
 
 
 

 

 

 

ประกาศสภาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา 

เรื่อง   รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา   

สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  ๑  ครั้งท่ี  ๑  ประจำป  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 

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

  ตามที่องคการบริหารสวนตำบลพลับพลา  ไดเปดประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบล

พลับพลา   สมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๑  ครั้งที่  ๑  เมื่อวันที่  ๑  มิถุนายน  ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๓๐ น.  ณ หอง

ประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา  นั้น 
 

  อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  

พ.ศ.  ๒๕๔๗  แกไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ขอ  ๓๓  และ  ๓๔  บัดนี้  สภาองคการบริหาร

สวนตำบลพลับพลา  ไดรับรองรายงานการประชุมสภาฯ  เรียบรอยแลว  ในการประชุมสภาองคการบริหาร

สวนตำบลพลับพลา  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ครั้งท่ี  ๑  ประจำป  พ.ศ.  ๒๕๖๕  เมื่อวันที่  ๓๐  มิถุนายน  

๒๕๖๕  จึงขอประกาศรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลาใหประชาชนทราบโดยท่ัวกัน  

ตามรายละเอียดท่ีแนบทายนี้ 
 

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี    ๑    กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

                           นวล  ครบึกระโทก 

     (นายนวล  ครึบกระโทก) 

                   ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

บันทึกรายงานการประชุมสภา  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  ๑  ครั้งท่ี  ๑  ประจำป  พ.ศ.  ๒๕๖5 
วันพุธท่ี  1  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖5  เวลา  ๐๙.0๐  น. 

ณ  หองประชุมท่ีทำการองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา 
 
ผูมาประชุม 
 

ลำดับ
ท่ี 

ช่ือ - สกุล 
ตำแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

๑ นายนวล   ครบึกระโทก ประธานสภา อบต.ฯ นวล  ครึบกระโทก  
2 นางจุฑามณี มณีวัฒนพงษสุข รองประธานสภา อบต.ฯ จุฑามณี มณีวัฒนพงษสุข  
3 นายสมมิตร ขันธการุญวงศ เลขานุการสภา อบต.ฯ สมมิตร  ขันธการุญวงศ  
4 นายสมคิด   เขลิ๊กกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี  ๑ สมคิด  เขลิ๊กกระโทก  
5 นางนิภา พลอยกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี  ๓ นิภา  พลอยกระโทก  
6 นายปน สุดกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี  ๕ ปน  สุดกระโทก  
7 นางชะมาย เดชา สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี  ๖     ชะมาย  เดชา  
8 นายมานะ โครงกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี  ๗ มานะ  โครงกระโทก  
9 นายสมควร คุมกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี  8   สมควร  คุมกระโทก  
10 น.ส.นภธร ขอนกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี  9 นภธร  ขอนกระโทก  
11 นายสุบิน กกกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี  ๑1 สุบิน  กกกระโทก  
12 นายสำราญ แอบผักแวน สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี  ๑๒ สำราญ  แอบผักแวน  
13 นายไพจร ณ สุวรรณ สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี  ๑๓ ไพจร  ณ สุวรรณ  
14 นางสรอย   ชาญสูงเนิน สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี  ๑๔     สรอย  ชาญสูงเนิน  
15 นายเคียง พวงกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี  ๑๕ เคียง  พวงกระโทก  
16 นายชิน แจนดอน สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี  ๑๖ ชิน  แจนดอน  
17  นางสายพิน กกกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี  ๑๗ สายพิน  กกกระโทก  
18 นางสิริพร งิมสันเทียะ สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี  ๑๘ สิริพร  งิมสันเทียะ  
      

 
ผูไมมาประชุม 
  ๑.   นางณัฐวรรณ  จิตติมณี  สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี  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 
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8. นายสุทธิพงษ  ศรีวิพัฒน  ผูอำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
9.  นายสุริวงค  ชัยนฤเวชย  ผูอำนวยการกองการศึกษาฯ 
10.  นางสาวสุนันท  ครึบกระโทก  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 
11.  นางสาวผกามาศ  แครกระโทก นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 

 
เปดประชุมเวลา  ๐๙.0๐  น. 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง  ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
นายนวล  ครึบกระโทก -  แจงระเบียบวาระการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจำป 
ประธานสภาฯ 2565  ดังนี ้
    ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
    ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน
ตำบล 
    พลับพลาครั้งแรก (17  มกราคม  ๒๕๖๕) 
    ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่อง  แจงเพ่ือทราบ 
3.1  เรื่อง แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) แกไข ครั้งท่ี 5/2565 
    ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่อง  แจงเพ่ือพิจารณา 
    4.1  การพิจารณาจายขาดเงินสะสม 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 
-  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ แจงเรื่องอ่ืนๆ ใหท่ีประชุมสภาไดรับทราบ 
นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ -  ขอแจงวันท่ี 3 มิถุนายน เปนวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนาง
เจา 
เลขานุการสภาฯ สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ขอเชิญทานผูบริหาร ทานสมาชิกเขารวมกิจกรรม
จะมีพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีวางพานพุม 
 -  ขอขอบคุณทุกทานท่ีรวมกันทำความสะอาดหมูท่ี 5 และหมูท่ี 11 
 
มติท่ีประชุม   -  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว (17 มกราคม 2565) 
นายนวล  ครึบกระโทก  -  ไดตรวจสอบดูวามีสมาชิกสภาอยูในท่ีประชุมครบองคประชุมหรือไม 
ประธานสภาฯ   -  อยูครบองคประชุม  มีสมาชิก ลา  1  คน  คือ  
     1.  นางณัฐวรรณ  จิตติมณี สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี  10    
-  ขอเชิญสมาชิกสภา อบต.  ทุกทานตรวจดูรายงานการประชุมครั้งท่ีแลวในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 
1 ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 17 มกราคม ๒๕๖5  ท่ีผานมาวามีแกไขเปลี่ยนแปลงหรือไม หรือเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม 
เสนอแนะแกไขเพ่ิมเติมได…..(ไมมี)…..ไมมีแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเห็นเปนอยางอ่ืน  ถาไมมีจะขอมติท่ีประชุม 
สมาชิกทานใดรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว ขอใหยกมือ 
 
มติท่ีประชุม -  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว จำนวน 16 เสียง ลา 1 ราย งดออกเสียง 1 เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง  แจงเพ่ือทราบ 
นายนวล  ครึบกระโทก  3.1  เรื่อง แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) แกไข ครั้งท่ี  
ประธานสภาฯ   5/2565 ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียด 
นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ -  เรื่อง แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) แกไข ครั้งท่ี 5/2565 
เลขานุการสภาฯ    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาของ 
    องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3)  
    พ.ศ. 2561  ขอ 4 “การแกไข” หมายความวา การแกไขขอผิดพลาดใน 
แผนพัฒนาหรือแผนการดำเนินงานใหถูกตอง โดยไมทำใหวัตถุประสงคและสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป 
และหมวด ๔  การแกไข การเพ่ิมเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา  ขอ 21  การแกไขแผนพัฒนาเปน
อำนาจของผูบริหารทองถ่ิน  “เม่ือผูบริหารทองถ่ินไดเห็นชอบแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีแกไขแลว ใหปดประกาศให
ประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเห็นชอบ พรอมท้ังแจงสภาทองถ่ิน 
อำเภอ และจังหวัดทราบดวย” 
-  ดวยองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา  ไดตรวจสอบแผนพัฒนาทองถ่ินพบวามีขอมูลรายการโครงการและ
บัญชีครุภัณฑท่ีตองมีการแกไข เนื่องจากมีการพิมพชื่อและเปาหมายโครงการผิด และราคาวัสดุกอสรางไดมี
การปรับราคาข้ึนอยางตอเนื่องทำใหงบประมาณท่ีตั้งไวในแผนพัฒนาทองถ่ินปรับเพ่ิมข้ึน  ในสวนของบัญชี
ครุภัณฑมีการเปลี่ยนแปลงของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560  ประกอบกับบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ฉบับลาสุดประจำเดือนธันวาคม 2564 ไดมีการปรับ
ราคากลางท่ีสูงข้ึน ตลอดจนตองมีการปรับเปลี่ยนแผนงานใหสอดคลองกับรูปแบบและการจำแนกประเภท
รายรับ-รายจายงบประมาณในปจจุบัน รายการท่ีขอเปลี่ยนแปลง มีดังนี้ 
1.  รายการโครงการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3/2564 หนาท่ี 17  
ลำดับท่ี ๑ จากเดิมเปนโครงการซอมสรางถนน คสล. สายหลักจากบานหนองยายเหล หมูท่ี 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 หมูท่ี 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
งบประมาณราคากลางปรับเปลี่ยนเพ่ิมข้ึน) 
2.  รายการโครงการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)  ครั้งท่ี  
1/2563 หนาท่ี 10 ลำดับท่ี 1 จากเดิมเปนโครงการซอมแซมถนนลาดยางสายหลักจากบานปรางค ม. 9 ถึง
บานประดากุด ม. 7 เปาหมายผลผลิตโครงการ ซอมแซมถนน จำนวน 11 ชวง ยาวรวม 7,700 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ี 
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 หรือมีพ้ืนท่ีซอมสรางถนนไมนอยกวา 34,200 ตารางเมตร 
งบประมาณป 2564 – 2565 จำนวน 16,000,000 บาท (แกไขคำพิมพผิดจากซอมแซมเปนซอมสราง)   
3.  รายการบัญชีครุภัณฑยานพาหนะและขนสง ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) แกไข ครั้งท่ี 
2/2563 หนา 6 คาจัดซ้ือรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ำกวา 6,000 ซีซี หรือ 
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กำลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ำกวา 170 กิโลวัตตแบบอัดทาย จากเดิมงบประมาณประจำป 2565 จำนวน 
2,400,000 บาท ขอแกไขเปน งบประมาณประจำป 2565 จำนวน 2,500,000 บาท (แกไขแผนงานและ
งบประมาณ)   
 
มติท่ีประชุม   -  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่อง  เพ่ือพิจารณา 
นายนวล  ครึบกระโทก  ๔.๑  เรื่อง พิจารณาการจายขาดเงินสะสม 
ประธานสภาฯ -  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบตลอดจนรายละเอียดของการขอจายขาดเงินสะสม 
นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ -  การพิจารณาจายขาดเงินสะสม ดวยองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา   
เลขานุการสภาฯ มีความจำเปนขอจายขาดเงินสะสม เพ่ือใชในภารกิจขององคการบริหารสวนตำบลในการ
แกไขปญหาความเดือดรอนของ ประชาชน  อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน  
การเบิกจายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวน ทองถ่ิน พ.ศ.
2547  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.  2561  ขอ  89 องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจใชจายเงินสะสม
ได   โดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถ่ินเง่ือนไข  ดังตอไปนี้ 
(1)  ใหกระทำไดเฉพาะกิจการซ่ึงอยูในอำนาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ซ่ึงเก่ียวกับดานการ
บริการชุมชนและสังคม  หรือกิจการท่ีเปนการเพ่ิมพูนรายไดของ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หรือกิจการท่ี
จัดทำเพ่ือบำบัดความเดือดรอนของ ประชาชน  ท้ังนี้  ตองเปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  หรือ ตามท่ีกฎหมายกำหนด 
(2) ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภทตามระเบียบ 
(3)  ใหกันเงินสะสมสำรองจายเปนคาใชจายดานบุคลากรไมนอยกวาสามเดือนและกันไวอีกรอยละสิบของ
งบประมาณรายจายประจำปนั้น เพ่ือเปนคาใชจายในการบริหารงานและกรณีท่ีเกินสาธารณภัยเกิดข้ึน 
(4) เม่ืออนุมัติใหจายเงินสะสมแลว องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดำเนินการกอหนี้ผูกพันใหแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป หากไมดำเนินการภายในระยะเวลาท่ีกำหนดใหการใชจายเงินสะสมนั้นเปนอันพับ
ไป 
 ท้ังนี้ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชจายเงินสะสม โดยคำนึงถึงสานะการเงินการคลังขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและเสถียรภาพในระยะยาว 
-  ขอเชิญทานนายกองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา ไดชี้แจงถึงความจำเปนท่ีตองขอจายขาดเงินสะสม ขอ
เชิญครับ 
นายสวิง  เหงากระโทก  -  การขอจายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ผูบริหารไดเล็งเห็นถึงความเดือดรอน
ของ 
นายก อบต.พลับพลา  ประชาชน โดยเฉพาะปญหาเรื่องการจัดเก็บขยะ มีการรองเรียนจาก 
ประชาชนถึงความเดือดรอนจำนวนมาก ซ่ึงปญหานี้ตองไดรับการแกไขเปนการเรงดวน สวนในเรื่องของถนน
หนทางการสัญจรของประชาชนก็มีหลายสายท่ีมีความเดือดรอนของประชาชนจริงๆ ประชาชนไดรองเรียน
สะทอนปญหาความเดือดรอนมายัง อบต. ผูบริหารไดเล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเปนท่ีจะตอง
ดำเนินการแกไขปญหาดังกลาว 
 ดังนั้น  เพ่ือบำบัดความเดือดรอนของประชาชน  องคการบริหารสวนตำบลพลับพลาจึงขอจายขาดเงิน
สะสม  ดังนี้ 
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๑.  จัดซ้ือรถบรรทุกขยะ  จำนวน  ๑  คัน  ขนาด ๖ ตัน ๖ ลอ ปริมาตร 
กระบอกสูบไมต่ำกวา ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ำกวา ๑๗๐ กิโลวัตต แบบอัดทาย (ตาม
มาตรฐานครุภัณฑท่ีกำหนด)  จำนวนเงิน  ๒,๕๐๐,๐๐๐  บาท 

๒. โครงการซอมสรางถนน คสล. สายหลักจากบานหนองยายเหล   
หมูท่ี  ๕ ถึงถนนทางหลวงหมายเลข  ๒๔  นม.ถ ๕๙-๐๐๒  ทำการขุดรื้อถนนลาดยางเดิมท่ีชำรุด แลวกอสราง
ถนน คสล. กวาง ๕  เมตร  ยาว  ๕๓๕  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีถนน คสล.  ไมนอยกวา  
๒,๖๗๕  ตารางเมตร ตามแบบแปลนท่ี  องคการบริหารสวนตำบลพลับพลา กำหนด จำนวนเงิน  
๑,๗๔๕,๐๐๐  บาท 

๓. โครงการซอมสรางถนนลาดยางสายหลักบานปรางค  หมูท่ี  ๙  ถึงบาน  
ประดากุด  หมูท่ี  ๗  ทำการขุดรื้อถนนลาดยางเดิมท่ีชำรุด  แลวกอสรางถนน คสล.  กวาง  ๕  เมตร  ยาว  
๑๙๒  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีถนน คสล.  ไมนอยกวา  ๙๖๐  ตารางเมตร  ตามแบบแปลนท่ี  
องคการบริหารสวนตำบลพลับพลา กำหนด จำนวนเงิน  ๕๘๕,๐๐๐  บาท  โดยโครงการนี้จะดำเนินการในชวง
บานกุดสวายเชื่อมบานกอกท่ีถนนชำรุดเสียหายมาก 

๔. โครงการกอสรางถนน  คสล. สายอูชางเลิศไปโรงพยาบาลโชคชัย  บาน 
ปรางค  หมูท่ี  ๙  ชวงท่ี  ๑  กวาง  ๔  เมตร  ยาว  ๕๕  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  หรอืมีพ้ืนท่ี  คสล.  ไม
นอยกวา  ๒๒๐  ตารางเมตร  ตามแบบแปลนท่ี 
องคการบริหารสวนตำบลพลับพลา กำหนด จำนวนเงิน  ๑๔๗,๐๐๐  บาท 
สายนี้จะดำเนินการใหแลวเสร็จตลอดสาย 

๕. โครงการซอมสรางถนน  คสล. สายบานโนนแดง  หมูท่ี  ๑๖  เชื่อม
บาน 

หนองลางชาง  หมูท่ี  ๗  ตำบลโคกไทย  นม.ถ  ๕๙-๐๐๖  ทำการขุดรื้อถนนลาดยางเดิมท่ีชำรุด  แลวกอสราง
ถนน  คสล.  กวาง  ๔  เมตร  ยาว  ๙๓๕  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ี  คสล.  ไมนอยกวา  ๓,๗๔๐   
ตารางเมตร  ตามแบบแปลนท่ี  องคการบริหารสวนตำบล 
พลับพลา กำหนด จำนวนเงิน  ๒,๓๐๔,๐๐๐  บาท ถนนสายนี้ไดชำรุดการสัญจรลำบากมากจำเปนตองไดรับ
การแกไข 
-  มีสมาชิกทานใดจะสอบถามเพ่ิมเติมขอเชิญสอบถามได 
นายเคียง  พวงกระโทก  -  ขอสอบถามโครงการตางๆ คณะทานผูบริหารไดตรวจสอบแลววามีความ 
สมาชิก อบต. หมูท่ี 15 จำเปนไมใชพิจารณาตามความตองการ เรื่องการจัดซ้ือรถขยะจะมีการรับประกันการ
ดูแลหรือไมระยะเวลาเทาไร 
นายสวิง  เหงากระโทก  -  ขอเชิญทานปลัดชี้แจงเก่ียวกับการรับประกันการจัดซ้ือรถบรรทุกขยะ 
นายก อบต.พลับพลา 
นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ -  การจัดซ้ือรถบรรทุกขยะจะเปนเรื่องของการทำประกันสัญญาวาก่ีป เชน  
ปลัด อบต.พลับพลา  การกอสรางถนน คสล.จะรับประกันภายในระยะเวลา 2 ป ตองมีการ
วางเงิน 
ค้ำในการดูแล เรื่องการจัดซ้ือรถบรรทุกขยะก็เชนกันตองมีรายละเอียดการค้ำประกันซ่ึงจะมีรายละเอียดในการ
ดำเนินการจัดซ้ือจัดจาง  
นายสำราญ  แอบผักแวน  -  ขอสอบถามการจัดซ้ือรถบรรทุกขยะวาเปนของบริษัทอะไร ขอเสนอแนะ 
สมาชิก อบต. หมูท่ี 12  ใหเปนของบริษัทอีซุซุ 
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นายสวิง  เหงากระโทก  -  การจัดซ้ือรถบรรทุกขยะตองมีการรับประกัน มีหลักฐานตามระเบียบการ 
นายก อบต.พลับพลา  จัดซ้ือจัดจาง  สวนเรื่องบริษัทท่ีจะจัดซ้ือไมสามารถระบุไดเพราะจะ
กลายเปน 
การล็อกสเปค การมายื่นแขงขันจะตองเปนไปตามคุณสมบัติท่ี อบต.ประกาศ 
นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ -  เรื่องการจัดซ้ือรถบรรทุกขยะขอเพ่ิมเติมในสวนของรายละเอียด 
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 พ้ืนหนาไมนอยกวา 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. หมูท่ี 9 สรางบริเวณหมู 9 และ 11 ดวยหรือไมเพราะชวงนี้ถนนชำรุด 
นายสวิง  เหงากระโทก  -  โครงการซอมสรางถนนลาดยางสายหลักบานปรางค  หมูท่ี  ๙  ถึงบาน  
นายก อบต.พลับพลา  ประดากุด  หมูท่ี  ๗  เปนถนนสายยาวและไดดำเนินการขอรับเงินอุดหนุน
ไป 
แลว แตการขอจายขาดนี้จะทำในชวงท่ีชำรุดเสียหายมากชวงบานกุดสวายถึงบานกอกกอน และถาได
งบอุดหนุนเฉพาะกิจก็จะดำเนินการตั้งแตทางเชื่อมบานบิงหมู 9 ไปยังบานประดากุดหมู 7 
นายปน  สุดกระโทก -  การจัดซ้ือรถบรรทุกขยะเห็นสมควรและเปนรถใหมทางบริษัทจะดูแลตาม 
สมาชิก อบต. หมูท่ี 5 ระยะเวลาการใชงาน   
นายสมควร  คุมกระโทก  -  การจายขาดเงินสะสมเห็นดวยแตตองมีการแบงสวนตามระเบียบของเงิน
สมาชิก อบต. หมูท่ี 8  สะสม การจายขาดเงินสะสมไดเสนอผูบริหารวาใหดูความเดือดรอน ความ 
จำเปนอยาใหเปนการแบงจายรายหมู ใหดำเนินการสายหลักสายยาวท่ีจำเปนประชาชนสวนรวมไดใชประโยชน 
นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ -  ขอแจงยอดเงินสะสม ณ วันท่ี 30 พฤษภาคม 2565  ตามบัญชีเงินฝาก  
เลขานุการสภาฯ   จำนวน 27,357,521.17  บาท หักเงินสำรองตามระเบียบฯ บัญชีเงิน
ฝาก  
ก.ส.ท.หรือ กสอ. กันคาใชจายดานบุคลากร 4 เดือน กันคาใชจายประจำท่ีตองจายใหประชาชน 4 เดือน กัน
สำรองกรณีสาธารณภัย 10 % รวมท้ังหมด จำนวน 6,738,952.12 บาท และมีการรับคืนรายจายขาม
ปงบประมาณท่ีตกเปนเงินสะสม  ดังนี้คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก จำนวน 27,725,094.02 บาท 
    -  การขอจายขาดเงินสะสมจำนวน 5 โครงการ งบประมาณรวม   
7,281,000 บาท  ดังนี้ 
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1.  จัดซ้ือรถบรรทุกขยะ  จำนวน  ๑  คัน   
2.  โครงการซอมสรางถนน คสล. สายหลักจากบานหนองยายเหล  หมูท่ี  ๕ ถึงถนนทางหลวงหมายเลข  ๒๔  
นม.ถ ๕๙-๐๐๒  ไดมีการปรับราคางบประมาณตามวัสดุกอสราง และเพ่ิมเรื่องของการตีเสนจราจรทำคลื่นตาง
ระดับชลอความเร็วบริเวณหนาโรงเรียนสายมิตรโชคชัย 3  
3.  โครงการซอมสรางถนนลาดยางสายหลักบานปรางค  หมูท่ี  ๙  ถึงบานประดากุด  หมูท่ี  ๗  จะดำเนินการ
ซอมในจุดท่ีชำรุดการสัญจรลำบากจริงๆ กอน สวนจุดอ่ืนตั้งแตหมู 9 ถึงหมู 7 ไดของบอุดหนุนเฉพาะกิจไป
แลว 
4.  โครงการกอสรางถนน  คสล. สายอูชางเลิศไปโรงพยาบาลโชคชัย  บานปรางค  หมูท่ี  ๙  ถนนสายนี้ทำมา
นานมากยังไมตลอดสายซ่ึงเหลืออีก 55 เมตร ถึงเห็นควรใหดำเนินการใหแลวเสร็จ 
5.  โครงการซอมสรางถนน  คสล. สายบานโนนแดง  หมูท่ี  ๑๖  เชื่อมบานหนองลางชาง  หมูท่ี  ๗  ตำบล
โคกไทย  นม.ถ  ๕๙-๐๐๖  เปนถนนสายยาวท่ีประชาชนไดรับความเดือดรอนมากและการขอจายขาดครั้งนี้จะ
ดำเนินการใหตลอดสาย 
-  มีสมาชิกทานใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม...ถาไมมีจะขอมติจากท่ีประชุมสภาตอไป 
นายนวล  ครึบกระโทก  -  ไดตรวจสอบดูวามีสมาชิกสภาอยูในท่ีประชุมครบองคประชุมหรือไม 
ประธานสภาฯ   -  อยูครบองคประชุม  มีสมาชิก ลา  1  คน  คือ  
    1.  นางณัฐวรรณ  จิตติมณี สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี  10    
-  สมาชิกทานใดเห็นควรอนุมัติโครงการจายขาดเงินสะสม จำนวน 5 โครงการ งบประมาณรวม 7,281,000 
บาท (เจ็ดลานสองแสนแปดหม่ืนหนึ่งพันบาทถวน) รายละเอียดดังนี้ 
1.  จัดซ้ือรถบรรทุกขยะ จำนวน ๑ คัน งบประมาณ 2,500,000 บาท 
2.  โครงการซอมสรางถนน คสล. สายหลักจากบานหนองยายเหล หมูท่ี ๕ ถึงถนนทางหลวงหมายเลข ๒๔ 
นม.ถ ๕๙-๐๐๒ งบประมาณ 1,745,000 บาท 
3.  โครงการซอมสรางถนนลาดยางสายหลักบานปรางค  หมูท่ี ๙ ถึงบานประดากุด หมูท่ี ๗ งบประมาณ 
585,000 บาท 
4.  โครงการกอสรางถนน  คสล. สายอูชางเลิศไปโรงพยาบาลโชคชัย บานปรางค  หมูท่ี ๙ งบประมาณ 
147,000 บาท 
5.  โครงการซอมสรางถนน  คสล. สายบานโนนแดง หมูท่ี ๑๖ เชื่อมบานหนองลางชาง หมูท่ี ๗ ตำบลโคกไทย 
นม.ถ ๕๙-๐๐๖ งบประมาณ 2,304,000 บาท ขอใหยกมือ 
 
มติท่ีประชุม -  อนุมัติใหจายขาดเงินสะสม จำนวน 5 โครงการ งบประมาณรวม 7,281,000 บาท (เจ็ด
ลานสองแสนแปดหม่ืนหนึ่งพันบาทถวน) ดวยคะแนนเปนเอกฉันท จำนวน 16 เสียง ลา 1 ราย งดออกเสียง 1 
เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  
นายนวล  ครึบกระโทก  -  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจง 
ประธานสภาฯ 
นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ -  ในวาระอ่ืนๆนี้ จะขอแจงโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือเตรียมจัดทำ 
เลขานุการสภาฯ   รางงบประมาณรายจายประจำป 2566 ขอใหทานสมาชิกดูตาม
แผนพัฒนา 
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ทองถ่ิน ป 2566 ดังนี้ 
หมูท่ี 1 โครงการท่ี 1 โครงการกอสรางวางทอระบายน้ำจากบานนายสุรินทร ถึงบานนายพิศ บานพลับพลา 
หมูท่ี 1 
2. ชุดเครื่องออกกำลังกาย บานพลับพลา หมูท่ี 1 
หมูท่ี 2 โครงการท่ี 1 โครงการวางทอระบายน้ำชวงบานนางดำ หงุยกระโทก ไปบานนายบุณยกร บานไทย หมู
ท่ี 2 
2. โครงการวางทอระบายน้ำชวงบานนางละมอม ไปบึงทุงนอย บานไทย หมูท่ี 2 
หมูท่ี 3 โครงการท่ี 1 โครงการปรับปรุงซอมแซมทอระบายน้ำจากบานนางประทีปถึงสี่แยกโรงเรียนชุมชน
พลับพลา บานพลับพลา หมูท่ี 3 
2. โครงการกอสรางลานกีฬา พรอมติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย บานพลับพลา หมูท่ี 3 
หมูท่ี 4 โครงการท่ี 1 โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาคชวงบานนาย โบตัน ถึงบานนายแปว สับกระโทก 
บานโคงยาง หมูท่ี 4 
2. โครงการเสริมถนน คสล. ชวงบานนายเยี่ยม เปรี้ยงกระโทก ถึงบานนาง  ผุสดี ดำรงไทย บานโคงยาง  
หมูท่ี 4 
หมูท่ี 5 โครงการท่ี 1 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะพรอมติดตั้งโคมไฟสองสวาง จากแยกบานหนองยาย
เหล หมูท่ี 5 ไปโรงแรมเคอินน 
2.  โครงการวางทอระบายน้ำจากสี่แยกบานนางเลื่อนถึงทุงนาหนองตาอินทร บานหนองยายเหล หมูท่ี 5 
หมูท่ี 6 โครงการท่ี 1 โครงการขยายเขตประปาตามถนนสายดอนซาด บานกอก หมูท่ี 6 ไปบานกุดสวาย หมูท่ี 
12 
2. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานนางขุม ฝากระโทก ถึงบานนายฉะออน ขิมกระโทก บาน
กอก หมูท่ี 6 
หมูท่ี 7 โครงการท่ี  1 โครงการวางทอระบายน้ำจากบานนางปุกถึงคลองกลาง บานประดากุด หมูท่ี 7 
2. โครงการกอสรางถนนหินคลุกสายเลียบคลองเหมืองจากนานายสมจิตรถึงนานายสมโภชน บานประดากุด 
หมูท่ี 7 
หมูท่ี 8 โครงการท่ี 1 โครงการซอมแซมผิวถนน AC ชวงบานนางสมนึก เปรียงกระโทก ถึงบานนายวิเชียร จิต
ติมณี บานเกาะ หมูท่ี 8 
2. โครงการขุดลอกสระสาธารณะประโยชน บานเกาะ  หมูท่ี  8 
หมูท่ี 9 โครงการท่ี 1 โครงการติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะจากบานนายจันทร  ครึบกระโทก ถึงวัดปรางคนอย 
หมูท่ี 9 
2. โครงการกอสรางถนน คสล. สายอูชางเลิศไปโรงพยาบาลโชคชัย บานปรางค หมูท่ี 9 
3. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนเพ็ชร บานปรางค  
หมูท่ี 9 
4. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบานนางฉัตรชนก โสดกระโทก บานปรางค หมูท่ี 9 
5. โครงการกอสรางถนนหินคลุกสายหนองโคน บานปรางค หมูท่ี 9 
หมูท่ี 10 โครงการท่ี 1 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบานนายสำรอง หงำกระโทก บานบุ หมู
ท่ี 10 
2. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบานนายถวิล  ชุมกระโทก บานบุ หมูท่ี 10 
3. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบานนายอนันต  เติบโต บานบุ หมูท่ี 10 
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4.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบาน น.ส. เฉลิมขวัญ กลุยกระโทก บานบุ หมูท่ี 10 
หมูท่ี 11 โครงการท่ี 1 โครงการติดตั้งโคมไฟสองสวางสาธารณะชวงบานนายสัมฤทธิ์ ถึงสะพานตาห่ำชวงบาน 
น.ส.รัตนาพร และชวงบานนางปุน บานปรางค หมูท่ี 11 
2. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชวงบานนายรีวิวถึงเหมืองน้ำ บานปรางค หมูท่ี 11 
หมูท่ี 12 โครงการท่ี 1  โครงการเสริมถนน คสล.  สายบานนางกวัก  บานกุดสวาย หมูท่ี 12 
2. โครงการเสริมถนน คสล.  สายบานนายแหว  บานกุดสวาย หมูท่ี 12 
หมูท่ี 13 โครงการท่ี 1 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะสายบานนายอำนวย  หลงพลับพลา บานทาตะเคียน 
หมูท่ี 13 
2. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานนางสมหวัง ขายกระโทก บานทาตะเคียน หมูท่ี 13 
หมูท่ี 14 โครงการท่ี 1 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยบานนายโย เก่ืองกระโทก บานคลองยาง หมูท่ี  14 
2. โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะจากซอยบานนางสมคิด  จิตติมณี  ไปถึงบานนางอำไพ  เปรมกระโทก  
บานคลองยาง หมูท่ี 14 
3. โครงการขยายเขตไฟฟาจากหนาบานนางจำรัส  เสือทะเล  ไปถึงบานนางนาถ  ครอมกระโทก  บานคลอง
ยาง  หมูท่ี  14 
4. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวนเกษตร บานคลองยาง หมูท่ี 14 
5. โครงการกอสรางถนนหินคลุกสายบานคลองยาง หมูท่ี 14 ต.พลับพลา เชื่อมบานหนองเสาเดียว หมูท่ี 7 ต.
ทาอาง (นม.ถ. 59-063) 
หมูท่ี 15 โครงการท่ี 1 โครงการกอสรางถนนแอสฟลติกหลังโรงเรียน บานคลองกลาง หมูท่ี 15 
2. โครงการกอสรางรางระบายน้ำสายบานนายสังวาลย  บานคลองกลาง หมูท่ี 15 
3. โครงการกอสรางถนนการเกษตรสายบุพิกา หมูท่ี 15  (นม.ถ. 59-061) 
หมูท่ี 16 โครงการท่ี 1 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบานนายสม เต็งผักแวน บานโนนแดง 
หมูท่ี 16 
2. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบาน น.ส.ประนอม สอดผักแวน บานโนนแดง หมูท่ี 16 
หมูท่ี 17 โครงการท่ี 1 โครงการวางทอระบายน้ำ (คลองไสไก) พรอมถมดิน บานบุ หมูท่ี 17 
2. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมถมดิน ขางกำแพงวัดถึงสระน้ำ บานบุ หมูท่ี 17 
หมูท่ี 18 โครงการท่ี 1 โครงการกอสรางถนน คสล.สายสี่แยกบานนายสมคิด ขันทอง ไปคลองตามูล บานบุยอ 
หมูท่ี ๑๘ 
2. โครงการกอสรางถนนลาดยางสายสามแยกบานนางออง  งิมสันเทียะ ถึงสระน้ำสาธารณะประโยชน บานบุ
ยอ หมูท่ี 18 
3. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชวงบานนายสมภพ สุวรรณคำ ถึงบาน ร.ต.ต.พงษ  เงินพลับพลา 
บานบุยอ หมูท่ี 18 
-  มีสมาชิกทานใดจะขอแกไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม หรือคงไวตามเดิมขอเชิญเสนอได 
นายสมควร  คุมกระโทก  -  จะขอเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงโครงการของหมูท่ี 8 
สมาชิก อบต. หมูท่ี 8  
นายไพจร  ณ สุวรรณ  -  หมูท่ี 13 จะขอเปลี่ยนแปลงโครงการขยายเขตไฟฟาเปนติดตั้งโคมไฟ 
สมาชิก อบต. หมูท่ี 13 
นายเคียง  พวงกระโทก  -  จะขอแกไขปและเปลี่ยนแปลงโครงการของหมูท่ี 15 สวนโครงการ
กอสราง 
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สมาชิก อบต. หมูท่ี 15   รางระบายน้ำลำดับท่ี 2 ยังไมมีความจำเปน 
นางสิริพร  งิมสันเทียะ  -  หมูท่ี 18 ขอเปลี่ยนแปลงโครงการถนนลาดยางบานนางออง เปนถนน  
สมาชิก อบต. หมูท่ี 18  คสล. และขอเพ่ิมเติมโครงการดวย 
นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ -  มีทานใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม...ถาไมมีจะขอใหนักวิเคราะหนโยบาย
และ เลขานุการสภาฯ        แผน ชี้แจงแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการขอแกไข เปลี่ยนแปลง 
เพ่ิมเติม  
แผนพัฒนาทองถ่ินจะตองดำเนินการอยางไร 
น.ส.สุนันท  ครึบกระโทก  -   ข้ันตอนการดำเนินการขอแกไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมแผนพัฒนา
ทองถ่ิน 
นักวิเคราะหนโยบายและแผนฯ ของป 2566 กอนอ่ืนตองขอใหทุกทานดูตามเอกสารแผนพัฒนาทองถ่ิน  
(พ.ศ. 2566 – 2570) ของแตละหมู วามีโครงการใดบางท่ีอยูในป 2566 และมีโครงการใดบางท่ีไมไดอยูใน
ปงบ 2566 แตตองการนำมาดำเนินการในปงบประมาณ 2566 ก็สามารถขอแกไขปท่ีจะดำเนินการไดโดย
เปนอำนาจของผูบริหารทองถ่ิน  สวนโครงการใดท่ีจะขอเปลี่ยนแปลง เชน เปลี่ยนแปลงสถานท่ีดำเนินงาน 
เปลี่ยนแปลงปริมาณงาน งบประมาณ ก็จะเปนอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและตองไดรับความ
เห็นชอบจากสภาทองถ่ินดวย และโครงการใดท่ีไมมีในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) แตมีความ
จำเปนเรงดวนท่ีตองเพ่ิมเติมเพ่ือมาจัดทำงบประมาณในป 2566 ก็จะตองผานคณะกรรมการสนับสนุน 
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ิน สภาทองถ่ินพิจารณาอนุมัติใหความเห็นชอบ 
ในการท่ีจะขอแกไข เปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ินจะตองดำเนินการตามระเบียบใหถูกตอง  
ดังนั้น หมูบานใดท่ีตองการจะขอแกไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม ลำดับแรกขอใหทานรวมกับผูนำไปดำเนินการ
ประชุมประชาคมในหมูบานชี้แจงใหประชาชนรับทราบและเขาใจความจำเปนท่ีตองมีการแกไข เปลี่ยนแปลง 
เพ่ิมเติม เพราะแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) ท่ีดำเนินการและผานการประชาคมเสร็จสิ้น
เรียบรอยแลว และขอใหจัดสงเอกสารท่ีจะขอแกไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมภายในวันท่ี 6 มิถุนายน 2565 
เพ่ือท่ีเจาหนาท่ีจะไดรวบรวมขอมูลสงใหกองชางดำเนินการประมาณการ และดำเนินการแกไข เปลี่ยนแปลง 
และเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ตอไป 
นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ -  มีสมาชิกทานใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือเสนอแนะเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติมขอ
เลขานุการสภาฯ   เชิญเสนอได 
นายมานะ  โครงการะโทก  - ขอสอบถามโครงการวางทอระบายน้ำ หมูที 7 ในขอบัญญัติ งบประมาณ  
สมาชิก อบต.หมูท่ี 7  2565 จะดำเนินการเม่ือใด  ถนนสายเลียบคลองลำสำลายเริ่มชำรุด
เสียหาย 
ขอใหผูบริหารจัดหางบประมาณในการซอมแซมเพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน และขอกระจกโคง
มนติดตั้งในจุดอันตรายของหมูท่ี 7 
นายสวิง  เหงากระโทก  - โครงการวางทอระบายน้ำ หมูท่ี 7 ในขอบัญญัติจะใหกองชางรีบ
ดำเนินการนายก อบต.พลับพลา  งบซอมแซมจะดำเนินการในจุดท่ีจำเปนและเดือดรอนจริงๆ 
กระจกโคงมนจะ 
พิจารณาตามจุดเสี่ยงและเปนอันตราย  
-  ขอขอบคุณสมาชิกทุกทานท่ีใหความเห็นชอบในการขอจายขาดเงินสะสม 
 



 
 
เพ่ือบำบัดความเดือดรอนของประชาชน ท้ัง 5 โครงการ และในวันอาทิตยท่ี 5 มิถุนายน 2565 ขอเชิญทุก
ทานรวมเปดโครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด ครั้งท่ี 20 
นายนวล  ครึบกระโทก  -  มีสมาชิกทานใดจะเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม ขอเสนอเพ่ิมเติมได 
ประธานสภาฯ  
นางจุฑามณี  มณีวัฒนพงษสุข -  ขอขอบคุณผูบริหารเรื่องติดตั้งไฟกระพริบบานโคงยาง หมูท่ี 4 และจะ
ขอ 
รองประธานสภาฯ  เพ่ิมเติมอีก 1 จุด ขอใหผูบริหารพิจารณา 
นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ -  เรื่องการติดตั้งไฟกระพริบและกระจกโคงมน มอบใหปองกันฯ 
ดำเนินการ 
เลขานุการสภาฯ   สำรวจวาจุดใดท่ีจำเปนและจะพิจารณาตามลำดับความสำคัญตอไป 
นางสิริพร  งิมสันเทียะ  -  ขอเสนอเพ่ิมเติมเรื่องถังขยะ หมูท่ี 18 มีหลายครัวเรือนท่ียังไมไดและ 
สมาชิก อบต. หมูท่ี 18  ขอใหจายถังขยะใหคนใหมกอน 
นายสวิง  เหงากระโทก  -  เรื่องการจายถังขยะจะพิจารณาตามลำดับ 
นายก อบต.พลับพลา  1.  ใหคนจายเงินแลวยังไมไดรับถังขยะ 
    2.  ใหคนท่ีขอถังขยะรายใหม 
    3.  ใหคนท่ีขอเปลี่ยนถังกรณีชำรุดเสียหายมากไมสามารถใชการได 
นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ -  ขอเพ่ิมเติมเรื่องถังขยะ ขอใหทุกหมูบานไปสำรวจวามีใครบางท่ีจายเงิน 
เลขานุการสภาฯ   แลวยังไมไดถัง ใครบางท่ีจะขอถังขยะรายใหม สวนเรื่องของคนท่ีขอเปลี่ยน 
ถังใหคงไวกอน แลวใหประสานเจาหนาท่ีดำเนินการตอไป 
นายนวล  ครึบกระโทก  -  มีสมาชิกทานใดจะเสนอแนะหรือสอบถามเพ่ิมเติมขอเชิญเสนอแนะได 
ประธานสภาฯ   ถาไมมี บัดนี้ก็ไดประชุมครบทุกวาระแลวและขอขอบคุณทานสมาชิกทุก
ทาน 
ท่ีใหความรวมมือและการประชุมเปนไปดวยความเรียบรอย ถาไมมีสมาชิกทานใดเสนอแนะหรือสอบถาม
เพ่ิมเติม  ก็ขอปดการประชุม 
 
ปดประชุม  เวลา  ๑4.๐๐  น 
 
 
 
  (ลงชื่อ)  สมมิตร  ขันธการุญวงศ ผูบันทึกรายงานการประชุม 
                            (นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ) 
  เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา 
 
 
  (ลงชื่อ)    นวล  ครึบกระโทก 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  สมัยสามัญ  
สมัยท่ี  ๒  ครั้งท่ี  1  ประจำป พ.ศ. 2565  ลงวันท่ี....๓๐  มิถุนายน  ๒๕๖๕.......   
  
 
 (ลงชื่อ)      นวล  ครึบกระโทก                                                         
                      (นายนวล  ครึบกระโทก) 
 ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา 
 
 
 
 


