
ระเบียบวาระการประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๒  ครั้งท่ี  ๑  ประจำป  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

วันท่ี  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๖๕  เวลา  ๐๙.๓๐ น. 

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา 
 

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

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

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

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

ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว  (๑  มิถุนายน  ๒๕๖๕) 

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

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

 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่อง  แจงเพ่ือทราบ 

   ๓.๑  แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) แกไข ครั้งท่ี 1/2565 
        ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561  ขอ 4 “การ
แกไข” หมายความวา การแกไขขอผิดพลาดในแผนพัฒนาหรือแผนการดำเนินงานให
ถูกตอง โดยไมทำใหวัตถุประสงคและสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป และหมวด ๔  การ
แกไข การเพ่ิมเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา  ขอ 21  การแกไขแผนพัฒนาเปน
อำนาจของผูบริหารทองถ่ิน  “เม่ือผูบริหารทองถ่ินไดเห็นชอบแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีแกไข
แลว ใหปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันท่ี
ผูบริหารทองถ่ินเห็นชอบ พรอมท้ังแจงสภาทองถ่ิน อำเภอ และจังหวัดทราบดวย” 

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

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

   ๓.๒  รายงานผลการประเมินมาตรฐานข้ันต่ำการจัดบริการสาธารณะขององคการ 

   บริหารสวนตำบลพลับพลา ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๕ 

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

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

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 

๔.๑  การขออนุญาตเปดสนามชนไกข้ึนใหม  ตั้งอยู  ณ  บานกอก  หมูท่ี  ๖   

ตำบลพลับพลา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

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

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

 

 

 



-๒- 

 

   ๔.๒ การพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เพ่ิมเติม  

                                        ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๕   

                                      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครอง 

                               สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ ๒๒ การ 

                               เพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดำเนินการตามข้ันตอน  ดังนี้ 

    (๑)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทำรางแผนพัฒนา                                         

   ทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมพรอมเหตุผลและความจำเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  

    (๒)  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณาราง 

                                แผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติม  สำหรับองคการบริหารสวนตำบลใหสงรางแผนพัฒนา 

                               ทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมใหสภาองคการบริหารสวนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แหง 

                               พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ดวย 

   เม่ือแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมไดรับความเห็นชอบแลว  ใหสงแผนพัฒนาทองถ่ิน 

                               ดังกลาวใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใช  พรอมท้ังปดประกาศใหประชาชนทราบโดย      

                              เปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินประกาศใช   

    ขอ  ๒๒/๒  ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเก่ียวกับ                     

                              โครงการพระราชดำริ  งานพระราชพิธี  รัฐพิธี  นโยบายรัฐบาล  และนโยบาย 

                              กระทรวงมหาดไทย  ใหเปนอำนาจของผูบริหารทองถ่ิน  สำหรับองคการบริหารสวน 

                             ตำบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงใหสภาองคการบริหารสวน 

                             ตำบลพิจารณาตามมาตรา  ๔๖  แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวน 

                             ตำบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ดวย  และเม่ือแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงไดรับ 

                             ความเห็นชอบแลว  ใหปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

                            นับแตท่ีไดรับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาว

   (รายละเอียดตามเอกสารท่ีแจกให)    

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

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

   ๔.๓   การพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  เพ่ิมเติม  

                                        ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๕   

                                      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครอง 
                               สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ 22 การ 
                               เพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดำเนินการตามข้ันตอน  ดังนี้ 
    (๑)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทำรางแผนพัฒนา                                         
   ทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมพรอมเหตุผลและความจำเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  
 
 



-๓- 
 

    (๒)  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณาราง 
                                แผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติม  สำหรับองคการบริหารสวนตำบลใหสงรางแผนพัฒนา 
                               ทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมใหสภาองคการบริหารสวนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แหง 
                               พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ดวย 
   เม่ือแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมไดรับความเห็นชอบแลว  ใหสงแผนพัฒนาทองถ่ิน 
                               ดังกลาวใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใช  พรอมท้ังปดประกาศใหประชาชนทราบโดย      
                              เปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินประกาศใช   
    ขอ  ๒๒/๒  ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเก่ียวกับ                     
                              โครงการพระราชดำริ  งานพระราชพิธี  รัฐพิธี  นโยบายรัฐบาล  และนโยบาย 
                              กระทรวงมหาดไทย  ใหเปนอำนาจของผูบริหารทองถ่ิน  สำหรับองคการบริหารสวน 
                             ตำบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงใหสภาองคการบริหารสวน 
                             ตำบลพิจารณาตามมาตรา  ๔๖  แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวน 
                             ตำบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ดวย  และเม่ือแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงไดรับ 
                             ความเห็นชอบแลว  ใหปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 
                            นับแตท่ีไดรับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาว
   (รายละเอียดตามเอกสารท่ีแจกให)    

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

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

   ๔.๔  การพิจารณา  รางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  เปลี่ยนแปลง  

                               ครัง้ท่ี  ๑/๒๕๖๕ 

    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกร 
   ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
                               “ขอ  ๒๒/๑  เพ่ือประโยชนของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหเปน    
                               อำนาจของคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  สำหรับองคการบริหารสวนตำบลใหสงราง 
                               แผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเปลี่ยนแปลงใหสภาองคการบริหารสวนตำบลพิจารณา  
                               ตามมาตรา  ๔๖  แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล  พ.ศ.   
                               ๒๕๓๗  ดวย 
    เม่ือแผนพัฒนาทองถ่ินตามวรรคหนึ่งไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนา 
                                ทองถ่ิน”ดังกลาวใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใช  พรอมท้ังปดประกาศใหประชาชน 
                                ทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตผูบริหารทองถ่ินประกาศใช 
                               “ขอ  ๒๒/๒  การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินเก่ียวกับโครงการ                              
                                พระราชดำริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรฐับาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย  
                               ใหเปนอำนาจของผูบริหาร  สำหรับองคการบริหารสวนตำบลใหสงรางแผนพัฒนา 
                              ทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงใหสภาองคการบริหารสวนตำบลพิจารณาตาม 
                              มาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗  
                              ดวย  และเม่ือแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงไดรับความเห็นชอบแลว ให 
                              ปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับความ 
                             เห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาว” 



-๔- 
 

                      (รายละเอียดตามเอกสารท่ีแจกให) 

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

มติท่ีประชุม . ……………………………………………………… 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเพ่ือพิจารณา 

๕.๑  การโอนเงินงบประมาณต้ังจายรายการใหม  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณขององคกรปกครองสวน 

 พ.ศ.  ๒๕๖๓  ขอ  ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบลงทุน  โดยการโอนเพ่ิม   

 โอนลด  ท่ีทำใหลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม   

                      ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

                              ดวยองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา มีความประสงคจะโอนงบประมาณ 

                              ตั้งจายรายการใหม  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕  โครงการวางทอระบายน้ำแบบ 

           ทอลอดเหลี่ยมบริเวณถนนสายไปสะพานทาชาง  หมูท่ี  ๓  ขนาด  ๑.๕๐  x  ๑.๕๐   

           เมตร  ยาว  ๖  เมตร  งบประมาณ  ๒๐๐,๐๐๐  บาท  ขอโอนงบประมาณจาก   

          โครงการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมเทคาน  สายทำนบทาชาง  บานพลับพลา   

           หมูท่ี  ๓  กวางเฉลี่ย  ๓.๒๐  เมตร  ยาว   ๑๐๐  เมตร  หนาเฉลี่ย  ๐.๑๐  เมตร   

                             งบประมาณ  ๒๐๐,๐๐๐  บาท 

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

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

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน  ๆ  (ถามี) 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมสภาอบต.พลับพลา   

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๒  ประจำป  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

วันท่ี  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๖๕  เวลา  ๐๙.๓๐  น. 

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


