ประกาศสภาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา
เรื่อง รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๕
-------------------------------------------------ตามที่องคการบริหารสวนตำบลพลับ พลา ไดเปดประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบล
พลับพลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หอง
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา นั้น
อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๓๓ และ ๓๔ บัดนี้ สภาองคการบริหาร
สวนตำบลพลับพลา ไดรับรองรายงานการประชุมสภาฯ เรียบรอยแลว ในการประชุมสภาองคการบริหาร
สวนตำบลพลับพลา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน
๒๕๖๕ จึงขอประกาศรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลาใหประชาชนทราบโดยทั่วกัน
ตามรายละเอียดที่แนบทายนี้
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
นวล ครึบกระโทก
(นายนวล ครึบกระโทก)
ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา

บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖5
วันพุธที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5 เวลา ๐๙.0๐ น.
ณ หองประชุมที่ทำการองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา
ผูมาประชุม
ลำดับ
ที่
๑
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

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

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

ตำแหนง

ลายมือชื่อ

ประธานสภา อบต.ฯ
รองประธานสภา อบต.ฯ
เลขานุการสภา อบต.ฯ
สมาชิกสภา อบต.ฯ หมูที่
สมาชิกสภา อบต.ฯ หมูที่
สมาชิกสภา อบต.ฯ หมูที่
สมาชิกสภา อบต.ฯ หมูที่
สมาชิกสภา อบต.ฯ หมูที่
สมาชิกสภา อบต.ฯ หมูที่
สมาชิกสภา อบต.ฯ หมูที่
สมาชิกสภา อบต.ฯ หมูที่
สมาชิกสภา อบต.ฯ หมูที่
สมาชิกสภา อบต.ฯ หมูที่
สมาชิกสภา อบต.ฯ หมูที่
สมาชิกสภา อบต.ฯ หมูที่
สมาชิกสภา อบต.ฯ หมูที่
สมาชิกสภา อบต.ฯ หมูที่
สมาชิกสภา อบต.ฯ หมูที่

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

๑
๓
๕
๖
๗
8
9
๑1
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

ผูไมมาประชุม
๑. นางณัฐวรรณ จิตติมณี สมาชิกสภา อบต.ฯ หมูที่ ๑๐ (ลา)
ผูเขารวมประชุม
1. นายสวิง เหงากระโทก
นายก อบต.พลับพลา
2. นายสำรวย วัชรคำประเสริฐ รองนายก อบต.พลับพลา
3. นายอาคม แผละกระโทก รองนายก อบต.พลับพลา
4. พ.อ.(พิเศษ) สุธิน บุตรจู
5. นายถนอม แกวกระโทก
6. นางภณิดา บุดดาวงค
รองปลัดอบต.พลับพลา
7. นางวรรณี กิติพงษ
หัวหนาสำนักปลัด

หมายเหตุ

-28. นายสุทธิพงษ ศรีวิพัฒน
9. นายสุริวงค ชัยนฤเวชย
10. นางสาวสุนันท ครึบกระโทก
11. นางสาวผกามาศ แครกระโทก

ผูอำนวยการกองสวัสดิการสังคม
ผูอำนวยการกองการศึกษาฯ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

เปดประชุมเวลา ๐๙.0๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่อง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
นายนวล ครึบกระโทก - แจงระเบียบวาระการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำป
ประธานสภาฯ 2565 ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน
ตำบล
พลับพลาครั้งแรก (17 มกราคม ๒๕๖๕)
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง แจงเพื่อทราบ
3.1 เรื่อง แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แกไข ครั้งที่ 5/2565
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง แจงเพื่อพิจารณา
4.1 การพิจารณาจายขาดเงินสะสม
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถามี)
- ขอเชิญเลขานุการสภาฯ แจงเรื่องอื่นๆ ใหที่ประชุมสภาไดรับทราบ
นายสมมิตร ขันธการุญวงศ
- ขอแจงวันที่ 3 มิถุนายน เปนวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนาง
เจา
เลขานุการสภาฯ สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ขอเชิญทานผูบริหาร ทานสมาชิกเขารวมกิจกรรม
จะมีพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีวางพานพุม
- ขอขอบคุณทุกทานที่รวมกันทำความสะอาดหมูที่ 5 และหมูที่ 11
มติที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒
นายนวล ครึบกระโทก
ประธานสภาฯ

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว (17 มกราคม 2565)
- ไดตรวจสอบดูวามีสมาชิกสภาอยูในที่ประชุมครบองคประชุมหรือไม
- อยูครบองคประชุม มีสมาชิก ลา 1 คน คือ
1. นางณัฐวรรณ จิตติมณี สมาชิกสภา อบต.ฯ หมูที่ 10
- ขอเชิญสมาชิกสภา อบต. ทุกทานตรวจดูรายงานการประชุมครั้งที่แลวในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่
1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 17 มกราคม ๒๕๖5 ที่ผานมาวามีแกไขเปลี่ยนแปลงหรือไม หรือเห็นเปนอยางอื่นหรือไม
เสนอแนะแกไขเพิ่มเติมได…..(ไมมี)…..ไมมีแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเห็นเปนอยางอื่น ถาไมมีจะขอมติที่ประชุม
สมาชิกทานใดรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว ขอใหยกมือ
มติที่ประชุม

- รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว จำนวน 16 เสียง ลา 1 ราย งดออกเสียง 1 เสียง

-3ระเบียบวาระที่ ๓
นายนวล ครึบกระโทก
ประธานสภาฯ
นายสมมิตร ขันธการุญวงศ
เลขานุการสภาฯ

เรื่อง แจงเพื่อทราบ
3.1 เรื่อง แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แกไข ครั้งที่
5/2565 ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียด
- เรื่อง แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แกไข ครั้งที่ 5/2565
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2561 ขอ 4 “การแกไข” หมายความวา การแกไขขอผิดพลาดใน
แผนพัฒนาหรือแผนการดำเนินงานใหถูกตอง โดยไมทำใหวัตถุประสงคและสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป
และหมวด ๔ การแกไข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ขอ 21 การแกไขแผนพัฒนาเปน
อำนาจของผูบริหารทองถิ่น “เมื่อผูบริหารทองถิ่นไดเห็นชอบแผนพัฒนาทองถิ่นที่แกไขแลว ใหปดประกาศให
ประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่นเห็นชอบ พรอมทั้งแจงสภาทองถิ่น
อำเภอ และจังหวัดทราบดวย”
- ดวยองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา ไดตรวจสอบแผนพัฒนาทองถิ่นพบวามีขอมูลรายการโครงการและ
บัญชีครุภัณฑที่ตองมีการแกไข เนื่องจากมีการพิมพชื่อและเปาหมายโครงการผิด และราคาวัสดุกอสรางไดมี
การปรับราคาขึ้นอยางตอเนื่องทำใหงบประมาณที่ตั้งไวในแผนพัฒนาทองถิ่นปรับเพิ่มขึ้น ในสวนของบัญชี
ครุภัณฑมีการเปลี่ยนแปลงของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 ประกอบกับบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ฉบับลาสุดประจำเดือนธันวาคม 2564 ไดมีการปรับ
ราคากลางที่สูงขึ้น ตลอดจนตองมีการปรับเปลี่ยนแผนงานใหสอดคลองกับรูปแบบและการจำแนกประเภท
รายรับ-รายจายงบประมาณในปจจุบัน รายการที่ขอเปลี่ยนแปลง มีดังนี้
1. รายการโครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2564 หนาที่ 17
ลำดับที่ ๑ จากเดิมเปนโครงการซอมสรางถนน คสล. สายหลักจากบานหนองยายเหล หมูที่ 5 ถึงถนนทาง
หลวงหมายเลข 24 นม.ถ. 59-002 เปาหมายผลผลิตโครงการ กวาง 5 เมตร ยาว 535 เมตร หนา 0.15
เมตร งบประมาณป 2565 จำนวน 1,600,000 บาท ขอแกไขเปนโครงการซอมสรางถนน คสล. สายหลัก
จากบานหนองยายเหล หมูที่ 5 ถึงถนนทางหลวงหมายเลข 24 นม.ถ. 59-002 เปาหมายผลผลิตโครงการ
กวาง 5 เมตร ยาว 535 เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณป 2565 จำนวน 1,745,000 บาท (แกไข
งบประมาณราคากลางปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้น)
2. รายการโครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ครั้งที่
1/2563 หนาที่ 10 ลำดับที่ 1 จากเดิมเปนโครงการซอมแซมถนนลาดยางสายหลักจากบานปรางค ม. 9 ถึง
บานประดากุด ม. 7 เปาหมายผลผลิตโครงการ ซอมแซมถนน จำนวน 11 ชวง ยาวรวม 7,700 เมตร หรือมี
พื้นที่
ซอมแซมถนนไมนอยกวา 34,200 ตารางเมตร งบประมาณป 2564 – 2565 จำนวน 16,000,000 บาท
ขอแกไขเปนโครงการซอมสราง
ถนนลาดยางสายหลักจากบานปรางค ม. 9 ถึงบานประดากุด ม. 7 เปาหมายผลผลิตโครงการ ซอมสรางถนน
จำนวน 11 ชวง ยาวรวม 7,700 เมตร หรือมีพื้นที่ซอมสรางถนนไมนอยกวา 34,200 ตารางเมตร
งบประมาณป 2564 – 2565 จำนวน 16,000,000 บาท (แกไขคำพิมพผิดจากซอมแซมเปนซอมสราง)
3. รายการบัญชีครุภัณฑยานพาหนะและขนสง ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แกไข ครั้งที่
2/2563 หนา 6 คาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ำกวา 6,000 ซีซี หรือ

-4กำลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ำกวา 170 กิโลวัตตแบบอัดทาย จากเดิมงบประมาณประจำป 2565 จำนวน
2,400,000 บาท ขอแกไขเปน งบประมาณประจำป 2565 จำนวน 2,500,000 บาท (แกไขแผนงานและ
งบประมาณ)
มติที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่อง เพื่อพิจารณา
นายนวล ครึบกระโทก
๔.๑ เรื่อง พิจารณาการจายขาดเงินสะสม
ประธานสภาฯ - ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบตลอดจนรายละเอียดของการขอจายขาดเงินสะสม
นายสมมิตร ขันธการุญวงศ
- การพิจารณาจายขาดเงินสะสม ดวยองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา
เลขานุการสภาฯ มีความจำเปนขอจายขาดเงินสะสม เพื่อใชในภารกิจขององคการบริหารสวนตำบลในการ
แกไขปญหาความเดือดรอนของ ประชาชน อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน
การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวน ทองถิ่น พ.ศ.
2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ขอ 89 องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจใชจายเงินสะสม
ได โดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถิ่นเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(1) ใหกระทำไดเฉพาะกิจการซึ่งอยูในอำนาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับดานการ
บริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เปนการเพิ่มพูนรายไดของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือกิจการที่
จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดรอนของ ประชาชน ทั้งนี้ ตองเปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น หรือ ตามที่กฎหมายกำหนด
(2) ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละประเภทตามระเบียบ
(3) ใหกันเงินสะสมสำรองจายเปนคาใชจายดานบุคลากรไมนอยกวาสามเดือนและกันไวอีกรอยละสิบของ
งบประมาณรายจายประจำปนั้น เพื่อเปนคาใชจายในการบริหารงานและกรณีที่เกินสาธารณภัยเกิดขึ้น
(4) เมื่ออนุมัติใหจายเงินสะสมแลว องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองดำเนินการกอหนี้ผูกพันใหแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป หากไมดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดใหการใชจายเงินสะสมนั้นเปนอันพับ
ไป
ทั้งนี้ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชจายเงินสะสม โดยคำนึงถึงสานะการเงินการคลังขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว
- ขอเชิญทานนายกองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา ไดชี้แจงถึงความจำเปนที่ตองขอจายขาดเงินสะสม ขอ
เชิญครับ
นายสวิง เหงากระโทก
- การขอจายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ผูบริหารไดเล็งเห็นถึงความเดือดรอน
ของ
นายก อบต.พลับพลา
ประชาชน โดยเฉพาะปญหาเรื่องการจัดเก็บขยะ มีการรองเรียนจาก
ประชาชนถึงความเดือดรอนจำนวนมาก ซึ่งปญหานี้ตองไดรับการแกไขเปนการเรงดวน สวนในเรื่องของถนน
หนทางการสัญจรของประชาชนก็มีหลายสายที่มีความเดือดรอนของประชาชนจริงๆ ประชาชนไดรองเรียน
สะทอนปญหาความเดือดรอนมายัง อบต. ผูบริหารไดเล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเปนที่จะตอง
ดำเนินการแกไขปญหาดังกลาว
ดังนั้น เพื่อบำบัดความเดือดรอนของประชาชน องคการบริหารสวนตำบลพลับพลาจึงขอจายขาดเงิน
สะสม ดังนี้

-5๑. จัดซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน ๑ คัน ขนาด ๖ ตัน ๖ ลอ ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่ำกวา ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ำกวา ๑๗๐ กิโลวัตต แบบอัดทาย (ตาม
มาตรฐานครุภัณฑที่กำหนด) จำนวนเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๒. โครงการซอมสรางถนน คสล. สายหลักจากบานหนองยายเหล
หมูที่ ๕ ถึงถนนทางหลวงหมายเลข ๒๔ นม.ถ ๕๙-๐๐๒ ทำการขุดรื้อถนนลาดยางเดิมที่ชำรุด แลวกอสราง
ถนน คสล. กวาง ๕ เมตร ยาว ๕๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ถนน คสล. ไมนอยกวา
๒,๖๗๕ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่ องคการบริหารสวนตำบลพลับพลา กำหนด จำนวนเงิน
๑,๗๔๕,๐๐๐ บาท
๓. โครงการซอมสรางถนนลาดยางสายหลักบานปรางค หมูที่ ๙ ถึงบาน
ประดากุด หมูที่ ๗ ทำการขุดรื้อถนนลาดยางเดิมที่ชำรุด แลวกอสรางถนน คสล. กวาง ๕ เมตร ยาว
๑๙๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ถนน คสล. ไมนอยกวา ๙๖๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่
องคการบริหารสวนตำบลพลับพลา กำหนด จำนวนเงิน ๕๘๕,๐๐๐ บาท โดยโครงการนี้จะดำเนินการในชวง
บานกุดสวายเชื่อมบานกอกที่ถนนชำรุดเสียหายมาก
๔. โครงการกอสรางถนน คสล. สายอูชางเลิศไปโรงพยาบาลโชคชัย บาน
ปรางค หมูที่ ๙ ชวงที่ ๑ กวาง ๔ เมตร ยาว ๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม
นอยกวา ๒๒๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่
องคการบริหารสวนตำบลพลับพลา กำหนด จำนวนเงิน ๑๔๗,๐๐๐ บาท
สายนี้จะดำเนินการใหแลวเสร็จตลอดสาย
๕. โครงการซอมสรางถนน คสล. สายบานโนนแดง หมูที่ ๑๖ เชื่อม
บาน
หนองลางชาง หมูท ี่ ๗ ตำบลโคกไทย นม.ถ ๕๙-๐๐๖ ทำการขุดรื้อถนนลาดยางเดิมที่ชำรุด แลวกอสราง
ถนน คสล. กวาง ๔ เมตร ยาว ๙๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไมนอยกวา ๓,๗๔๐
ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่ องคการบริหารสวนตำบล
พลับพลา กำหนด จำนวนเงิน ๒,๓๐๔,๐๐๐ บาท ถนนสายนี้ไดชำรุดการสัญจรลำบากมากจำเปนตองไดรับ
การแกไข
- มีสมาชิกทานใดจะสอบถามเพิ่มเติมขอเชิญสอบถามได
นายเคียง พวงกระโทก
- ขอสอบถามโครงการตางๆ คณะทานผูบริหารไดตรวจสอบแลววามีความ
สมาชิก อบต. หมูที่ 15 จำเปนไมใชพิจารณาตามความตองการ เรื่องการจัดซื้อรถขยะจะมีการรับประกันการ
ดูแลหรือไมระยะเวลาเทาไร
นายสวิง เหงากระโทก
- ขอเชิญทานปลัดชี้แจงเกี่ยวกับการรับประกันการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ
นายก อบต.พลับพลา
นายสมมิตร ขันธการุญวงศ
- การจัดซื้อรถบรรทุกขยะจะเปนเรื่องของการทำประกันสัญญาวากี่ป เชน
ปลัด อบต.พลับพลา
การกอสรางถนน คสล.จะรับประกันภายในระยะเวลา 2 ป ตองมีการ
วางเงิน
ค้ำในการดูแล เรื่องการจัดซื้อรถบรรทุกขยะก็เชนกันตองมีรายละเอียดการค้ำประกันซึ่งจะมีรายละเอียดในการ
ดำเนินการจัดซื้อจัดจาง
นายสำราญ แอบผักแวน
- ขอสอบถามการจัดซื้อรถบรรทุกขยะวาเปนของบริษัทอะไร ขอเสนอแนะ
สมาชิก อบต. หมูที่ 12
ใหเปนของบริษัทอีซุซุ

-6นายสวิง เหงากระโทก
- การจัดซื้อรถบรรทุกขยะตองมีการรับประกัน มีหลักฐานตามระเบียบการ
นายก อบต.พลับพลา
จัดซื้อจัดจาง สวนเรื่องบริษัทที่จะจัดซื้อไมสามารถระบุไดเพราะจะ
กลายเปน
การล็อกสเปค การมายื่นแขงขันจะตองเปนไปตามคุณสมบัติที่ อบต.ประกาศ
นายสมมิตร ขันธการุญวงศ
- เรื่องการจัดซื้อรถบรรทุกขยะขอเพิ่มเติมในสวนของรายละเอียด
เลขานุการสภาฯ คุณลักษณะเฉพาะตามมาตรฐานครุภัณฑรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ลอ ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่ำกวา 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ำกวา 170 กิโลวัตต แบบอัดทาย
รายละเอียดดังนี้
1. ตูบรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตูไมนอยกวา 10 ลูกบาศกเมตร และสามารถรับน้ำหนักมูล
ฝอยไดไมนอยกวา 5,000 กิโลกรัม
2. ตัวถังทำดวยเหล็กหนาไมนอยกวา 3 มิลลิเมตร พื้นหนาไมนอยกวา 4.50 มิลลิเมตร
3. รถรับน้ำหนักบรรทุกไมต่ำกวา 6,000 กิโลกรัม และน้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไมต่ำกวา
12,000 กิโลกรัม
4. ชุดอัดทายทำงานดวยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไมนอยกวา 2,500 ปอนดตอ
ตารางนิ้ว
5. มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง 1 ดวง
น.ส.นภธร ขอนกระโทก - โครงการซอมสรางถนนสาย ม.9 ถึงหมู 7 ตองการทราบวาจะดำเนินการ
สมาชิก อบต. หมูที่ 9 สรางบริเวณหมู 9 และ 11 ดวยหรือไมเพราะชวงนี้ถนนชำรุด
นายสวิง เหงากระโทก
- โครงการซอมสรางถนนลาดยางสายหลักบานปรางค หมูที่ ๙ ถึงบาน
นายก อบต.พลับพลา
ประดากุด หมูที่ ๗ เปนถนนสายยาวและไดดำเนินการขอรับเงินอุดหนุน
ไป
แลว แตการขอจายขาดนี้จะทำในชวงที่ชำรุดเสียหายมากชวงบานกุดสวายถึงบานกอกกอน และถาได
งบอุดหนุนเฉพาะกิจก็จะดำเนินการตั้งแตทางเชื่อมบานบิงหมู 9 ไปยังบานประดากุดหมู 7
นายปน สุดกระโทก - การจัดซื้อรถบรรทุกขยะเห็นสมควรและเปนรถใหมทางบริษัทจะดูแลตาม
สมาชิก อบต. หมูที่ 5 ระยะเวลาการใชงาน
นายสมควร คุมกระโทก
- การจายขาดเงินสะสมเห็นดวยแตตองมีการแบงสวนตามระเบียบของเงิน
สมาชิก อบต. หมูที่ 8
สะสม การจายขาดเงินสะสมไดเสนอผูบริหารวาใหดูความเดือดรอน ความ
จำเปนอยาใหเปนการแบงจายรายหมู ใหดำเนินการสายหลักสายยาวที่จำเปนประชาชนสวนรวมไดใชประโยชน
นายสมมิตร ขันธการุญวงศ
- ขอแจงยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ตามบัญชีเงินฝาก
เลขานุการสภาฯ
จำนวน 27,357,521.17 บาท หักเงินสำรองตามระเบียบฯ บัญชีเงิน
ฝาก
ก.ส.ท.หรือ กสอ. กันคาใชจายดานบุคลากร 4 เดือน กันคาใชจายประจำที่ตองจายใหประชาชน 4 เดือน กัน
สำรองกรณีสาธารณภัย 10 % รวมทั้งหมด จำนวน 6,738,952.12 บาท และมีการรับคืนรายจายขาม
ปงบประมาณที่ตกเปนเงินสะสม ดังนี้คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก จำนวน 27,725,094.02 บาท
- การขอจายขาดเงินสะสมจำนวน 5 โครงการ งบประมาณรวม
7,281,000 บาท ดังนี้

-71. จัดซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน ๑ คัน
2. โครงการซอมสรางถนน คสล. สายหลักจากบานหนองยายเหล หมูที่ ๕ ถึงถนนทางหลวงหมายเลข ๒๔
นม.ถ ๕๙-๐๐๒ ไดมีการปรับราคางบประมาณตามวัสดุกอสราง และเพิ่มเรื่องของการตีเสนจราจรทำคลื่นตาง
ระดับชลอความเร็วบริเวณหนาโรงเรียนสายมิตรโชคชัย 3
3. โครงการซอมสรางถนนลาดยางสายหลักบานปรางค หมูที่ ๙ ถึงบานประดากุด หมูที่ ๗ จะดำเนินการ
ซอมในจุดที่ชำรุดการสัญจรลำบากจริงๆ กอน สวนจุดอื่นตั้งแตหมู 9 ถึงหมู 7 ไดของบอุดหนุนเฉพาะกิจไป
แลว
4. โครงการกอสรางถนน คสล. สายอูชางเลิศไปโรงพยาบาลโชคชัย บานปรางค หมูที่ ๙ ถนนสายนี้ทำมา
นานมากยังไมตลอดสายซึ่งเหลืออีก 55 เมตร ถึงเห็นควรใหดำเนินการใหแลวเสร็จ
5. โครงการซอมสรางถนน คสล. สายบานโนนแดง หมูที่ ๑๖ เชื่อมบานหนองลางชาง หมูที่ ๗ ตำบล
โคกไทย นม.ถ ๕๙-๐๐๖ เปนถนนสายยาวที่ประชาชนไดรับความเดือดรอนมากและการขอจายขาดครั้งนี้จะ
ดำเนินการใหตลอดสาย
- มีสมาชิกทานใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม...ถาไมมีจะขอมติจากที่ประชุมสภาตอไป
นายนวล ครึบกระโทก
- ไดตรวจสอบดูวามีสมาชิกสภาอยูในที่ประชุมครบองคประชุมหรือไม
ประธานสภาฯ
- อยูครบองคประชุม มีสมาชิก ลา 1 คน คือ
1. นางณัฐวรรณ จิตติมณี สมาชิกสภา อบต.ฯ หมูที่ 10
- สมาชิกทานใดเห็นควรอนุมัติโครงการจายขาดเงินสะสม จำนวน 5 โครงการ งบประมาณรวม 7,281,000
บาท (เจ็ดลานสองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถวน) รายละเอียดดังนี้
1. จัดซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน ๑ คัน งบประมาณ 2,500,000 บาท
2. โครงการซอมสรางถนน คสล. สายหลักจากบานหนองยายเหล หมูที่ ๕ ถึงถนนทางหลวงหมายเลข ๒๔
นม.ถ ๕๙-๐๐๒ งบประมาณ 1,745,000 บาท
3. โครงการซอมสรางถนนลาดยางสายหลักบานปรางค หมูที่ ๙ ถึงบานประดากุด หมูที่ ๗ งบประมาณ
585,000 บาท
4. โครงการกอสรางถนน คสล. สายอูชางเลิศไปโรงพยาบาลโชคชัย บานปรางค หมูที่ ๙ งบประมาณ
147,000 บาท
5. โครงการซอมสรางถนน คสล. สายบานโนนแดง หมูที่ ๑๖ เชื่อมบานหนองลางชาง หมูที่ ๗ ตำบลโคกไทย
นม.ถ ๕๙-๐๐๖ งบประมาณ 2,304,000 บาท ขอใหยกมือ
มติที่ประชุม - อนุมัติใหจายขาดเงินสะสม จำนวน 5 โครงการ งบประมาณรวม 7,281,000 บาท (เจ็ด
ลานสองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถวน) ดวยคะแนนเปนเอกฉันท จำนวน 16 เสียง ลา 1 ราย งดออกเสียง 1
เสียง
ระเบียบวาระที่ ๕
นายนวล ครึบกระโทก
ประธานสภาฯ
นายสมมิตร ขันธการุญวงศ
เลขานุการสภาฯ
แผนพัฒนา

เรื่องอื่น ๆ
- ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจง
- ในวาระอื่นๆนี้ จะขอแจงโครงการในแผนพัฒนาทองถิ่น เพื่อเตรียมจัดทำ
รางงบประมาณรายจายประจำป 2566 ขอใหทานสมาชิกดูตาม
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หมูที่ 1 โครงการที่ 1 โครงการกอสรางวางทอระบายน้ำจากบานนายสุรินทร ถึงบานนายพิศ บานพลับพลา
หมูที่ 1
2. ชุดเครื่องออกกำลังกาย บานพลับพลา หมูที่ 1
หมูที่ 2 โครงการที่ 1 โครงการวางทอระบายน้ำชวงบานนางดำ หงุยกระโทก ไปบานนายบุณยกร บานไทย หมู
ที่ 2
2. โครงการวางทอระบายน้ำชวงบานนางละมอม ไปบึงทุงนอย บานไทย หมูที่ 2
หมูที่ 3 โครงการที่ 1 โครงการปรับปรุงซอมแซมทอระบายน้ำจากบานนางประทีปถึงสี่แยกโรงเรียนชุมชน
พลับพลา บานพลับพลา หมูที่ 3
2. โครงการกอสรางลานกีฬา พรอมติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย บานพลับพลา หมูที่ 3
หมูที่ 4 โครงการที่ 1 โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาคชวงบานนาย โบตัน ถึงบานนายแปว สับกระโทก
บานโคงยาง หมูที่ 4
2. โครงการเสริมถนน คสล. ชวงบานนายเยี่ยม เปรี้ยงกระโทก ถึงบานนาง ผุสดี ดำรงไทย บานโคงยาง
หมูที่ 4
หมูที่ 5 โครงการที่ 1 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะพรอมติดตั้งโคมไฟสองสวาง จากแยกบานหนองยาย
เหล หมูที่ 5 ไปโรงแรมเคอินน
2. โครงการวางทอระบายน้ำจากสี่แยกบานนางเลื่อนถึงทุงนาหนองตาอินทร บานหนองยายเหล หมูที่ 5
หมูที่ 6 โครงการที่ 1 โครงการขยายเขตประปาตามถนนสายดอนซาด บานกอก หมูที่ 6 ไปบานกุดสวาย หมูที่
12
2. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานนางขุม ฝากระโทก ถึงบานนายฉะออน ขิมกระโทก บาน
กอก หมูที่ 6
หมูที่ 7 โครงการที่ 1 โครงการวางทอระบายน้ำจากบานนางปุกถึงคลองกลาง บานประดากุด หมูที่ 7
2. โครงการกอสรางถนนหินคลุกสายเลียบคลองเหมืองจากนานายสมจิตรถึงนานายสมโภชน บานประดากุด
หมูที่ 7
หมูที่ 8 โครงการที่ 1 โครงการซอมแซมผิวถนน AC ชวงบานนางสมนึก เปรียงกระโทก ถึงบานนายวิเชียร จิต
ติมณี บานเกาะ หมูที่ 8
2. โครงการขุดลอกสระสาธารณะประโยชน บานเกาะ หมูที่ 8
หมูที่ 9 โครงการที่ 1 โครงการติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะจากบานนายจันทร ครึบกระโทก ถึงวัดปรางคนอย
หมูที่ 9
2. โครงการกอสรางถนน คสล. สายอูชางเลิศไปโรงพยาบาลโชคชัย บานปรางค หมูที่ 9
3. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนเพ็ชร บานปรางค
หมูที่ 9
4. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบานนางฉัตรชนก โสดกระโทก บานปรางค หมูที่ 9
5. โครงการกอสรางถนนหินคลุกสายหนองโคน บานปรางค หมูที่ 9
หมูที่ 10 โครงการที่ 1 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบานนายสำรอง หงำกระโทก บานบุ หมู
ที่ 10
2. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบานนายถวิล ชุมกระโทก บานบุ หมูที่ 10
3. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบานนายอนันต เติบโต บานบุ หมูที่ 10

-94.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบาน น.ส. เฉลิมขวัญ กลุยกระโทก บานบุ หมูที่ 10
หมูที่ 11 โครงการที่ 1 โครงการติดตั้งโคมไฟสองสวางสาธารณะชวงบานนายสัมฤทธิ์ ถึงสะพานตาห่ำชวงบาน
น.ส.รัตนาพร และชวงบานนางปุน บานปรางค หมูที่ 11
2. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชวงบานนายรีวิวถึงเหมืองน้ำ บานปรางค หมูที่ 11
หมูที่ 12 โครงการที่ 1 โครงการเสริมถนน คสล. สายบานนางกวัก บานกุดสวาย หมูที่ 12
2. โครงการเสริมถนน คสล. สายบานนายแหว บานกุดสวาย หมูที่ 12
หมูที่ 13 โครงการที่ 1 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะสายบานนายอำนวย หลงพลับพลา บานทาตะเคียน
หมูที่ 13
2. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานนางสมหวัง ขายกระโทก บานทาตะเคียน หมูที่ 13
หมูที่ 14 โครงการที่ 1 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยบานนายโย เกื่องกระโทก บานคลองยาง หมูที่ 14
2. โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะจากซอยบานนางสมคิด จิตติมณี ไปถึงบานนางอำไพ เปรมกระโทก
บานคลองยาง หมูที่ 14
3. โครงการขยายเขตไฟฟาจากหนาบานนางจำรัส เสือทะเล ไปถึงบานนางนาถ ครอมกระโทก บานคลอง
ยาง หมูที่ 14
4. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวนเกษตร บานคลองยาง หมูที่ 14
5. โครงการกอสรางถนนหินคลุกสายบานคลองยาง หมูที่ 14 ต.พลับพลา เชื่อมบานหนองเสาเดียว หมูที่ 7 ต.
ทาอาง (นม.ถ. 59-063)
หมูที่ 15 โครงการที่ 1 โครงการกอสรางถนนแอสฟลติกหลังโรงเรียน บานคลองกลาง หมูที่ 15
2. โครงการกอสรางรางระบายน้ำสายบานนายสังวาลย บานคลองกลาง หมูที่ 15
3. โครงการกอสรางถนนการเกษตรสายบุพิกา หมูที่ 15 (นม.ถ. 59-061)
หมูที่ 16 โครงการที่ 1 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบานนายสม เต็งผักแวน บานโนนแดง
หมูที่ 16
2. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบาน น.ส.ประนอม สอดผักแวน บานโนนแดง หมูที่ 16
หมูที่ 17 โครงการที่ 1 โครงการวางทอระบายน้ำ (คลองไสไก) พรอมถมดิน บานบุ หมูที่ 17
2. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมถมดิน ขางกำแพงวัดถึงสระน้ำ บานบุ หมูที่ 17
หมูที่ 18 โครงการที่ 1 โครงการกอสรางถนน คสล.สายสี่แยกบานนายสมคิด ขันทอง ไปคลองตามูล บานบุยอ
หมูที่ ๑๘
2. โครงการกอสรางถนนลาดยางสายสามแยกบานนางออง งิมสันเทียะ ถึงสระน้ำสาธารณะประโยชน บานบุ
ยอ หมูที่ 18
3. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชวงบานนายสมภพ สุวรรณคำ ถึงบาน ร.ต.ต.พงษ เงินพลับพลา
บานบุยอ หมูที่ 18
- มีสมาชิกทานใดจะขอแกไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือคงไวตามเดิมขอเชิญเสนอได
นายสมควร คุมกระโทก
- จะขอเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงโครงการของหมูที่ 8
สมาชิก อบต. หมูที่ 8
นายไพจร ณ สุวรรณ
- หมูที่ 13 จะขอเปลี่ยนแปลงโครงการขยายเขตไฟฟาเปนติดตั้งโคมไฟ
สมาชิก อบต. หมูที่ 13
นายเคียง พวงกระโทก
- จะขอแกไขปและเปลี่ยนแปลงโครงการของหมูที่ 15 สวนโครงการ
กอสราง
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รางระบายน้ำลำดับที่ 2 ยังไมมีความจำเปน
นางสิริพร งิมสันเทียะ
- หมูที่ 18 ขอเปลี่ยนแปลงโครงการถนนลาดยางบานนางออง เปนถนน
สมาชิก อบต. หมูที่ 18
คสล. และขอเพิ่มเติมโครงการดวย
นายสมมิตร ขันธการุญวงศ
- มีทานใดจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม...ถาไมมีจะขอใหนักวิเคราะหนโยบาย
และ เลขานุการสภาฯ
แผน ชี้แจงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอแกไข เปลี่ยนแปลง
เพิ่มเติม
แผนพัฒนาทองถิ่นจะตองดำเนินการอยางไร
น.ส.สุนันท ครึบกระโทก
- ขั้นตอนการดำเนินการขอแกไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมแผนพัฒนา
ทองถิ่น
นักวิเคราะหนโยบายและแผนฯ ของป 2566 กอนอื่นตองขอใหทุกทานดูตามเอกสารแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2566 – 2570) ของแตละหมู วามีโครงการใดบางที่อยูในป 2566 และมีโครงการใดบางที่ไมไดอยูใน
ปงบ 2566 แตตองการนำมาดำเนินการในปงบประมาณ 2566 ก็สามารถขอแกไขปที่จะดำเนินการไดโดย
เปนอำนาจของผูบริหารทองถิ่น สวนโครงการใดที่จะขอเปลี่ยนแปลง เชน เปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินงาน
เปลี่ยนแปลงปริมาณงาน งบประมาณ ก็จะเปนอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและตองไดรับความ
เห็นชอบจากสภาทองถิ่นดวย และโครงการใดที่ไมมีในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แตมีความ
จำเปนเรงดวนที่ตองเพิ่มเติมเพื่อมาจัดทำงบประมาณในป 2566 ก็จะตองผานคณะกรรมการสนับสนุน
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่น สภาทองถิ่นพิจารณาอนุมัติใหความเห็นชอบ
ในการที่จะขอแกไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่นจะตองดำเนินการตามระเบียบใหถูกตอง
ดังนั้น หมูบานใดที่ตองการจะขอแกไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ลำดับแรกขอใหทานรวมกับผูนำไปดำเนินการ
ประชุมประชาคมในหมูบานชี้แจงใหประชาชนรับทราบและเขาใจความจำเปนที่ตองมีการแกไข เปลี่ยนแปลง
เพิ่มเติม เพราะแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ที่ดำเนินการและผานการประชาคมเสร็จสิ้น
เรียบรอยแลว และขอใหจัดสงเอกสารที่จะขอแกไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2565
เพื่อที่เจาหนาที่จะไดรวบรวมขอมูลสงใหกองชางดำเนินการประมาณการ และดำเนินการแกไข เปลี่ยนแปลง
และเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ตอไป
นายสมมิตร ขันธการุญวงศ
- มีสมาชิกทานใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมขอ
เลขานุการสภาฯ
เชิญเสนอได
นายมานะ โครงการะโทก
- ขอสอบถามโครงการวางทอระบายน้ำ หมูที 7 ในขอบัญญัติ งบประมาณ
สมาชิก อบต.หมูที่ 7
2565 จะดำเนินการเมื่อใด ถนนสายเลียบคลองลำสำลายเริ่มชำรุด
เสียหาย
ขอใหผูบริหารจัดหางบประมาณในการซอมแซมเพื่อบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน และขอกระจกโคง
มนติดตั้งในจุดอันตรายของหมูที่ 7
นายสวิง เหงากระโทก
- โครงการวางทอระบายน้ำ หมูที่ 7 ในขอบัญญัติจะใหกองชางรีบ
ดำเนินการนายก อบต.พลับพลา
งบซอมแซมจะดำเนินการในจุดที่จำเปนและเดือดรอนจริงๆ
กระจกโคงมนจะ
พิจารณาตามจุดเสี่ยงและเปนอันตราย
- ขอขอบคุณสมาชิกทุกทานที่ใหความเห็นชอบในการขอจายขาดเงินสะสม

เพื่อบำบัดความเดือดรอนของประชาชน ทั้ง 5 โครงการ และในวันอาทิตยที่ 5 มิถุนายน 2565 ขอเชิญทุก
ทานรวมเปดโครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด ครั้งที่ 20
นายนวล ครึบกระโทก
- มีสมาชิกทานใดจะเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม ขอเสนอเพิ่มเติมได
ประธานสภาฯ
นางจุฑามณี มณีวัฒนพงษสุข - ขอขอบคุณผูบริหารเรื่องติดตั้งไฟกระพริบบานโคงยาง หมูที่ 4 และจะ
ขอ
รองประธานสภาฯ
เพิ่มเติมอีก 1 จุด ขอใหผูบริหารพิจารณา
นายสมมิตร ขันธการุญวงศ
- เรื่องการติดตั้งไฟกระพริบและกระจกโคงมน มอบใหปองกันฯ
ดำเนินการ
เลขานุการสภาฯ
สำรวจวาจุดใดที่จำเปนและจะพิจารณาตามลำดับความสำคัญตอไป
นางสิริพร งิมสันเทียะ
- ขอเสนอเพิ่มเติมเรื่องถังขยะ หมูที่ 18 มีหลายครัวเรือนที่ยังไมไดและ
สมาชิก อบต. หมูที่ 18
ขอใหจายถังขยะใหคนใหมกอน
นายสวิง เหงากระโทก
- เรื่องการจายถังขยะจะพิจารณาตามลำดับ
นายก อบต.พลับพลา
1. ใหคนจายเงินแลวยังไมไดรับถังขยะ
2. ใหคนที่ขอถังขยะรายใหม
3. ใหคนที่ขอเปลี่ยนถังกรณีชำรุดเสียหายมากไมสามารถใชการได
นายสมมิตร ขันธการุญวงศ
- ขอเพิ่มเติมเรื่องถังขยะ ขอใหทุกหมูบานไปสำรวจวามีใครบางที่จายเงิน
เลขานุการสภาฯ
แลวยังไมไดถัง ใครบางที่จะขอถังขยะรายใหม สวนเรื่องของคนที่ขอเปลี่ยน
ถังใหคงไวกอน แลวใหประสานเจาหนาที่ดำเนินการตอไป
นายนวล ครึบกระโทก
- มีสมาชิกทานใดจะเสนอแนะหรือสอบถามเพิ่มเติมขอเชิญเสนอแนะได
ประธานสภาฯ
ถาไมมี บัดนี้ก็ไดประชุมครบทุกวาระแลวและขอขอบคุณทานสมาชิกทุก
ทาน
ที่ใหความรวมมือและการประชุมเปนไปดวยความเรียบรอย ถาไมมีสมาชิกทานใดเสนอแนะหรือสอบถาม
เพิ่มเติม ก็ขอปดการประชุม
ปดประชุม เวลา ๑4.๐๐ น

(ลงชื่อ) สมมิตร ขันธการุญวงศ ผูบันทึกรายงานการประชุม
(นายสมมิตร ขันธการุญวงศ)
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา
(ลงชื่อ)

นวล ครึบกระโทก 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 สมัยสามัญ
สมัยที่ ๒ ครั้งที่ 1 ประจำป พ.ศ. 2565 ลงวันที่....๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕.......
(ลงชื่อ)

นวล ครึบกระโทก
(นายนวล ครึบกระโทก)
ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา

