ประกาศสภาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา
เรื่อง รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๕
-------------------------------------------------ตามที่องคการบริหารสวนตำบลพลับ พลา ไดเปดประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบล
พลับพลา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๐ 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 ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม
๒๕๖๕ จึงขอประกาศรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลาใหประชาชนทราบโดยทั่วกัน
ตามรายละเอียดที่แนบทายนี้
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
นวล ครึบกระโทก
(นายนวล ครึบกระโทก)
ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา

ผูมาประชุม
ลำดับ
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
10
11
12
13
14
15
16
17

บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำป พ.ศ. ๒๕๖5
วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5 เวลา ๐๙.3๐ น.
ณ หองประชุมที่ทำการองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา
ตำแหนง

ลายมือชื่อ

ประธานสภา อบต.ฯ
รองประธานสภา อบต.ฯ
เลขานุการสภา อบต.ฯ
สมาชิกสภา อบต.ฯ หมูที่ ๓
สมาชิกสภา อบต.ฯ หมูที่ ๕
สมาชิกสภา อบต.ฯ หมูที่ ๖
สมาชิกสภา อบต.ฯ หมูที่ ๗
สมาชิกสภา อบต.ฯ หมูที่ 8
สมาชิกสภา อบต.ฯ หมูที่ 9
สมาชิกสภา อบต.ฯ หมูที่ 10
สมาชิกสภา อบต.ฯ หมูที่ ๑๒
สมาชิกสภา อบต.ฯ หมูที่ ๑๓
สมาชิกสภา อบต.ฯ หมูที่ ๑๔
สมาชิกสภา อบต.ฯ หมูที่ ๑๕
สมาชิกสภา อบต.ฯ หมูที่ ๑๖
สมาชิกสภา อบต.ฯ หมูที่ ๑๗
สมาชิกสภา อบต.ฯ หมูที่ ๑๘

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

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

ผูไมมาประชุม

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

๑. นายสมคิด เขลิ๊กกระโทก
2. นายสุบิน กกกระโทก

สมาชิกสภา อบต.ฯ หมูที่ 1 (ลา)
สมาชิกสภา อบต.ฯ หมูท ี่ ๑1 (ลา)

ผูเขารวมประชุม
๑. นายสวิง เหงากระโทก
๒. นายสำรวย วัชรคำประเสริฐ
๓. นายอาคม แผละกระโทก
๔. นางสิริกานต เพลาะกระโทก
๕. นายธนศักดิ์ โขนกระโทก
๖. นางเพร็ชรา สุขฤทัยกมล
๗. นายธนะปรัชญาณ วิศรุตวาณิชย
๘. นายถนอม แกวกระโทก
๙. พ.อ.(พ) สุธิน บุตรจู
๑๐. นางภณิดา บุดดาวงค

นายก อบต.พลับพลา
รองนายก อบต.พลับพลา
รองนายก อบต.พลับพลา
ผูใหญบาน หมูที่ 1
ผูใหญบาน หมูที่ 10
ผูใหญบาน หมูที่ 17

รองปลัดอบต.พลับพลา

หมายเหตุ

-2๑๑. นางวรรณี กิติพงษ
๑๒. นางเสาวลักษณ เปรี้ยวกระโทก
๑๓. นายสุทธิพงษ ศรีวิพัฒน
๑๔. นายสุริวงค ชัยนฤเวชย
๑๕. นางสาวสุนันท ครึบกระโทก

หัวหนาสำนักปลัด
ผูอำนวยการกองคลัง
ผูอำนวยการกองสวัสดิการสังคม
ผูอำนวยการกองการศึกษาฯ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ

เปดประชุมเวลา ๐๙.3๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑
นายนวล ครึบกระโทก
ประธานสภาฯ

นายสมมิตร ขันธการุญวงศ
เลขานุการสภาฯ
๒๕๖๑
มติที่ประชุม

เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
- ขอแจงระเบี ยบวาระการประชุ มสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ใหผูเขา
ประชุม
รับทราบ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว (๑ มิถุนายน
๒๕๖๕)
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องแจงเพื่อทราบ
๓.๑ แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แกไข ครั้งที่ 1/2565
๓.๒ รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของ
องคการบริหารสวนตำบลพลับพลา ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๕
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ การขออนุญาตเปดสนามชนไกขึ้นใหม ตั้งอยู ณ บานกอก หมูที่ ๖
ตำบลพลับพลา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
๔.๒ การพิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕
๔.๓ การพิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
๔.๔ การพิจารณา รางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 การโอนเงินงบประมาณตั้งจายรายการใหม ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
- แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.
- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒
นายนวล ครึบกระโทก
ประธานสภาฯ

-3รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว (1 มิถุนายน ๒๕๖5)
- ไดตรวจสอบดูวามีสมาชิกสภาอยูในที่ประชุมครบองคประชุมหรือไม
- อยูครบองคประชุม มีสมาชิก ลา 2 คน คือ
๑. นายสมคิด เขลิ๊กกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ หมูที่ 1
2. นายสุบิน กกกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ หมูที่ 11
- ขอเชิญสมาชิกสภา อบต. ทุกทานตรวจดูรายงานการประชุมครั้งที่แลวใน
การประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ ๑ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖5 เมื่อวันที่ ๑
มิถุนายน ๒๕๖5 ที่ผานมาวามีแกไขเปลี่ยนแปลงหรือไม หรือเห็นเปนอยาง
อื่นหรือไม เสนอแนะแกไขเพิ่มเติมได…..(ไมมี)…..ไมมีแกไขเปลี่ยนแปลงหรือ
เห็นเปนอยางอื่น ถาไมมีจะขอมติที่ประชุม สมาชิกทานใดรับรองรายงาน
การประชุมครั้งที่แลว ขอใหยกมือ

มติที่ประชุม

- รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว จำนวน 15 เสียง ลา 2 ราย งดออก
เสียง 1 เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓
นายนวล ครึบกระโทก
ประธานสภาฯ
นายสมมิตร ขันธการุญวงศ
เลขานุการสภาฯ

เรื่อง แจงเพื่อทราบ
๓.๑ แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แกไข ครั้งที่ 1/2565
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ แจงเรื่องเพื่อทราบ
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แกไข ครั้งที่ 1/2565
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2561 ขอ 4 “การแกไข” หมายความวา การแกไขขอผิดพลาดใน
แผนพัฒนาหรือแผนการดำเนินงานใหถูกตอง โดยไมทำใหวัตถุประสงคและ
สาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป และหมวด ๔ การแกไข การเพิ่มเติมหรือ
การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ขอ 21 การแกไขแผนพัฒนาเปนอำนาจของ
ผูบริหารทองถิ่น “เมื่อผูบริหารทองถิ่นไดเห็นชอบแผนพัฒนาทองถิ ่น ที่
แกไขแลว ใหปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบ
วันนับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่นเห็นชอบ พรอมทั้งแจงสภาทองถิ่น อำเภอ
และจังหวัดทราบดวย”
- เหตุผลที่ตองมีการแกไขแผนพัฒนาจะเปนเรื่องของการแกไขคำผิด แกไข
งบประมาณเนื่ องจากราคากลางเพิ่มขึ ้น แกไขแผนงานใหส อดคล อ งกั บ
รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณในปจจุบัน เปน
ตน และขอใหทุกทานดูรายละเอียดตามเอกสารแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.
2566 – 2570) แก ไ ข ครั ้ ง ที ่ 1/2565 ที ่ แ จกให ถ า มี ข  อ สงสั ย จะ
สอบถามเพิ่มเติมขอเชิญสอบถามได

มติที่ประชุม

- รับทราบ

นายนวล ครึบกระโทก
ประธานสภาฯ

๓.๑ รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของ
องคการบริหารสวนตำบลพลับพลา ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอเชิญทาน
เลขานุการสภาฯ ชี้แจง

นายสมมิตร ขันธการุญวงศ
เลขานุการสภาฯ

-4- รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของ
องคการบริหารสวนตำบลพลับพลา ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๕ ดวยสำนักงาน
คณะกรรมการการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(ก.ก.ถ.)ดำเนินการจัดเก็บและรวบรวมขอมูลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำ
การจัดบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนตำบล ประจำป พ.ศ.
2565 ซึ่งจะมีตัวชี้วัดในดานตางๆ จำนวน 8 ดาน แบงออกเปนสวนที่ 1
และสวนที่ 2 เปนกิจกรรมหรือโครงการที่ดำเนินการในปงบประมาณ 2564
ที่ผาน รายละเอียดอื่นๆขอใหทานดูตามเอกสารที่แจกให
- สวนที่ 3 เปนเรื่องของการประเมินความพึงพอใจของประชาชน จากชุด
สอบถามจำนวน 60 ชุด สรุปไดดังนี้
ดานที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน พอใจรอยละ 91.67 ปรับปรุงรอยละ
8.33
ดานที่ 2 ดานผังเมือง พอใจรอยละ 93.33 ปรับปรุงรอยละ 6.67
ดานที่ 3 ดานสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต พอใจรอยละ
93.33 ปรับปรุงรอยละ 6.67
ดานที่ 4 ดานการศึกษา พอใจรอยละ 98.33 ปรับปรุงรอยละ 1.67
ดานที่ 5 ดานการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย พอใจ
รอยละ 93.33 ปรับปรุงรอยละ 6.67
ดานที่ 6 ดานการสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การทองเที่ยว และการ
ลงทุน พอใจรอยละ 98.33 ปรับปรุงรอยละ 1.67
ดานที่ 7 ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พอใจรอยละ
98.33 ปรับปรุง 1.67
ดานที่ 8 ดานการสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญาชาวบาน และ
โบราณสถาน พอใจรอยละ 95 ปรับปรุงรอยละ 5
- มีสมาชิกทานใดจะสอบถามเพิ่มเติมของเชิญสอบถามได

มติที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔
นายนวล ครึบกระโทก
ประธานสภาฯ

เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ การขออนุญาตเปดสนามชนไกขึ้นใหม ตั้งอยู ณ บานกอก หมูที่ ๖
ตำบลพลับพลา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมาขอเชิญเลขานุการสภาฯ
ชี้แจงรายละเอียด
- การขออนุญาตเปดสนามชนไกขึ้นใหม ตั้งอยู ณ บานกอก หมูที่ ๖
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพนันชนไกและกัดปลา พ.ศ.
2552 ซึ่งผูจะขออนุญาตเปดสนามชนไกก็ตองมีการขออนุญาตใหถูกตอง
เปนไปตามระเบียบที่กำหนดผูขออนุญาตตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหาม ไดแก
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไมต่ำกวาสามสิบหาปบริบูรณ
3. ไมเปนบุคคลลมละลาย

นายสมมิตร ขันธการุญวงศ
เลขานุการสภาฯ

-54. ไมเคยไดรับโทษจำคุก เวนแตพนโทษมาแลวไมนอยกวาสองป หรือเปน
โทษความผิดที่ไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
นอกจากนั้นก็ตองผานประชาคม มีการแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นมา
ตรวจสอบ ซึ่งจะตองพิจารณาดวยความรอบคอบ เหมาะสม โดยคำนึงถึง
เรื่องดังตอไปนี้
1. อาคารสถานที่ตองมีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัย
2. จำนวนสถานที่ที่ขออนุญาตในแตละพื้นที่ตองมีจำนวนไมมากเกินสมควร
3. การสงเสริมอาชีพการเลี้ยงไกชนเพื่อจำหนายสรางรายได
4. การควบคุมและการปองกันการแพรระบาดของโรค
5. ตองไมอยูใกล ศาสนสถาน สถานศึกษา สถานพยาบาล หรือสถานพักฟน
- ขอใหคุณธนะปรัชญาณ วิศรุตวาณิชย ผูขออนุญาตเปดสนามชนไกได
อธิบายชี้แจงเหตุผลในการขออนุญาตเปดสถานที่ดังกลาว
นายธนะปรัชญาณ วิศรุตวาณิชย - การขออนุญาตเปดสนามชนไกไดดำเนินการมาครั้งหนึ่งแลวตั้งแตป
2563
แตเนื่องดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 จึงไดระงับไป แต
ในปนี้ก็ไดมีความประสงคจะดำเนินการสานตอใหสำเร็จซึ่งก็ไดดำเนินการ
ขออนุญาตตามลำดับขั้นตอนที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยกำหนดรวมทั้งได
ดำเนินการประชาคมใหมเรียบรอยแลว การขอเปดสนามชนไกที่บานกอก
หมูที่ 6 ตำบลพลับพลา จะเนนเรื่องการสงเสริมการสันทนาการ การ
สงเสริมอาชีพเกษตรกรในการเลี้ยงไกพื้นบาน เปนการกระตุนเศรษฐกิจ
สรางรายไดใหกับประชาชน สถานที่ตั้งหางไกลสถานที่ตองหามตามระเบียบ
จะควบคุมเรื่องเสียง กลิ่น มลภาวะสิ่งแวดลอมตางๆ อยางเครงครัด ไมเนน
เรื่องการพนัน และมีขั้นตอนที่ตองผานสภาทองถิ่นใหความเห็นชอบ สมาชิก
ทานใดมีขอสงสัยจะสอบถามเพิ่มเติมขอเชิญสอบถามได
นายสมควร คุมกระโทก
- การขออนุญาตเปดสนามชนไกมีความเห็นวาจะเปนโอกาสสรางรายได
สมาชิก อบต. หมูที่ 8
ใหกับประชาชนในพื้นที่ตำบลพลับพลา เรื่องของการเลี้ยงไกพื้นบานทำให
ประชาชนมีอาชีพเสริมสรางรายไดเพิ่มมากขึ้น กระตุนเศรษฐกิจ และทำให
อบต.พลับพลาสามารถจัดเก็บภาษีไดเพิ่มขึ้น จึงสรุปวาเห็นชอบที่จะใหมี
การเปดสนามชนไก
นายสำรวย วัชรคำประเสริฐ
- ในนามของผูบริหารก็เห็นชอบดวยที่ทานมีความคิดริเริ่มเปดสนามชนไก
รองนายก อบต.พลับพลา
จริงๆ แลวถือวาเปนกีฬาประเภทหนึ่ง การดำเนินการขออนุญาตก็ไดผาน
การประชาคมในพื้นที่ และเปนไปตามกฎหมายที่กำหนด ขอดีจะเปนการ
กระตุนเศรษฐกิจ เก็บภาษีไดเพิ่มขึ้น คนที่ทำการเกษตรเลี้ยงไกพื้นบานก็มี
รายไดเพิ่มขึ้น
นายอาคม แผละกระโทก
- มีความคิดเห็นวาการจะเปดสนามชนไกในพื้นที่ หมู 6 จะทำให อบต.
รองนายก อบต.พลับพลา
สามารถจัดเก็บภาษีไดมากขึ้น แตก็ขอฝากเรื่องมลพิษทางเสียง ขยะ และ
ทุกๆอยางที่จะทำใหเกิดมลพิษ ใหดูแลบริหารจัดการใหเรียบรอย เพราะใน
อนาคตอาจมีการขยายตัวของประชาชนเขามาอยูใกลบริเวณพื้นที่สนามชน
ไกเพิ่มมากขึ้น

นายสมมิตร ขันธการุญวงศ
เลขานุการสภาฯ
นายนวล ครึบกระโทก
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

-6- การเปดสนามชนไกทำใหมีการสงเสริมอาชีพ กระตุนเศรษฐกิจ แตก็ขอให
บริหารจัดการสภาพแวดลอมและมลพิษตางๆใหดี
- ไดตรวจสอบดูวามีสมาชิกสภาอยูในที่ประชุมครบองคประชุมหรือไม
- อยูครบองคประชุม มีสมาชิก ลา 2 คน คือ
๑. นายสมคิด เขลิ๊กกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ หมูที่ 1
2. นายสุบิน กกกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ หมูที่ 11
- สมาชิกท านใดเห็น ชอบใหมีการเปดสนามชนไก ณ บานกอก หมูที่ 6
ตำบลพลับพลา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ขอใหยกมือ
- เห็นชอบใหมีการเปดสนามชนไก ณ บานกอก หมูที่ 6 ตำบลพลับพลา
อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 15 เสียง ลา 2 ราย งด
ออกเสียง 1 เสียง

นายธนะปรัชญาณ วิศรุตวาณิชย - ขอขอบคุณสภาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา ที่มีมติใหความ
เห็นชอบในการขออนุญาตเปดสนามชนไก ในพื้นที่บานกอก หมูที่ 6 จะ
บริหารจัดการเรื่อง เสียง กลิ่น ขยะมลพิษตางๆ จะมีการควบคุมอยางดี
และถามีสิ่งใดที่กระผมจะใหความรวมมือไดก็ขอใหประสานมาไดตลอดเวลา
ขอขอบคุณมากครับ
นายนวล ครึบกระโทก
ประธานสภาฯ
นายสมมิตร ขันธการุญวงศ
เลขานุการสภาฯ

- 4.2 การพิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียด
- การพิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.
๒๕๖๑ ขอ 22 การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท องถิ่ น ใหองคกรปกครองสว น
ทองถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ทำแผนพั ฒ นาท อ งถิ ่ น จั ด ทำร า ง
แผนพั ฒ นาท อ งถิ ่ น ที ่ เ พิ ่ ม เติ ม พร อ มเหตุ ผ ลและความจำเป น เสนอ
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
(๒) คณะกรรมการพั ฒ นาท องถิ ่ น และประชาคมท อ งถิ ่ น พิ จ ารณาร า ง
แผนพัฒนาทองถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองคการบริหารสวนตำบลใหสงราง
แผนพัฒนาทองถิ่นที่เพิ่มเติมใหสภาองคการบริหารสวนตำบลพิจารณาตาม
มาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ ดวย
เมื่อแผนพัฒนาทองถิ่นที่เพิ่มเติมไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนา
ทองถิ่นดังกลาวใหผูบริหารทองถิ่นประกาศใช พรอมทั้งปดประกาศให
ประชาชนทราบโดยเปดเผยไมน อยกวาสามสิบ วัน นับ แตว ัน ที่ผ ูบริหาร
ทองถิ่นประกาศใช
ข อ ๒๒/๒ ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ย นแปลงแผนพั ฒ นา
ทองถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบาย

นายนวล ครึบกระโทก
ประธานสภาฯ

-7รั ฐ บาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ใหเปน อำนาจของผูบ ริห าร
ทองถิ่น สำหรับองคการบริหารสวนตำบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถิ่น ที่
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงใหสภาองคการบริหารสวนตำบลพิจารณาตาม
มาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติสภาตำบล
และองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ดวย และเมื่อแผนพัฒนา
ทองถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงไดรับความเห็นชอบแลว ใหปดประกาศ
ใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตที่ไดรับความ
เห็ น ชอบการเพิ ่ ม เติ ม หรื อ เปลี ่ ย นแปลงแผนพั ฒ นาท อ งถิ ่ น ดั ง กล า ว
รายละเอียดดังนี้
- โครงการวางทอระบายน้ำแบบทอลอดเหลี่ยมบริเวณถนนสายไปสะพาน
ทาชาง หมูที่ 3 ขนาด 1.50 x 1.50 เมตร ยาว 6 เมตร งบประมาณป
2565 จำนวน 200,000 บาท
- เหตุผลที่ตองมีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่น เพื่อแกไขปญหาความ
จำเปนและความเดือดร อนของประชาชน สืบเนื่องจากในปงบประมาณ
2565 ไดตั้งงบประมาณ โครงการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอม
เทคาน สายทำนบทาชาง บานพลับพลา หมูที่ 3 งบประมาณ 200,000
บาท ในพื้นที่จริงที่จะดำเนินการซอมแซมเสริมถนนใหสูงขึ้นก็จะไมสามารถ
แกไขปญหาน้ำทวมและการระบายน้ำไมทันทำใหน้ำกัดเซาะถนนอาจยุบตัว
ได จึงตองมีการปรับเปลี่ยนโครงการใหเหมาะสมและสามารถแกไขปญหา
ได ดังนั้นจึงตองดำเนินการเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่นในปงบประมาณ
2565 กอนจึงจะดำเนินการขั้นตอนตอไปได มีทานใดจะสอบถามเพิ่มเติม
ของเชิญสอบถามได
ถาไมมีจะขอมติจากที่ประชุมสภาฯ
- ไดตรวจสอบดูวามีสมาชิกสภาอยูในที่ประชุมครบองคประชุมหรือไม
- อยูครบองคประชุม มีสมาชิก ลา 2 คน คือ
๑. นายสมคิด เขลิ๊กกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ หมูที่ 1
2. นายสุบิน กกกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ หมูที่ 11
- สมาชิกทานใดเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ ขอใหยกมือ

มติที่ประชุม

- เห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่
๔/๒๕๖๕ จำนวน 15 เสียง ลา 2 ราย งดออกเสียง 1 เสียง

นายนวล ครึบกระโทก
ประธานสภาฯ
นายสมมิตร ขันธการุญวงศ
เลขานุการสภาฯ

- 4.3 การพิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/๒๕๖๕ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียด
- การพิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/๒๕๖๕
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.

-8๒๕๖๑ ขอ 22 การเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่ น ใหองคกรปกครองส ว น
ทองถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ทำแผนพั ฒ นาท อ งถิ ่ น จั ด ทำร า ง
แผนพั ฒ นาท อ งถิ ่ น ที ่ เ พิ ่ ม เติ ม พร อ มเหตุ ผ ลและความจำเป น เสนอ
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
(๒) คณะกรรมการพั ฒ นาท องถิ ่ น และประชาคมท อ งถิ ่ น พิ จ ารณาร า ง
แผนพัฒนาทองถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองคการบริหารสวนตำบลใหสงราง
แผนพัฒนาทองถิ่นที่เพิ่มเติมใหสภาองคการบริหารสวนตำบลพิจารณาตาม
มาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ ดวย
เมื่อแผนพัฒนาทองถิ่นที่เพิ่มเติมไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนา
ทองถิ่นดังกลาวใหผูบริหารทองถิ่นประกาศใช พรอมทั้งปดประกาศให
ประชาชนทราบโดยเปดเผยไมน อยกวาสามสิบ วัน นับ แตว ัน ที่ผ ูบริหาร
ทองถิ่นประกาศใช
ขอ ๒๒/๒ ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี ่ ย นแปลงแผนพั ฒ นา
ทองถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบาย
รั ฐ บาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ใหเปน อำนาจของผูบ ริห าร
ทองถิ่น สำหรับองคการบริหารสวนตำบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถิ่น ที่
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงใหสภาองคการบริหารสวนตำบลพิจารณาตาม
มาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติสภาตำบล
และองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ดวย และเมื่อแผนพัฒนา
ทองถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงไดรับความเห็นชอบแลว ใหปดประกาศ
ใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตที่ไดรับความ
เห็ น ชอบการเพิ่ ม เติ ม หรื อ เปลี ่ ย นแปลงแผนพั ฒ นาท อ งถิ ่ น ดั ง กล า ว
รายละเอียดดังนี้
- เหตุผลในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่น เพื่อแกไขปญหาความจำเปน
และความเดือดรอนของประชาชน เพื่อนำไปรองรับการจัดทำงบประมาณ
รายจายประจำป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม งบประมาณรายจายจากเงิน
สะสม หรือเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสวนกลางตางๆ
- ยุทธศาสตรที่ 1 แผนงานเคหะและชุมชน
1. โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาคจากสายหนองโคน บานปรางค
หมูที่ 9 ตั้งไวในป 2565
- ยุทธศาสตรที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1. โครงการซอมแซมถนนหินคลุกพรอมปรับปรุงทอระบายน้ำ สายเลียบ
คลองลำสำลาย บานพลับพลา หมูที่ 3 ตั้งไวในป 2565
2. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานทุง หมูที่ 6 ตั้งไวใน
ป 2566 - 2567
3. โครงการซอมสรางถนน คสล.พรอมกอสรางกำแพงกันดินเพื่อปองกันน้ำ
กัดเซาะถนนและปรับปรุงทอระบายน้ำแบบทอลอดเหลี่ยมถนนสายหลัก

-9จากบานกอก หมูที่ 6 เชื่อมบานประดากุด หมูที่ 7 (นม.ถ. 59-001) ตั้ง
ไวในป 2566 – 2568
4. โครงการซอมแซมทอระบายน้ำจากเหมืองแค ลงลำสำลาย บานประดา
กุด หมูที่ 7 ตั้งไวในป 2566
5. โครงการปรับปรุงผิวถนน AC บริเวณบานนางบุญเลี้ยง บานประดากุด
หมูที่ 7 ตั้งไวในป 2566
6. โครงการซอมแซมถนนหินคลุกสายจากทำนบหลัง 5 ไปทำนบหลัง 3
บานเกาะ หมูที่ 8 ตั้งไวในป 2566 – 2567
7. โครงการปรับปรุงผิวถนน AC ถนนสายหลัก บานเกาะ หมูที่ 8 ตั้งไวใน
ป 2566 – 2567
8. โครงการวางทอระบาย คสล. ถนนสายกลางบานไปสระประปา หมูที่
12 ตั้งไวในป 2566
9. โครงการปรับปรุงผิวถนน AC ถนนสายไปตนสงวน หมูที่ 12 ในป
2566
10. โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยบานนายชวย ปราวกระโทก บานทา
ตะเคียน หมูที่ 13 ตั้งไวในป 2566 – 2567
11. โครงการกอสรางถนนหินคลุก สายจากคุมหนองหญาขาว บานทา
ตะเคียน หมูที่ 13 เชื่อมบานคลองกลาง หมูที่ 15 ตั้งไวในป 2566
12. โครงการซอมแซมถนน คสล. คุมโนนสะอาด บานทาตะเคียน หมูที่
13 ตั้งไวในป 2566
13. โครงการกอสรางถนนหินคลุกสายจากคุมหนองผีหลอก หมูที่ 16
เชื่อมบานทาตะเคียน หมูที่ 13 ตั้งไวในป 2566 – 2567
14. โครงการกอสรางถนนหินคลุกสายเลียบคลองตามูล บานโนนแดง หมู
ที่ 16 ตั้งไวในป 2566 – 2568
15. โครงการกอสรางถนนหินคลุกสายหนองสระทาน บานโนนแดง หมูที่
16 ตั้งไวในป 2566 – 2567
16. โครงการกอสรางถนนหินคลุก พรอมวางทอระบายน้ำขางกำแพงวัดถึง
สระน้ำ บานบุ หมูที่ 17 ตั้งไวในป 2566
- ยุทธศาสตรการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ แผนงาน
บริหารงานทั่วไป
1. โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุง ทำสี ปะผุ รถยนตสวนกลาง เลข
ทะเบียน กต-9214 นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ 001-46-0001 ตั้ง
ไวในป 2566
2. โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุง ทำสี ปะผุ รถบรรทุกขยะมูลฝอย เลข
ทะเบียน 85-3958 นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ 001-49-0003
ตั้งไวในป 2566
3. โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุง ทำสี ปะผุ / เปลี่ยนถังบรรจุน้ำของ
รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค เลขทะเบียน ผพ 2318 นครราชสีมา
หมายเลขครุภัณฑ 003-54-0001 ตั้งไวในป 2566
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นายปน สุดกระโทก
พร
สมาชิก อบต. หมูที่ 5
นายสมมิตร ขันธการุญวงศ
เลขานุการสภาฯ

นายนวล ครึบกระโทก
ประธานสภาฯ

- บัญชีครุภัณฑ
1. จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1
ตั้งไวในป 2566
2. จัดซื้อเครื่องสูบน้ำทอพญานาคพรอมเครื่องยนตเบนซิน 4 จังหวะ ตั้ง
ไวในป 2566
- รายละเอียดอื่นๆ ขอใหทานดูตามเอกสารรางแผนพัฒนาทองถิ่นที่แจกให
จะเห็นวาแผนพัฒนาทองถิ่นจะตองดำเนินการในปนั้นๆ จะนำปอื่นมา
ดำเนินการในปนี้ไมได ถาจะทำไดก็ตองผานการแกไข เปลี่ยนแปลง หรือ
เพิ่มเติมกรณีไมมีโครงการในแผนพัฒนาทองถิ่นกอน ตามระเบียบที่กำหนด
จึงจะสามารถดำเนินการได มีทานใดสงสัยจะสอบถามเพิ่มเติมขอเชิญ
สอบถามได
- ตองการขอยายปดำเนินการโครงการกอสรางถนน คสล.ซอยบานนางสม
และซอยบานนางประคอง จะดำเนินการไดหรือไม
- ตามที่ อบต.พลับพลา ไดแจงใหทราบแลววาถาหมูบานใดตองการที่จะขอ
แกไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมโครงการ ใหจัดทำประชาคมเสนอความ
ประสงคมายัง อบต.พลับพลา จะไดดำเนินการตามระเบียบแผนที่กำหนด
ตอไป และการขอแกไขยายปไดดำเนินการเสร็จสิ้นและมีการประกาศใช
แผนแกไขแลว ดังนั้นถาจะมาขอแกไขเพิ่มเติม ณ ขณะนี้จึงทำไมได มีทาน
ใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม...ถาไมมีจะขอมติจากที่ประชุมตอไป
- ไดตรวจสอบดูวามีสมาชิกสภาอยูในที่ประชุมครบองคประชุมหรือไม
- อยูครบองคประชุม มีสมาชิก ลา 2 คน คือ
๑. นายสมคิด เขลิ๊กกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ หมูที่ 1
2. นายสุบิน กกกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ หมูที่ 11
- สมาชิกไมอยูในที่ประชุม จำนวน 2 คน คือ
1. นายสมควร คุมกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ หมูที่ 8
2. นายชิน แจนดอน สมาชิกสภา อบต.ฯ หมูที่ 16
- สมาชิกทานใดเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/๒๕๖๕ ขอใหยกมือ

มติที่ประชุม

- เห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) เพิ่มเติม ครั้งที่
1/๒๕๖๕ จำนวน 13 เสียง ลา 2 ราย ไมอยูในที่ประชุม 2 ราย
งดออกเสียง 1 เสียง

นายนวล ครึบกระโทก
ประธานสภาฯ
นายสมมิตร ขันธการุญวงศ
เลขานุการสภาฯ

- 4.4 การพิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/๒๕๖๕ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียด
- การพิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/๒๕๖๕
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.
๒๕๖๑ “ขอ ๒๒/๑ เพื่อประโยชนของประชาชน การเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาทองถิ่น ใหเปนอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น สำหรับ
องคการบริหารสวนตำบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถิ่นที่เปลี่ยนแปลงใหสภา
องคการบริหารสวนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติ
สภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ดวย
เมื่อแผนพัฒนาทองถิ่นตามวรรคหนึ่งไดรับความเห็นชอบแลว ให
สงแผนพัฒนาทองถิ่น” ดังกลาวใหผูบริหารทองถิ่นประกาศใช พรอมทั้งปด
ประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตผูบริหาร
ทองถิ่นประกาศใช
“ขอ ๒๒/๒ การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่นเกี่ยวกับ
โครงการพระราชดำริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย ใหเปนอำนาจของผูบริหาร สำหรับองคการบริหาร
สวนตำบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถิ่นที่เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงใหสภา
องคการบริหารสวนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติสภา
ตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ดวย และเมื่อแผนพัฒนา
ทองถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงไดรับความเห็นชอบแลว ใหปดประกาศ
ใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับความ
เห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่นดังกลาว”
รายละเอียดดังนี้
- ยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานนางขุม ฝากระโทก
ถึงบานนายฉะออน ขิมกระโทก บานกอก หมูที่ 6 กวาง 2.50 เมตร ยาว
160 เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณ จำนวน 250,000 บาท ขอ
เปลี่ยนแปลงปริมาณงานและงบประมาณ เปนกวาง 3.50 เมตร ยาว 150
เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณ จำนวน 330,000 บาท
2. โครงการกอสรางถนนหินคลุกสายหนองโคน บานปรางค หมูที่ 9 กวาง
3.00 เมตร ยาว 185 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร งบประมาณป 2566
จำนวน 40,000 บาท ขอเปลี่ยนแปลงปริมาณงานและงบประมาณเปน
กวาง 3.00 เมตร ยาว 450 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร งบประมาณป
2566 จำนวน 90,000 บาท
3. โครงการกอสรางถนนการเกษตรสายโปรงตาคลอง หมูที่ 10 (นม.ถ.
59-082) (เชื่อม ถนนทางหลวงหมายเลข 24) กวาง 4 เมตร ยาว 1,700
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร งบประมาณป 2566 จำนวน 1,400,000
บาท ขอเปลี่ยนแปลงปริมาณงานและงบประมาณเปน กวาง 4.00 เมตร
ยาว 2,300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร งบประมาณป 2566 - 2567
จำนวน 1,800,000 บาท 4. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยบานนายถวิล ชุมกระโทก บานบุ หมูที่ 10 กวาง 2.50 เมตร ยาว

54 เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณป 2566 จำนวน 100,000
บาท ขอเปลี่ยนแปลงโครงการจากถนน คสล. เปนถนนหินคลุกเปลี่ยน
ปริมาณงานและงบประมาณ กวาง
2.50 เมตร ยาว 44 เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณ ป 2566
จำนวน 60,000 บาท
5. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชวงบานนายรีวิวถึงเหมืองน้ำ
บานปรางค หมูที่ 11 กวาง 2.50 เมตร ยาว 144 เมตรหนา 0.15 เมตร
งบประมาณ ป 2566 จำนวน 250,000 บาท ขอเปลี่ยนแปลงปริมาณ
งานและงบประมาณกวาง 3 เมตร ยาว 135 เมตร หนา 0.15 เมตร
งบประมาณป 2566 จำนวน 260,000 บาท
6. โครงการกอสรางถนนแอสฟลติกหลังโรงเรียนบานคลองกลาง หมูที่
15 กวาง 5 เมตร ยาว 113 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร งบประมาณ
ป 2566 จำนวน 320,000 บาท ขอเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการเดิม
เปนถนนแอสฟลติกเปนถนน คสล. เปลี่ยนปริมาณงานเปน กวาง 4.50
เมตร ยาว 112 เมตร หนา 0.15 เมตร
7. โครงการกอสรางถนนดินพรอมลงหินคลุกสายปาสะเดา บานคลองกลาง
หมูที่ 15 กวาง 2.50 เมตร ยาว 960 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
งบประมาณป 2569 จำนวน 190,000 บาท ขอเปลี่ยนแปลงป
ดำเนินงาน ปริมาณงาน และงบประมาณเปน กวาง 3.50 เมตร ยาว 960
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร งบประมาณป 2566 จำนวน 200,000
บาท
8. โครงการกอสรางถนนลาดยางสายสามแยกบานนางออง งิมสันเทียะ
ถึงสระน้ำสาธารณะประโยชน บานบุยอ หมูที่ 18 กวาง 3.00 เมตร ยาว
410 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร งบประมาณ ป 2566 - 2567
จำนวน 650,000 บาท ขอเปลี่ยนแปลงจากถนนลาดยางเปนถนน คสล.
ปดำเนินงาน ปริมาณงาน และงบประมาณเปน กวาง 3.00 เมตร ยาว
410 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร งบประมาณป 2566 - 2568 จำนวน
780,000 บาท
- สมาชิกทานใดจะสอบถามเพิ่มเติมขอเชิญสอบถามได...ถาไมมีจะขอมติ
จากที่ประชุมสภาฯ ตอไป
นายนวล ครึบกระโทก
ประธานสภาฯ

- ไดตรวจสอบดูวามีสมาชิกสภาอยูในที่ประชุมครบองคประชุมหรือไม
- อยูค รบองคประชุม มีสมาชิก ลา 2 คน คือ
๑. นายสมคิด เขลิ๊กกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ หมูที่ 1
2. นายสุบิน กกกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ หมูที่ 11
- สมาชิกไมอยูในที่ประชุม จำนวน 1 คน คือ
1. นายชิน แจนดอน สมาชิกสภา อบต.ฯ หมูที่ 16
- สมาชิกทานใดเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/๒๕๖๕ ขอใหยกมือ

มติที่ประชุม
ครั้ง

- เห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) เปลี่ยนแปลง
ที่ 1/๒๕๖๕ จำนวน 14 เสียง ลา 2 ราย ไมอยูในที่ประชุม 1 ราย
งดออกเสียง 1 เสียง
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ระเบียบวาระที่ 5
นายนวล ครึบกระโทก
ประธานสภาฯ
นายสมมิตร ขันธการุญวงศ
เลขานุการสภาฯ

เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 การโอนเงินงบประมาณตั้งจายรายการใหม ประจำปงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจง
- การโอนเงินงบประมาณตัง้ จายรายการใหม ประจำปงบประมาณ
พ.ศ. 2565
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณขององคกร
ปกครองสวน พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจายใน
งบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภา
ทองถิ่น
ดวยองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา มีความประสงคจะโอน
งบประมาณตั้งจายรายการใหม ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕ โครงการวางทอระบายน้ำแบบทอลอดเหลี่ยมบริเวณถนนสายไป
สะพานทาชาง หมูที่ ๓ ขนาด ๑.๕๐ x ๑.๕๐ เมตร ยาว ๖ เมตร
งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ขอโอนงบประมาณจาก โครงการซอมแซม
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมเทคาน สายทำนบทาชาง บานพลับพลา
หมูที่ ๓ กวางเฉลี่ย ๓.๒๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐
เมตร งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
- สมาชิกทานใดจะสอบถามเพิ่มเติมขอเชิญสอบถามได...ถาไมมีจะขอมติ
จากที่ประชุมสภาฯ ตอไป

นายนวล ครึบกระโทก
ประธานสภาฯ

- ไดตรวจสอบดูวามีสมาชิกสภาอยูในที่ประชุมครบองคประชุมหรือไม
- อยูค รบองคประชุม มีสมาชิก ลา 2 คน คือ
๑. นายสมคิด เขลิ๊กกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ หมูที่ 1
2. นายสุบิน กกกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ หมูที่ 11
- สมาชิกไมอยูในที่ประชุม จำนวน 1 คน คือ
1. นายชิน แจนดอน สมาชิกสภา อบต.ฯ หมูที่ 16
- สมาชิกทานใดเห็นชอบใหโอนเงินงบประมาณตั้งจายรายการใหม

ประจำป

มติที่ประชุม

งบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการวางทอระบายน้ำแบบทอลอดเหลี่ยม
บริเวณถนนสายไปสะพานทาชาง หมูที่ ๓ ขอใหยกมือ
- เห็นชอบใหโอนเงินงบประมาณตั้งจายรายการใหม ประจำปงบประมาณ

พ.ศ. 2565 โครงการวางทอระบายน้ำแบบทอลอดเหลี่ยมบริเวณถนนสาย
ไปสะพานทาชาง หมูที่ ๓ จำนวน 14 เสียง ลา 2 ราย ไมอยูในที่
ประชุม 1 ราย งดออกเสียง 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ ๕
นายนวล ครึบกระโทก
ครับ
ประธานสภาฯ
นางเพร็ชรา สุขฤทัยกมล
ผูใหญบาน หมูที่ 17

เรื่องอื่น ๆ
- ขอเชิญทานสมาชิกเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องอื่นใดขอเชิญ

นายสวิง เหงากระโทก
นายก อบต. พลับพลา
นายสมมิตร ขันธการุญวงศ
ปลัด อบต.พลับพลา
เลขานุการ

- อยูระหวางดำเนินการและจะดำเนินการในปงบประมาณ 2565 ใหแลว
เสร็จ
- เรื่องการเพิ่มคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตำบล รองนายก
ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิ ก สภา เลขานุ ก ารนายก และ

นายสวิง เหงากระโทก
การ
นายก อบต. พลับพลา

- ขอสอบถามโครงการวางทอระบายน้ำหมูที่ 17 จะดำเนินการเมื่อไร
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สภา ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย องค การบริ ห ารส ว นตำบลตองมี
รายได ตามที่ระเบียบกำหนด ซึ่งขณะนี้คาตอบแทนของผูบริหารและสภาฯ
อยูในขั้นรายไดขององคการบริหารสวนตำบลเกิน 10 – 25 ลานบาท ถา
รายไดของ อบต.พลับ พลาตามงบการเงินประจำป คือ งบแสดงผลการ
ดำเนินงานที่จายจากเงินรายรับ ของปงบประมาณที่แลวมา อยูในขั้นเกิน
25 – 50 ลานบาท ผูบริหารและสภาฯ จะไดคาตอบแทนเพิ่ม แตรายไดไม
รวมเงินอุดหนุนของ อบต.ในปที่แลวมาอยูที่ 24,199,404.54 ลานบาท
จึงยังไมเขาหลักเกณฑที่ระเบียบกำหนด
- ขอขอบคุณทานสมาชิกและเจาหนาที่ อบต.พลับพลาทุกทาน ที่รวมพิธี
เปด-ปด การแขงขันกีฬาตานยาเสพติดที่ผานมาลุลวงไปดวยดี
- เรื่องการกอสรางบานคนพิการ ตองขอขอบคุณทานปลัด ทานสมาชิก
ผูนำ ทีมงานรองนายกที่ปรึกษา และเจาหนาที่ทุกทานที่ใหความรวมมือใน
การกอสรางบานคนพิการ หมูที่ 14 เปนอยางดี
- เรื่องการติดตั้งกระจกโคงมน ไฟกระพริบ ไดดำเนินการเสร็จแลว
- ยางแอสฟลติก ไดดำเนินการสั่งมาเพื่อแกไขปญหาถนนเปนหลุมเปนบอ
ซ อมแซมถนนที่ช ำรุดเล็ กๆน อยๆ ทั้งตำบล ถาทานใดมีความประสงค
ตองการนำไปซอมแซมถนนก็ใหประสานกับ อบต.พลับพลาไดเลย
- เรื ่ อ งการศึ ก ษาดู ง านป น ี ้ ต ั ้ ง งบไว 50,000 บาท จะทำแบบสำรวจ
สอบถามวาตองการใหดำเนินการหรือไม
- วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ชมรมผูสูงอายุจะจัดงานและมีตำรวจมวลชน
สั มพั น ธมารว มกิจ กรรมดว ย จึงขอเชิญ ทุกทานรว มกิจ กรรมของชมรม
ผูสูงอายุ

- วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 จะมีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวัน
สำคัญของไทย อบต.พลับพลา เปนหนวยงานที่รับผิดชอบการจัดกิจกรรม
วันสมเด็จพระนารายณมหาราช ขอเชิญทุกทานรวมกิจกรรมดังกลาว
- ในนามของประธานชมรมผูสูงอายุของตำบลพลับพลา กิจกรรมจะจัดขึ้น

พ.อ.(พ) สุธิน บุตรจู
ที่

นางสรอย ชาญสูงเนิน
สมาชิก อบต. หมูที่ 14
นางจุฑามณี มณีวัฒนพงษสุข
รองประธานสภาฯ

วัดพลับพลาผูสูงอายุที่ไมไดเปนสมาชิกชมรมก็สามารถมารวมกิจกรรมได
และจะมีตำรวจมวลชนสัมพันธมารวมกิจกรรมนันทนาการและความรูเรื่อง
สุขภาพจากคุณหมอชูศักดิ์ ปดฐา จึงขอเชิญทุกทานเขารวมกิจกรรมในครั้ง
นี้ และผมก็ไดรับตำแหนงประธานของชมรมผูสูงอายุของ อำเภอโชคชัย ถา
มีกิจกรรมดีๆ เกี่ยวกับผูสูงอายุก็จะดำเนินการและขอใหทานสมาชิกแจงให
ผูสูงอายุในหมูบานทานมารวมกิจกรรมได
- ขอขอบคุณทานนายก ผูบริหาร ปลัด และเจาหนาที่ทุกทานที่ใหการ
ชวยเหลือดำเนินการกอสรางบานคนพิการ หมู 14 ขอขอบอยางสูง
- ขอขอบคุณคณะผูบริหารที่ลงหินคลุกและติดตั้งไฟกระพริบหนาโรงเรียน
-15-

นายมานะ โครงกระโทก
มน
สมาชิก อบต. หมูที่ 7

- ขอขอบคุณคณะผูบริหารและทานปลัดที่ลงหินคลุกและติดตั้งกระจกโคง

นางสาวนภธร ขอนกระโทก
สมาชิก อบต. หมูที่ 9
นายสวิง เหงากระโทก
นายก อบต.พลับพลา
และ
นายสมควร คุม กระโทก
สมาชิก อบต. หมูที่ 8
นายปน สุดกระโทก
นายนวล ครึบกระโทก
ประธานสภาฯ

ปดประชุม เวลา ๑4.3๐ น

แตก็เหลือประมาณ 2 จุด ขอความกรุณาชวยดำเนินการเพิ่มเติมและขอ
ฝากโครงการในขอบัญญัติใหชวยดำเนินการ
- ขอสอบถามวาจะดำเนินการวางทอและซอมแซมถนนที่มีหลุมลึกเมื่อใด
ขอใหรีบดำเนินการ
- ขณะนี้ไดดำเนินการจัดซื้อยางมะตอยแอสพัลติก และจะดำเนินการใน
อาทิตยตอไป จะดำเนินการแกไขซอมแซมถนนที่เปนหลุมเปนบอในจุด
อันตราย จะพยายามแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในตำบลพลับพลาทุกหมูบาน
รถบดอัดเกรดถนนของ อบจ.จะเขาดำเนิน การปรับ เกรดถนนในตำบล
พลับพลาดวย
- เรื่องศึกษาดูงานใกลสิ้นปงบประมาณขอใหทานผูบริหารรีบดำเนินการ
- เรื่องงบประมาณในการศึกษาดูงานตั้งไวนอยเกินไป ถามีงบประมาณใดที่
จะโอนเพิ่มเติมไดหรือไม และขอขอบคุณหินคลุกที่ดำเนินการในพื้นที่หมู 5
- มีสมาชิกทานใดจะเสนอแนะหรือสอบถาม เพิ่มเติมหรือไม
- บัดนี้ก็ไดประชุมครบทุกวาระแลวและขอขอบคุณทานสมาชิกทุกทานที่ให
ความรวมมือและการประชุมเปนไปดวยความเรียบรอย ถาไมมีสมาชิกทาน
ใดเสนอแนะหรือสอบถามเพิ่มเติม ก็ขอปดการประชุม

(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

