสำนักปลัด 
9.  นายสุทธิพงษ  ศรีวิพัฒน  ผูอำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
10.  นายสุริวงค  ชัยนฤเวชย  ผูอำนวยการกองการศึกษาฯ 
11.  นางสาวสุนันท  ครึบกระโทก  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 

 
เปดประชุมเวลา  ๐๙.3๐  น. 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง  ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
นางจุฑามณี  มณีวัฒนพงษสุข -  แจงระเบียบวาระการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจำป 
รองประธานสภาฯ 2565  ดังนี้ 
    ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
    -  เวลา  ๐๙.๐๙  น. นายกองคการบริหารสวนตำบลฯ ทำพิธีไหวศาลพระ 
    ภูมิ  เจาท่ีเพ่ือเปนสิริมงคลในการปฏิบัติหนาท่ี  ขอเชิญสมาชิกสภาฯ รวมพิธี 
    ไหวศาลพระภูมิเจาท่ีฯ 
    ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบล 
    พลับพลาครั้งแรก (๕  มกราคม  ๒๕๖๕) 
    ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่อง  การแถลงนโยบายการบริหารงานของนายกองคการ 
    บริหารสวนตำบลพลับพลา 
    ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่อง  แจงเพ่ือทราบ 
    ๔.๑  เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหาร 
สวนตำบลพลับพลา ประจำปงบประมาณ ๒๕๖4  (ระหวางเดือนตุลาคม ๒๕๖3 – เดือนกันยายน ๒๕๖4) 
    ๔.๒  เรื่อง  รายงานการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือ 
    ความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)    
    ๔.๓  เรื่อง  รายงานการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือ 
    ความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)     
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
๕.๑  เรื่อง  การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  
    ๕.๒    เรื่อง  การคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
    ทองถ่ิน 
    ๕.๓  เรื่อง  การคัดเลือกสมาชิกสภาฯ เปนคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน 
    ส ุ ข ภ า พ อ ง ค  ก า ร บ ร ิ ห า ร ส  ว น ต ำ บ ล พ ล ั บ พ ล า  จ ำ น ว น  ๒  ค น 
    ๕.๔  เรื่อง  ขออนุมัติการโอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.  
    ๒๕๖๕ ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน  ๆ  
 

มติท่ีประชุม   -  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลาครั้งแรก 
    (5 มกราคม 2565) 
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นางจุฑามณี  มณีวัฒนพงษสุข -  ไดตรวจสอบดูวามีสมาชิกสภาอยูในท่ีประชุมครบองคประชุมหรือไม 
รองประธานสภาฯ  -  อยูครบองคประชุม  มีสมาชิก ลา  2  คน  คือ  
๑.  นายนวล  ครึบกระโทก  ประธานสภา อบต.ฯ   
     2.  นายสมควร  คุมกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี  8    
-  ขอเชิญสมาชิกสภา อบต.  ทุกทานตรวจดูรายงานการประชุมครั้งที่แลวในการประชุมสภาองคการบริหารสวน
ตำบลพลับพลาครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 มกราคม ๒๕๖5  ที่ผานมาวามีแกไขเปลี่ยนแปลงหรือไม หรือเห็นเปนอยาง
อื่นหรือไม เสนอแนะแกไขเพิ่มเติมได…..(ไมมี)…..ไมมีแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเห็นเปนอยางอื่น  ถาไมมีจะขอมติท่ี
ประชุม สมาชิกทานใดรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว ขอใหยกมือ 
 

มติท่ีประชุม -  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว จำนวน 15 เสียง ลา 2 ราย งดออกเสียง 1 เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง  การแถลงนโยบายการบริหารงานของนายกองคการบริหารสวน 
    ตำบลพลับพลา 
นางจุฑามณี  มณีวัฒนพงษสุข -  ขอเชิญทานนายกองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา แถลงนโยบายการ 
รองประธานสภาฯ  บริหารงาน ขอเชิญคะ 
นายสวิง  เหงากระโทก  -  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.    
นายก อบต.พลับพลา  ๒๕๓๗  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับท่ี  ๗)  พ.ศ.   ๒๕๖๒  มาตรา  ๕๘/๕   
บัญญัติไววา  กอนท่ีนายกองคการบริหารสวนตำบลเขารับหนาท่ีใหประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล 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  ใหเกิดความเชื่อม่ันจากประชาชน  และองคกรตางๆ  ใน
การจัดบริการสาธารณะภายใตอำนาจหนาที่ที่กฎหมายบัญญัติหรือกำหนดใหเปนหนาที่ขององคการบริหารสวน
ตำบลพลับพลา ในการบริหารราชการองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา  เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอการพัฒนา
ทองถ่ินในทุกมิติและเปนประโยชนตอประชาชน  ตลอดจนสามารถแกไขปญหาและสนองตอบความตองการของ
ประชาชนไดอยางรวดเร็วมีประสิทธิภาพ  การบริหารงานราชการเปนไปดวยความเรียบรอย  โปรงใส  เปนธรรม  
ตามวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  มีการวางแผนการพัฒนาที่ดี  โดยมีเปาหมายสูงสุดสูการบรรลุวิสัยทัศน
การพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลพลับพลา  จึงไดกำหนดนโยบายเปนกรอบในการพัฒนาและการปฏิบตัิ
ราชการขององคการบริหารสวนตำบลพลับพลา  ดังนี้ 
๑.  นโยบายดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.๑  พัฒนาและปรับปรุงถนนสายหลักและถนนสายรองใหมีสภาพดี  ไดมาตรฐาน  และครอบคลุมมากยิ่งข้ึน  
ท้ังโดยการดำเนินการเอง  การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  การขอรับการสนับสนุนดำเนินการ  เพ่ืออำนวย
ประโยชนและสวัสดิภาพตอประชาชนท้ังในดานการสัญจรและการประกอบอาชีพ 
๑.๒  พัฒนาและปรับปรุงระบบน้ำประปา  พัฒนาและปรับปรุงแหลงน้ำเพื่อการเกษตร  พัฒนาและปรับปรุง
แหลงน้ำเพ่ือการอุปโภคบริโภคใหมีประสิทธิภาพและเพียงพอมากยิ่งข้ึน   
๑.๓  พัฒนาระบบไฟฟาเพื่อที่อยูอาศัย  ระบบไฟฟาเพื่อการเกษตร  และไฟฟาสองสวางสาธารณะ  ใหเพียงพอ
ครอบคลุมท่ัวถึงมากยิ่งข้ึน   
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 ๒.  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  ที่กอใหเกิดผลกระทบตอความเปนอยูกับชีวิตและ
สุขภาพพลานามัยของประชาชน 
๒.๖  มุงเนนใหความรูแกประชาชนในการปองกันและเขาใจการรักษาสุขภาพอนามัยอยางท่ัวถึง 
๓.  นโยบายดานการพัฒนาสังคม 
๓.๑  พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีศักยภาพ  โดยจัดใหมีสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีสมัยใหมเพ่ือใหเด็ก
มีพ้ืนฐานท่ีดีในการเรียนรูในระดับท่ีสูงข้ึน 
๓.๒  ใหการสงเคราะหและจัดสวัสดิการแกเด็กผูดอยโอกาส คนพิการ  คนชรา และผูสูงอายุ อยางท่ัวถึง สามารถ
ดำรงชีวิตอยูไดอยางปกติสุขในสังคม 
๓.๓  รณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ปญหาอาชญากรรมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
โดยเนนการมีสวนจากทุกองคกร 
๓.๔  สนับสนุนการฝกอบรมสมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน  
(อปพร.)  จัดหาวัสดุอุปกรณ  เพื่อใชในการปฏิบัติงานของสมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนอยางมี
ประสิทธิภาพ 
๓.๕ สงเสริมและใหการเรียนรูเกี่ยวกับการปองกันและแกปญหาดานความปลอดภัยตลอดจนการบรรเทาสา
ธารณภัยชุมชน 
๓.๖  สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการ  การกีฬาทุกประเภทเพื่อพัฒนาดานสุขภาพจัดใหมีสถานที่ออก
กำลังกาย  ลานกีฬากลางทองถ่ินและอุปกรณการกีฬาท่ีจำเปนอยางตอเนื่อง 
๔.  นโยบายดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
๔.๑  สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารทองถิ่น  โดยการรวมคิดรวมทำรวมแกปญหา  และติดตาม
ประเมินผลการดำเนินงาน  เพ่ือใหการพัฒนาทองถ่ินอยางมีประสิทธิภาพ 
๔.๒  สรางระบบการบริหาร  โดยเนนหลักประสิทธิภาพประสิทธิผล  สุจริต  โปรงใส  สามารถตรวจสอบไดและ
ตรงกับความตองการของประชาชนอยางแทจริง 
๔.๓  สงเสริมใหประชาชนชุมชนเขามามีสวนรวม  กำหนดวิสัยทัศนยุทธศาสตร  จัดทำแผนโครงการในการ
พัฒนาตำบลใหเปนไปตามเจตนารมณของประชาชน 
๔.๔  สงเสริมพัฒนาบุคลากร  เจาหนาที่หนวยงานใหมีความรูทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อใหสามารถปฏิบัตงิาน  
และรองรับการถายโอนภารกิจ  เพ่ือสนองความตองการของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
๔.๕  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหบริการแกประชาชน  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อใหประชาชนที่มารับบริการ
ไดรับความสะดวก  และมีความพึงพอใจสูงสุด 
๔.๖ สงเสริมใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับการมีสวนรวม  บทบาทหนาที่ของประชาชนที่มีตอการบริหาร
ทองถ่ินและอำนาจในการตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญ 
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๕.  นโยบายดานศาสนา วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
๕.๑  สงเสริมและสนับสนุนงานรัฐพิธี  ฟนฟู  อนุรักษศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่นใหคงอยู
สืบไป 
๕.๒  สนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมแกเยาวชนและประชาชนเพื่อใหเกิดสังคมแหงความ
สงบสุข 
๕.๓  สงเสริมสนับสนุนการสืบสานและอนุรักษวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของทองถิ่นและของ
ชาติ 
๖.  นโยบายดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
๖.๑  จัดใหมีสวนสาธารณะ  สวนสุขภาพ  เพื่อใหประชาชนไดมีที ่พักผอนหยอนใจและออกกำลังกายอยาง
เหมาะสม 
๖.๒  รณรงคปลูกจิตสำนึกของเด็กเยาวชนและประชาชนในการปองกัน  และแกไขปญหาสิ่งแวดลอมสงเสริมการ
มีสวนรวมของประชาชนในการแยกกำจัดขยะและดูแลรักษาความสะอาด 
๖.๓  จัดการสถานท่ีท้ิงขยะ  และดำเนินการสรางระบบการเก็บ  และกำจัดขยะมูลฝอยอยางมีประสิทธิภาพ  
๖.๔  สงเสริมสนับสนุน  กิจกรรมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและจัดหาพันธุกลาไมใหประชาชนเพิ่มพื้นที่การปลูกปา
เพ่ิมเติม 
๖.๕  สงเสริมสนับสนุนประชาชนใหบำบัดฟนฟู  รักษาและหวงแหนซ่ึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๖.๖  รณรงคใหประชาชนมีสวนรวมในการฝาระวัง  ปองกันปญหาดานสิ่งแวดลอมท่ีเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม 
ขอขอบพระคุณทานประธานสภา  และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา  ท่ีเคารพทุกทาน  ท่ีไดให
เวลากระผมแถลงนโยบายในการพัฒนาตำบลพลับพลาดานหลักๆ  ทั้ง  ๖  ดาน  ซึ่งกระผมพรอมทั้งคณะ
ผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา  เจาหนาที่ทุกฝายทุกระดับ  มีความเห็นตรงกันวา  การบริหารการ
พัฒนาตำบลนั้นตองมีความชัดเจน  เปนธรรมโปรงใส  ตรวจสอบไดทุกขั้นตอน  โดยการมีสวนรวมจากทุกภาค
สวนของสังคมที ่จะตองรวมมือกันดำเนินการดวยความมุ งมั ่น  ตลอดเวลา ๔ ป  ขอความกรุณาจากทาน
ประธานสภา  และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทุกทานดวยความเคารพโปรดกรุณาใหขอเสนอแนะ  
และนำปญหาขอขัดของจากพ่ีนองประชาชนมาบอกกลาว  หากมีขอชี้แนะประการใดโปรดอยาไดเกรงใจ  เราทุก
คนลวนทำเพ่ือตำบลพลับพลาท้ังนั้น  เราจะนำขอชี้แนะและประเด็นปญหา  พรอมขอมูลท่ีวิเคราะหแลวเหลานั้น
มาดำเนินการแกไข  และจะพัฒนาจนสุดกำลังความสามารถของสติปญญารวมกันรวมทั้งรวมกันสรรหาคำตอบ  
แนวทางแกไขปญหาจากทานผู ทรงคุณวุฒิ  ที ่มีหลากหลายในตำบลและพวกเรา  จะตั ้งใจทำงานโดยยึด
ผลประโยชนของพี่นองประชาชน  และผลประโยชนของประเทศชาติโดยรวมเปนที่ตั้ง  เปนจุดหมายสำคัญ
รวมกันเพ่ือจะนำพามาสูความสำเร็จความเจริญรุงเรืองของตำบลรวมท้ังพ่ีนองประชาชนและองคกรของเราตอไป  
ขอขอบคุณครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่อง  แจงเพ่ือทราบ 
นางจุฑามณี  มณีวัฒนพงษสุข ๔.๑  เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการ 
รองประธานสภาฯ  บริหารสวนตำบลพลับพลา ประจำปงบประมาณ ๒๕๖4  (ระหวางเดือน 
    ตุลาคม ๒๕๖3 – เดือนกันยายน ๒๕๖4) 
    -  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ แจงเรื่องเพ่ือทราบ 
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นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกร 
เลขานุการสภาฯ   ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘  และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.  
2561  ขอ ๑๒ (3)รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตอ
ผูบริหารทองถิ่นเพื่อใหผู บริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  พรอมท้ัง
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
ทองถ่ินพรอมท้ังประกาศผลการติดตาม 
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และประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหาร
ทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาว  และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน
โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป)  
-  ปกติแลวจะตองดำเนินการใหแลวเสร็จภายในเดือนธันวาคม แตปนี้มีเหตุที่ตองมาแจงสภาฯใหทราบในเดือน
มกราคม เนื่องจากมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น ซึ่งในเดือนธันวาคมนั้นยังไมไดรับรอง
และยังไมมีสภา   
- ขอใหทุกทานดูตามเอกสารรายงานท่ีแจกให ซ่ึงจะขอสรุปรายละเอียดดังนี้ 
    -  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (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.  เพ่ือใชเปนขอมูลแนวทางพัฒนาปรับปรุงแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในตำบลตอไป 
-  ประโยชนของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
1.  เปนเครื่องมือใหสามารถติดตามประเมินผลโครงการ กิจกรรม มีประสิทธิภาพแกไขปญหาความเดือดรอน
ของประชาชนไดเพียงใด 
2.  ติดตามประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนในการปฏิบัติงาน 
3.  นำผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามาใชเปนแนวทางพัฒนาตำบลพลับพลาตอไป 
-  สวนท่ี 2 การติดตามประเมินผล 
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาป  2564   (เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 
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ยุทธศาสตร 

จำนวนโครงการ
ทั้งหมดใน

แผนพัฒนาป 

2564 
รวมเปลีย่นแปลง

และเพ่ิมเติม 

จำนวนโครงการ 
ที่บรรจุใน

ขอบัญญัตแิละ
รวมเงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ 
ป 2564 

จำนวนโครงการ 
ที่ดำเนินการ รวม
เงินอุดหนุน (คิด
เปนรอยละของ
โครงการตาม
ขอบัญญัติ) 

จำนวนโครงการที่
ไมไดบรรจุใน
ขอบัญญัตแิละ
ไมไดดำเนินการ 

จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ 
1.  ยุทธศาสตร
การพัฒนาดาน
โครงสราง
พื้นฐาน 

70 44.59 34 21.66 31 31.96 36 22.93 

2.  ยุทธศาสตร
เสริมสราง
ความสามารถ
ทางเศรษฐกิจ 
การทองเที่ยว 
การเกษตร เพื่อ
บรรเทาปญหา
ความยากจน 

6 3.82 3 1.91 2 2.06 3 1.91 

3.  ยุทธศาสตร
สรางสังคมใหมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
อยางทั่วถึงและ
อยูรวมกันอยางมี
ความสุข 

50 31.85 32 20.38 19 19.59 18 11.47 

4. ยุทธศาสตร
การอนุรักษและ
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
ส่ิงแวดลอมให
เกิดความสมดุล
อยางยั่งยืน 

9 5.73 7 4.46 4 4.11 2 1.27 

5. ยุทธศาสตร
การบริหาร
ราชการตาม
หลักการบริหาร
บานเมืองที่ดี 

18 11.46 17 10.82 12 12.38 1 0.64 



6. ยุทศาสตร
การสงเสริมการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 
ความมั่นคง และ
สนับสนุน
แนวนโยบายของ
รัฐบาล จังหวัด 
อำเภอ 

4 2.55 4 2.55 2 2.06 0 0 

รวม 157 100 97 61.78 70 72.16 60 38.22 
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-  ผลการดำเนินงานตามโครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ    
โครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำป  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 
งบประมาณท่ีใชไป 1,580,000 บาท 
4.  โครงการซอมแซมถนนปูพื้นผิวยางแอสฟลทติกคอนกรีต (AC) รหัสทางหลวงทองถิ่น นม.ถ.59-012 (สาย
บานคลองกลาง เชื ่อมบานคลองยาง - บานเสาเดียว ตำบลทาอาง) ตำบล พลับพลา งบประมาณที่ไดรับ 
3,606,000 บาท งบประมาณท่ีใชไป 2,880,000 บาท ซ่ึงท้ังหมดไดดำเนินการเรียบรอยแลว 
-  โครงการที่ไมไดดำเนินการ จำนวน 27 โครงการ ไมสามารถดำเนินการไดอาจเนื่องจากไมมีผูรับจางมาขอรับ 
ไมเขาหลักเกณฑไมสามารถดำเนินการได อยูในสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา 2019 
สถานการณภัยแลง เปนตน 
-  สวนท่ี 3 ผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผล 
-  ผลการประเมินความพึงพอใจ  จากจำนวนแบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม แบบสอบถามจำนวนทั้งสิ้น  130  ชุด  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
ดังนี้ 

ประเด็น 
พอใจ
มาก 

พอใจ 
ไม

พอใจ 

1.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 2.98 9.13 0.38 

2.  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / 
กิจกรรม 

3.27 8.46 0.77 

3.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / 
กิจกรรม 

3.75 8.27 0.48 

4.  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอ
สาธารณะ 

3.55 8.17 0.77 

5.  มีความโปรงใสในการดำเนินโครงการ / กจิกรรม 2.60 9.34 0.58 

6.  การดำเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด 2.88 9.13 0.48 

7.  ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสูการแกไขปญหา 3.37 8.56 0.58 

8.  ประโยชนทีป่ระชาชนไดรับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 3.75 8.46 0.29 

ภาพรวม 26.15 69.52 4.33 
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-  ผลการประเมินความพึงพอใจแตละยุทธศาสตร และโครงสรางพื้นฐานแตละหมู ขอใหดูรายละเอียดตาม
เอกสารท่ีแจกให 
-  สวนที่ 4 สรุปผล ขอสังเกตและขอเสนอแนะ การพัฒนาทองถิ ่นในภาพรวม  การดำเนินงานในรอบป  
2564  ระหวางป  2563  กับป  2564 

การ
ดำเนินงาน 

แผนพัฒนา 
ทองถ่ิน 
2563 

ขอบัญญัต ิ
2563 

ดำเนิน 
การไดตาม
ขอบัญญัต ิ

แผนพัฒนา 
ทองถ่ิน 
2564 

ขอบัญญัต ิ
2564 

ดำเนิน 
การไดตาม
ขอบัญญัต ิ

จำนวน
โครงการ 

139 108 90 157 97 70 

รอยละ - 77.70 83.33 - 61.78 72.16 

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน เปรียบเทียบ ป 2563 กับป 2564  ดังนี ้
ปงบประมาณ  เดือน พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 

2563 
ระหวางเดือน  ตุลาคม  2562  ถึงเดือน
กันยายน  2563  (รวมทั้งปงบประมาณ) 

19.04 74.42 6.54 

2564 
ระหวางเดือน  ตุลาคม  2563  ถึงเดือน
กันยายน  2564  (รวมทั้งปงบประมาณ) 

26.15 69.52 4.33 

ขอเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน 
1.  ขอใหแกไขปญหาดานการจัดเก็บขยะมูลฝอยใหรวดเร็ว  
2.  ตองการใหมีการจัดซ้ือรถขยะเพ่ิมเติม 
3.  ตองการใหองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา จัดสรรงบประมาณซอมแซมถนนหินคลุกทุกป 
     

มติท่ีประชุม  -  รับทราบ 
 

นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ ๔.2  เรื่อง  รายงานการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
เพ่ือ 
เลขานุการสภาฯ ความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  (แผนพัฒนาทองถ่ินป ๒๕๖5 ท่ี
นำไปจัดทำขอบัญญัติงบประมาณ ประจำป 2565)  สรุปผลคะแนนไดดังนี้ 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม 
คะแนนเฉลี่ย
ประเมินได    

(คิดเปนรอยละ) 
๑.  ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น   

๒๐ 19.30 

๒.  การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ   20 18.87 

๓.  ยุทธศาสตร  ประกอบดวย ๖๐ 57.02 

     ๓.๑  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   (10) 9.38 

     ๓.๒  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด   (10) 9.38 

     ๓.๓  ยุทธศาสตรจังหวัด   (10) 9.25 

     ๓.๔  วิสัยทัศน (5) 4.88 

     ๓.๕  กลยุทธ (5) 4.81 
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     ๓.๖  เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ   (5) 4.75 

     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร   (5) 4.69 

     ๓.๘  แผนงาน   (5) 5.00 

     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม   (5) 4.88 

รวมคะแนน ๑๐๐ 95.19 

รายละเอียดตามเอกสารท่ีแจกให  มีสมาชิกทานใดจะสอบถามหรือแสดงขอคิดเห็นเพ่ิมเติมขอเชิญสอบถามได 
 

มติท่ีประชุม  -  รับทราบ 
 

นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ ๔.3  เรื่อง  รายงานการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือ 
เลขานุการสภาฯ ความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  (แผนพัฒนาทองถ่ินป ๒๕๖5 ท่ี
นำไปจัดทำขอบัญญัติงบประมาณ ประจำป 2565)   ดังนี้ 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
คะแนนเฉลี่ย
ประเมินได   

(คิดเปนรอยละ) 
๑.  การสรุปสถานการณการพัฒนา   ๑๐ 9.37 

๒.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ   ๑๐ 9.24 

๓.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 9.49 

๔.  แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา  ๑๐ 9.24 

๕.  โครงการพัฒนา ประกอบดวย   ๖๐ 57.16 

     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ   ๕ 4.75 

     ๕.๒  กำหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ ๕ 4.88 

    ๕.๓  เปาหมาย (ผลผลิตาของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสูการต้ัง
งบประมาณไดถูกตอง 

๕ 4.88 

๕.๔  โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ๕ 4.75 

    ๕.๕  เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

๕ 4.88 

    ๕.๖  โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand ๔.๐ ๕ 4.63 

    ๕.๗  โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด ๕ 5 

    ๕.๘  โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางให
ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใตหลักประชารัฐ 

๕ 4.75 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

๕ 4.69 

     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวธิีการงบประมาณ ๕ 4.94 

     ๕.๑๑  มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงค
และผลที่คาดวาจะไดรับ 

๕ 4.38 

     ๕.๑๒  ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค ๕ 4.63 

รวม ๑๐๐ 94.50 
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-  รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให มีสมาชิกทานใดจะสอบถามหรือแสดงขอคิดเห็นเพิ่มเติมขอเชิญสอบถาม
ได 
 

มติท่ีประชุม  -  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
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
ผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย 
(๑)  ผูบริหารทองถ่ิน เปนเปนประธาน 
(๒)  รองนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นทุกคน  เปนกรรมการ 
(๓)  สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจำนวนสามคน  เปนกรรมการ 
(๔)  ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจำนวนสามคน  เปนกรรมการ 
(๕)  ผู แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจที่ผู บริหารทองถิ่นคัดเลือกจำนวนไมนอยกวาสามคน  เปน
กรรมการ 
(๖)  ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจำนวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินหกคน  เปน
กรรมการ 
(๗)  ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เปนกรรมการและเลขานุการ 
(๘)  หัวหนาสวนการบริหารท่ีมีหนาท่ีจัดทำแผน  เปนผูชวยเลขานุการ 
ขอ ๕ ใหยกเลิกความในวรรคสองของขอ ๘  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และใหใชขอความตอไปนี้แทน “กรรมการตาม (๓) (๔) (๕) และ (๖) 
ใหมีวาระอยูในตำแหนงคราวละ ๔ ปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกก็ได” 
-  ตำแหนงที่ตองมีการปรับเปลี่ยนใหมตามระเบียบก็จะมี นายก รองนายกทุกทาน และสมาชิกสภาทองถ่ิน
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. หมูท่ี 12 เปน 
สมาชิก อบต. หมูท่ี 1  คณะกรรมการพัฒนา  
นางจุฑามณี  มณีวัฒนพงษสุข -  ขอผูรับรอง 2 ทาน 
รองประธานสภาฯ  1.  นายสุบิน  กกกระโทก  สมาชิก อบต. หมูท่ี 11 ผูรับรอง 
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    2.  นายเคียง  พวงกระโทก  สมาชิก อบต. หมูท่ี 15 ผูรับรอง 
นางจุฑามณี  มณีวัฒนพงษสุข -  ขอเชิญทานสมาชิกสภาคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาทานที่ 2 โดยการ 
รองประธานสภาฯ  เสนอชื่อและขอผูรับรอง 2 ทาน 



 
 
นายสำราญ  แอบผักแวน  -  ขอเสนอ นายสมคิด  เขลิ๊กกระโทก  สมาชิก อบต. หมูท่ี 1 เปน 
สมาชิก อบต. หมูท่ี 12  คณะกรรมการพัฒนา 
นางจุฑามณี  มณีวัฒนพงษสุข -  ขอผูรับรอง 2 ทาน 
รองประธานสภาฯ  1.  นายมานะ  โครงกระโทก  สมาชิก อบต. หมูท่ี 7 ผูรับรอง 
    2.  นายปน  สุดกระโทก สมาชิก อบต. หมูท่ี 5 ผูรับรอง 
นางจุฑามณี  มณีวัฒนพงษสุข -  ขอเชิญทานสมาชิกสภาคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาทานที่ 3 โดยการ 
รองประธานสภาฯ  เสนอชื่อและขอผูรับรอง 2 ทาน 
นายเคียง  พวงกระโทก  -  ขอเสนอ นายปน  สุดกระโทก  สมาชิก อบต. หมูท่ี 5 เปนคณะกรรมการ 
สมาชิก อบต. หมูท่ี 15  พัฒนา  
นางจุฑามณี  มณีวัฒนพงษสุข -  ขอผูรับรอง 2 ทาน 
รองประธานสภาฯ  1.  นายสำราญ  แอบผักแวน  สมาชิก อบต. หมูท่ี 12 ผูรับรอง 
    2.  นางสรอย  ชาญสูงเนิน  สมาชิก อบต. หมูท่ี 14 ผูรับรอง 
นางจุฑามณี  มณีวัฒนพงษสุข -  มีสมาชิกทานใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม...ถาไมมีก็จะขอมติจากท่ี
ประชุม รองประธานสภาฯ  - ไดตรวจสอบดูวามีสมาชิกสภาอยูในที่ประชุมครบองคประชุม
หรือไม 
    -  อยูครบองคประชุม  มีสมาชิก ลา  2  คน  คือ  
๑.  นายนวล  ครึบกระโทก  ประธานสภา อบต.ฯ   
     2.  นายสมควร  คุมกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี  8    
-  ทานใดเห็นชอบใหทานสมาชิกท่ีไดรับการเสนอชื่อท้ังสามทานเปนคณะกรรมการพัฒนา ขอใหยกมือ 
 

มติท่ีประชุม -  เห็นชอบใหทานสมาชิกที่ไดรับการเสนอชื่อทั้งสามทานเปนคณะกรรมการพัฒนา จำนวน 15 
เสียง ลา 2 ราย งดออกเสียง 1 เสียง 
 

นางจุฑามณี  มณีวัฒนพงษสุข -  ตอไปขอเชิญทานนายกองคการบริหารสวนตำบลพลับพลาคัดเลือก 
รองประธานสภาฯ  คณะกรรมการพัฒนาแทนในสวนของผูทรงคุณวุฒิและผูแทนภาคราชการ 
นายสวิง  เหงากระโทก  -  คณะกรรมการพัฒนาในสวนของผูทรงคุณวุฒิ ขอคัดเลือกทาน พ.อ.
(พิเศษ)  
นายก อบต.พลับพลา สุธิน  บุตรจู  ในสวนของผู แทนภาคสวนราชการขอคัดเลือกทานผู อำนวยการ
โรงเรียนวัดกุดสวาย   
  

นางจุฑามณี  มณีวัฒนพงษสุข -  ๕.๒    เรื่อง  การคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
รองประธานสภาฯ  แผนพัฒนาทองถิ่น (ในสวนของสมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือก 
    จำนวน ๓ คน)  ขอเชิญทานเลขานุการสภาฯชี้แจง 
นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกร 
เลขานุการสภาฯ   ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.  
๒๕๖๑ ขอ ๒๘ ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
ประกอบดวย 

(๑) สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจำนวนสามคน 
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    (๒)  ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจำนวนสองคน 
    (๓)  ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจำนวนสองคน 



 
 
    (๔)  หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจำนวนสองคน 
    (๕)  ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจำนวนสองคน 
    โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหนาท่ีประธาน
คณะกรรมการ  
    และกรรมการอีกหนึ่งคนทำหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ 
     ขอ ๑๑ ใหยกเลิกความในวรรคสามของขอ ๒๘ ของระเบียบ 
   กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน 
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และใหใชความตอไปนี้แทน  “กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ใหมีวาระอยูใน
ตำแหนงคราวละ ๔ ป และอาจไดรับการคัดเลือกอีกก็ได” 
-  ตำแหนงที่ตองมีการปรับเปลี่ยนใหมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะมีในสวนของ
สมาชิกสภาทองถิ่น จำนวน 3 ทาน และตำแหนงที่ตองใหผูบริหารคัดเลือกจะเปนสวนผูแทนหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ จำนวน 2 ทาน สืบเนื่องจากเดิมจะเปนผูอำนวยการโรงเรียนบานปรางค และผูอำนวยการโรงเรียน
บานคลองกลาง แตเนื่องจากผูอำนวยการโรงเรียนทานหนึ่งไดเกษียณอายุราชการและอีกทานไดยายไปดำรง
ตำแหนงนอกพ้ืนท่ีตำบลพลับพลา 
นางจุฑามณี  มณีวัฒนพงษสุข -  ขอเชิญทานสมาชิกสภาคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
รองประธานสภาฯ  แผนพัฒนาทองถ่ิน ทานท่ี 1 โดยการเสนอชื่อและขอผูรับรอง 2 ทาน 
นายปน  สุดกระโทก  -  ขอเสนอ นายมานะ  โครงกระโทก  สมาชิก อบต. หมูท่ี 7 เปน 
สมาชิก อบต. หมูท่ี 5  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
นางจุฑามณี  มณีวัฒนพงษสุข -  ขอผูรับรอง 2 ทาน 
รองประธานสภาฯ  1.  นายสมคิด  เขลิ๊กกระโทก  สมาชิก อบต. หมูท่ี 1 ผูรับรอง 
    2.  นางสาวนภธร  ขอนกระโทก  สมาชิก อบต.  หมูท่ี 9 ผูรับรอง 
นางจุฑามณี  มณีวัฒนพงษสุข -  ขอเชิญทานสมาชิกสภาคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
รองประธานสภาฯ  แผนพัฒนาทองถ่ิน ทานท่ี 2 โดยการเสนอชื่อและขอผูรับรอง 2 ทาน 
นายสำราญ  แอบผักแวน  -  ขอเสนอ นายสุบิน  กกกระโทก  สมาชิก อบต. หมูท่ี 11 เปน 
สมาชิก อบต. หมูท่ี 12  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
นางจุฑามณี  มณีวัฒนพงษสุข -  ขอผูรับรอง 2 ทาน 
รองประธานสภาฯ  1.  นายมานะ  โครงกระโทก  สมาชิก อบต. หมูท่ี 7 ผูรับรอง 
    2.  นายไพจร ณ สุพรรณ  สมาชิก อบต. หมูท่ี 13 ผูรับรอง 
นางจุฑามณี  มณีวัฒนพงษสุข -  ขอเชิญทานสมาชิกสภาคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
รองประธานสภาฯ  แผนพัฒนาทองถ่ิน ทานท่ี 3 โดยการเสนอชื่อและขอผูรับรอง 2 ทาน 
นางสายพิน  กกกระโทก  -  ขอเสนอ นางจุฑามณี  มณีวัฒนพงษสุข รองประธานสภาฯ เปนคณะ
กรรม 
สมาชิก อบต. หมูท่ี 17  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
นางจุฑามณี  มณีวัฒนพงษสุข -  ขอผูรับรอง 2 ทาน 
รองประธานสภาฯ  1.  นางสรอย  ชาญสูงเนิน  สมาชิก อบต. หมูท่ี 14 ผูรับรอง 
    2.  นางสิริพร  งิมสันเทียะ  สมาชิก อบต. หมูท่ี 18 ผูรับรอง 
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นางจุฑามณี  มณีวัฒนพงษสุข -  มีสมาชิกทานใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม...ถาไมมีก็จะขอมติจากท่ี
ประชุม รองประธานสภาฯ  - ไดตรวจสอบดูวามีสมาชิกสภาอยูในท่ีประชุมครบองคประชุม
หรือไม 
    -  อยูครบองคประชุม  มีสมาชิก ลา  2  คน  คือ  
๑.  นายนวล  ครึบกระโทก  ประธานสภา อบต.ฯ   
     2.  นายสมควร  คุมกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี  8    
-  ทานใดเห็นชอบใหทานสมาชิกที่ไดรับการเสนอชื่อทั้งสามทานเปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ขอใหยกมือ 
 

มติท่ีประชุม -  เห็นชอบใหทานสมาชิกท่ีไดรับการเสนอชื่อท้ังสามทานเปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  จำนวน  15  เสียง  ลา  2  ราย  งดออกเสียง 1  เสียง 
 

นางจุฑามณี  มณีวัฒนพงษสุข -  ตอไปขอเชิญทานนายกองคการบริหารสวนตำบลพลับพลาคัดเลือก 
รองประธานสภาฯ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา สวนผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ 
จำนวน 2 ทาน 
นายสวิง  เหงากระโทก  -  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ ่นในสวนของ
ผูแทน 
นายก อบต.พลับพลา หนวยงานท่ีเก่ียวของ จำนวน 2 ทาน ขอคัดเลือก ผูอำนวยการโรงพยาบาล 
สงเสริมสุขภาพตำบลคลองกลาง และนายไพศาล ม่ิงขวัญ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
 

นางจุฑามณี  มณีวัฒนพงษสุข ๕.๓  เรื่อง  การคัดเลือกสมาชิกสภาฯ เปนคณะกรรมการกองทุนรอง
ประธานสภาฯ   หลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา  จำนวน  ๒  คน 
    ขอเชิญทานเลขานุการสภาฯ ชี้แจง 
นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ -  ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  เรื่องหลักเกณฑ     
เลขานุการสภาฯ   เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดำเนินงานและบริหารจัดการ 
    ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี  พ.ศ.  ๒๕๖๑  
                                    ขอ ๑๒ ใหมีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสขุภาพ ประกอบดวย  
                                          (๑) ผูบริหารสูงสุดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนประธานกรรมการ  
                                         (๒) ผูทรงคุณวุฒิในทองถ่ิน จำนวนสองคน เปนกรรมการ  
                                          (๓) สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสภาองคกรปกครองสวน  
                                        ทองถ่ินมอบหมาย จำนวนสองคน เปนกรรมการ 
                                          (๔) หัวหนาหนวยบริการปฐมภูมิท่ีจัดบริการสาธารณสุขในทองถ่ิน  
                                        ท่ีคัดเลือกกันเอง จำนวนไมเกินสองคน เปนกรรมการ 
                                         (๕) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบานในทองถ่ินคัดเลือกกันเอง  
                                           จำนวนสองคน เปนกรรมการ 
                            (๖) ผูแทนหมูบานหรือชุมชนที่ประชาชนในหมู บาน หรือชุมชนคัดเลือกกันเอง 
จำนวนไมเกินหาคน เปนกรรมการ 
                                       (๗) ผูแทนของศูนยประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนหรือหนวยรับ  
                                          เรื่องรองเรียนอิสระ ท่ีอยูในทองถ่ินนั้น (ถามี) เปนกรรมการ 
                                       (๘) ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนกรรมการและเลขานุการ  
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                                       (๙) ผูอำนวยการหรือหัวหนากองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมหรือสวน  
                                      สาธารณสุข หรือท่ีเรียกชื่ออ่ืนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
                                          หรือเจาหนาท่ีอ่ืนท่ีผูบริหารสูงสุดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมอบหมาย  
                                          เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ  
                                      (๑๐) หัวหนาหนวยงานคลังหรือเจาหนาท่ีของหนวยงานคลังท่ีผูบริหาร
สูงสุด       
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมอบหมาย เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
นางจุฑามณี  มณีวัฒนพงษสุข -  ขอเชิญทานสมาชิกสภาคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพรองประธานสภาฯ  ทานท่ี 1 โดยการเสนอชื่อและขอผูรับรอง 2 ทาน 
นายมานะ  โครงกระโทก  -  ขอเสนอ นางจุฑามณี  มณีวัฒนพงษสุข  รองประธานสภาฯ เปน  
สมาชิก อบต. หมูท่ี 7  คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
นางจุฑามณี  มณีวัฒนพงษสุข -  ขอผูรับรอง 2 ทาน 
รองประธานสภาฯ  1.  นายเคียง  พวงกระโทก  สมาชิก อบต. หมูที 15 ผูรับรอง 
    2.  นายสุบิน  กกกระโทก  สมาชิก อบต. หมูท่ี  11 ผูรับรอง 
นางจุฑามณี  มณีวัฒนพงษสุข -  ขอเชิญทานสมาชิกสภาคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพรองประธานสภาฯ  ทานท่ี 2 โดยการเสนอชื่อและขอผูรับรอง 2 ทาน 
นางสาวนภธร  ขอนกระโทก -  ขอเสนอ นายเคียง  พวงกระโทก  สมาชิก อบต. หมูท่ี 15 เปน 
สมาชิก อบต. หมูท่ี 9  คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
นางจุฑามณี  มณีวัฒนพงษสุข -  ขอผูรับรอง 2 ทาน 
รองประธานสภาฯ  1.  นางสรอย  ชาญสูงเนิน  สมาชิก อบต. หมูท่ี 14 ผูรับรอง 
    2.  นายชิน  แจนดอน  สมาชิก อบต. หมูท่ี 16 ผูรับรอง 
นางจุฑามณี  มณีวัฒนพงษสุข -  มีสมาชิกทานใดจะเสนอเพิ ่มเติมอีกหรือไม...ถาไมมีก็จะขอมติจากท่ี
ประชุม รองประธานสภาฯ  - ไดตรวจสอบดูวามีสมาชิกสภาอยูในที่ประชุมครบองคประชุม
หรือไม 
    -  อยูครบองคประชุม  มีสมาชิก ลา  2  คน  คือ  
๑.  นายนวล  ครึบกระโทก  ประธานสภา อบต.ฯ   
     2.  นายสมควร  คุมกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี  8    
-  ทานใดเห็นชอบใหทานสมาชิกที่ไดรับการเสนอชื่อทั้งสองทานเปนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ขอใหยกมือ 
 

มติท่ีประชุม -  เห็นชอบใหทานสมาชิกที่ไดรับการเสนอชื่อทั้งสองทานเปนคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ  จำนวน  15  เสียง  ลา  2  ราย  งดออกเสียง 1  เสียง 
 

นางจุฑามณี  มณีวัฒนพงษสุข ๕.๔  เรื่อง  ขออนุมัติการโอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ  
รองประธานสภาฯ  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
    -  ขอเชิญทานเลขานุการสภาฯ ชี้แจง 
นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร 
เลขานุการสภาฯ   ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ขอ  ๒๗  การโอนเงินงบประมาณ 
รายจายในงบลงทุน  โดยการโอนเพ่ิม  โอนลด  ท่ีทำใหลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจาย
เปนรายการใหม  ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถิ ่นดวยองคการบริหารสวนตำบลพลับพลาไดจัดทำ
ขอบัญญัติ 
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งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕  และไดประกาศใชเมื่อวันที่  ๒๑  กันยายน  พ.ศ.  
๒๕๖๔   แตมีความจำเปน  จึงขอโอนงบประมาณตั้งรายการใหม  ดังนี้ 
     แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งบลงทุน   หมวด  คาครุภัณฑ ประเภท 
ครุภัณฑสำนักงาน เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือโตะทำงานผูบริหาร ขนาด  ๑๖๐x๘๕x๗๖ ซม. พรอมกระจก พรอมตู
ขาง จำนวน ๑ชุ ด ราคา ๑๙,๕๐๐ บาท และคาจัดซ้ือเกาอ้ีผูบริหาร 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 และคาจัดซ้ือเกาอ้ีผูบริหาร จำนวน ๑  ตัว (ราคาทองตลาด) 
เนื่องจากงบประมาณไมไดตั้งไวโดยขอโอนลด จากสำนักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป  งบบุคลากร   หมวด  
เงินเดือน  
                               (ฝายการเมือง) ประเภท คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/
สมาชิก 
    สภา/เลขานุการสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เพ่ือจายคาตอบแทนราย 
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 
ขอมติจากท่ีประชุมตอไป 
นางจุฑามณี  มณีวัฒนพงษสุข -  ไดตรวจสอบดูวามีสมาชิกสภาอยูในท่ีประชุมครบองคประชุมหรือไม 
รองประธานสภาฯ  -  อยูครบองคประชุม  มีสมาชิก ลา  2  คน  คือ  
๑.  นายนวล  ครึบกระโทก  ประธานสภา อบต.ฯ   
     2.  นายสมควร  คุมกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี  8    
-  ทานใดเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขอใหยกมือ 
 

มติท่ีประชุม -  เห็นชอบใหโอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  จำนวน  15  เสียง  ลา  
2  ราย  งดออกเสียง 1  เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืน  ๆ (ถามี)  

นางจุฑามณี  มณีวัฒนพงษสุข -  มีสมาชิกทานใดจะเสนอแนะหรือสอบถามเพ่ิมเติมขอเชิญเสนอแนะ 
รองประธานสภาฯ  สอบถามได 
นายมานะ  โครงกระโทก  -  ขอสอบถามเก่ียวกับการติดตั้งกระจกโคงมนจะมีงบประมาณในการ 
สมาชิก อบต. หมูท่ี 7  ดำเนินการหรือไมซ่ึงหมูท่ี 7 มีประมาณ 3 จุด 
นางสาวนภธร  ขอนกระโทก -  ขอเสนอแนะให อบต.พลับพลา จัดซ้ือรถขยะใหมหรือไมก็ปรับปรุงถัง
ขยะ 
สมาชิก อบต. หมูท่ี 9 ใหใหญข้ึน เพราะขณะนี้ประชาชนไดรับผลกระทบจากการท่ีขยะเพ่ิมมากข้ึนและ
จัดเก็บไมทัน 
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นายเคียง  พวงกระโทก  -  ขอเสนอแนะเกี่ยวกับงบประมาณ อบต.ที่มีจำกัด ขอฝากใหผู บริหาร
จัดหา 
สมาชิก อบต. หมูท่ี 15 หรือขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมจากสวนกลาง และขอใหความสำคัญกับ
แผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนมีสวนรวมเก่ียวกับแผนพัฒนาทองถ่ินใหมากข้ึน 
นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ -  เรื่องการจัดหารถขยะเพิ่มตองดูความเหมาะสมของพื้นที่ ถารถคันใหญก็
จะ 
ปลัด อบต.พลับพลา ไมสามารถเขาตามตรอกซอยตางๆ ไดสะดวก ซึ่งก็ไดมีการปรึกษากับคณะผูบริหาร
จะดำเนินการจางเหมาเอกชนมาเก็บขนขยะเพิ่มและเพิ่มจำนวนวันในการทำงานจัดเก็บขยะเปนวันเสารอีก 1 
วัน 
-  แผนพัฒนาทองถิ่นควรเริ่มจากหมูบานในการจัดประชาคมหาปญหาความตองการของหมูบานและตองเปน
โครงการที่สามารถดำเนินการได เพราะผูนำในหมูบานจะทราบดีวาในหมูบานทานมีปญหาใดที่ตองไดรับการ
แกไข 
-  ผูบริหารและเจาหนาท่ีมีการของบประมาณสนับสนุนจากสวนกลางทุกปและดำเนินการขอไปหลายโครงการ
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 ท้ังนี้ขอฝาก
ใหทานสมาชิกมองทุกมิติของการพัฒนา ไมใชเฉพาะในดานโครงสรางพื้นฐานแตตองมองทุกดานในการพัฒนา
ไมวาจะเปนดานการสงเสริมอาชีพ ดานสาธารณสุข ดานกีฬา เปนตน 
นายสำราญ  แอบผักแวน  -  ขอสอบถามเรื่องถังขยะขณะนี้มีอยูหรือไมตองการขอเพ่ิมประมาณ 2-3  
สมาชิก อบต. หมูท่ี 12  ถังและตองการยางมะตอยในการซอมแซมถนนท่ีชำรุดเสียหาย 
นายสวิง  เหงากระโทก  -  เรื่องของการแกไขปญหาดานการจัดเก็บขยะทางคณะผูบริหารมีแผนจะ 
นายก อบต.พลับพลา  ดำเนินการจัดหารถขยะเพิ่มและจัดหายางมะตอยรอนในการซอมแซมถนน
ท่ี 
ชำรุดสายตางๆ ในพ้ืนท่ีตำบลพลับพลา 
นางสรอย  ชาญสูงเนิน  -  ขอฝากถึงทานนายกองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา ขอใหจัดสรร 
สมาชิก อบต. หมูท่ี 14  งบประมาณในการซอมแซมถนนสายบานคลองยางเชื่อมบานเสาเดียว ท่ี
เกิด 
การชำรุดบริเวณใกลกับศาลาประชาคมไหลถนนไดถูกน้ำกัดเซาะประกอบกับชวงนี้มีรถบรรทุกหนักวิ่งผาน
เพราะอยูในชวงของการขนสงพืชผลดานการเกษตรเกรงวาถนนจะเสียหายเพ่ิมมากข้ึน 
นางชะมาย  เดชา  -  ขอฝากผูบริหารจัดสรรงบประมาณในการติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะ 
สมาชิก อบต. หมูท่ี 6  ประมาณ 2 จุด 
นายปน  สุดกระโทก  -  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการซอมแซมถนนสายหมู 5 เชื่อมถนน 
สมาชิก อบต. หมูท่ี 5  ทางหลวงหมายเลข 24 
นางสาวนภธร  ขอนกระโทก -  ขอสอบถามหนาบานผูชวยเลิ่มขอใหดำเนินการเปลี่ยนทอใหมเพราะท่ี
ผาน 
สมาชิก อบต. หมูท่ี 9  มาฝนตกน้ำทวมขังถนนและขอใหซอมแซมถนนท่ีชำรุดเสียหาย 
นายสุบิน  กกกระโทก  -  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการซอมแซมถนนสายคลองเหมืองท่ี 
สมาชิก อบต. หมูท่ี 11  ชำรุดเสียหาย 
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นางนิภา  พลอยกระโทก  -  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะบาน 
สมาชิก อบต. หมูท่ี 3  พลับพลา หมูท่ี 3 จำนวน 1 จุด 
นางณัฐวรรณ   จิตติมณี  -  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการกอสรางรางระบายน้ำเพ่ือแกไข 
สมาชิก อบต. หมูท่ี 10  ปญหาเรื่องการระบายน้ำ  
นายชิน  แจนดอน  -  ขอฝากใหทานผูบริหารดำเนินการซอมแซมถนนสายคุมหนองข้ีแตท่ีชำรุด 
สมาชิก อบต. หมูท่ี 16  เสียหาย 
นางสายพิน  กกกระโทก  -  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะบริเวณโคง 
สมาชิก อบต. หมูท่ี 17  ตนมะขาม 
นางสิริพร  งิมสันเทียะ  -  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณนาการติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะบานบุยอ  
สมาชิก อบต. หมูท่ี 18  หมูท่ี 18 จำนวน 2 จุด 
นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ -  การเสนอขอรับงบประมาณสนับสนุนโครงการตางๆ ขอฝากใหสมาชิกทุก 
ปลัด อบต. พลับพลา  ทานตองดูในเรื ่องของแผนพัฒนาทองถิ ่นวามีหรือไม ถาไมมีและเปน
โครงการ 
ท่ีมีความจำเปนเดือดรอนจริงๆ ก็ตองมีการเพ่ิมเติมจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินเขามากอน 
นางจุฑามณี  มณีวัฒนพงษสุข -  มีสมาชิกทานใดจะเสนอแนะหรือสอบถามเพ่ิมเติมขอเชิญเสนอแนะได 
รองประธานสภาฯ  ถาไมมี บัดนี้ก็ไดประชุมครบทุกวาระแลวและขอขอบคุณทานสมาชิกทุก
ทาน 
ที่ใหความรวมมือและการประชุมเปนไปดวยความเรียบรอย รวมทั้งตองขอขอบคุณคณะผูบริหารที่ไดแถลง
นโยบายในการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา  ถาไมมีสมาชิกทานใดเสนอแนะหรือสอบถามเพ่ิมเติม  
ก็ขอปดการประชุม 
 

ปดประชุม  เวลา  ๑4.๐๐  น 
 
 
  (ลงชื่อ)  สมมิตร  ขันธการุญวงศ ผูบันทึกรายงานการประชุม 
                            (นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ) 
  เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา 
 
 
  (ลงชื่อ)    ผูตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
                               (นายนวล  ครบึกระโทก) 
                 ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา 
 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชมุ 
 
 
 (ลงชื่อ)   สำราญ  แอบผักแวน กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                   (นายสำราญ  แอบผักแวน) 
       สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา 



 
 
 
 

(ลงชื่อ) สมคิด  เขลิ๊กกระโทก    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                  (นายสมคิด  เขลิ๊กกระโทก) 
    สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา 
 
 

(ลงชื่อ)  เคียง  พวงกระโทก    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                   (นายเคียง  พวงกระโทก) 
      สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
-  ตรวจรับรองรายงานประชุมแลวในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา  สมัยวิสามัญ   
   สมัยท่ี  ๑  ครั้งท่ี  ๑   ลงวนัท่ี  ๑  มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
  
 
 (ลงชื่อ)   นวล  ครึบกระโทก                                                         
                   (นายนวล  ครบึกระโทก) 
    ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา 
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