
 
 
 

 

 

 

ประกาศสภาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา 

เรื่อง   รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา   

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๒  ครั้งท่ี  ๑  ประจำป  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 

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

  ตามที่องคการบริหารสวนตำบลพลับพลา  ไดเปดประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบล

พลับพลา   สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ครั้งที่  ๑  เมื่อวันที่  ๓๐  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  ๓  ครั้งท่ี  ๑  ประจำป  พ.ศ.  ๒๕๖๕  เมื ่อวันที่  ๕  สิงหาคม  

๒๕๖๕  จึงขอประกาศรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลาใหประชาชนทราบโดยท่ัวกัน  

ตามรายละเอียดท่ีแนบทายนี้ 
 

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๕  สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

                           นวล  ครึบกระโทก 

     (นายนวล  ครึบกระโทก) 

                   ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บันทึกรายงานการประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ประจำป  พ.ศ.  ๒๕๖5 
วันพฤหัสบดท่ีี  30  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖5  เวลา  ๐๙.3๐  น. 

ณ  หองประชุมท่ีทำการองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา 
 

ผูมาประชุม 
 

ลำดับ
ท่ี 

ช่ือ - สกุล 
ตำแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

๑ นายนวล ครึบกระโทก ประธานสภา อบต.ฯ นวล  ครึบกระโทก  
๒ นางจุฑามณี มณีวัฒนพงษสุข รองประธานสภา อบต.ฯ จุฑามณี มณีวัฒนพงษสุข  
๓ นายสมมิตร ขันธการุญวงศ เลขานุการสภา อบต.ฯ สมมิตร  ขันธการุญวงศ  
๔ นางนิภา พลอยกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี  ๓ นิภา  พลอยกระโทก  
๕ นายปน สุดกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี  ๕ ปน  สุดกระโทก  
๖ นางชะมาย เดชา สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี  ๖     ชะมาย  เดชา  
๗ นายมานะ โครงกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี  ๗ มานะ  โครงกระโทก  
๘ นายสมควร คุมกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี  8   สมควร  คุมกระโทก  
๙ น.ส.นภธร ขอนกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี  9 นภธร  ขอนกระโทก  

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

 

ผูไมมาประชุม 
  ๑.  นายสมคิด  เขลิ๊กกระโทก   สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี    1  (ลา) 
 2.  นายสุบิน  กกกระโทก  สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี  ๑1  (ลา) 
 
ผูเขารวมประชุม 

๑. นายสวิง  เหงากระโทก  นายก อบต.พลับพลา 
๒. นายสำรวย  วัชรคำประเสริฐ  รองนายก อบต.พลับพลา 
๓. นายอาคม  แผละกระโทก  รองนายก อบต.พลับพลา 
๔. นางสิริกานต  เพลาะกระโทก  ผูใหญบาน หมูท่ี 1 
๕. นายธนศักดิ์  โขนกระโทก  ผูใหญบาน หมูท่ี 10 
๖. นางเพร็ชรา  สุขฤทัยกมล  ผูใหญบาน หมูท่ี 17 
๗. นายธนะปรัชญาณ  วิศรุตวาณิชย  
๘. นายถนอม  แกวกระโทก   
๙. พ.อ.(พ) สุธิน  บุตรจู    
๑๐. นางภณิดา  บุดดาวงค  รองปลัดอบต.พลับพลา 
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๑๑.  นางวรรณี  กิติพงษ   หัวหนาสำนักปลัด 
๑๒.  นางเสาวลักษณ  เปรี้ยวกระโทก ผูอำนวยการกองคลัง 
๑๓.  นายสุทธิพงษ  ศรีวิพัฒน  ผูอำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
๑๔.  นายสุริวงค  ชัยนฤเวชย  ผูอำนวยการกองการศึกษาฯ 
๑๕.  นางสาวสุนันท  ครึบกระโทก  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 

 
เปดประชุมเวลา  ๐๙.3๐  น. 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง  ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
นายนวล  ครึบกระโทก -  ขอแจงระเบียบวาระการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ใหผู เขา

ประชุม 
ประธานสภาฯ รับทราบ ดังนี้ 
 ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
    ระเบียบวาระท่ี  ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว  (๑  มิถุนายน   

    ๒๕๖๕) 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

    ๓.๑  แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) แกไข ครั้งท่ี 1/2565 
    ๓.๒  รายงานผลการประเมินมาตรฐานข้ันต่ำการจัดบริการสาธารณะของ 

    องคการบรหิารสวนตำบลพลับพลา ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
๔.๑  การขออนุญาตเปดสนามชนไกข้ึนใหม  ตั้งอยู  ณ  บานกอก  หมูท่ี  ๖   

ตำบลพลับพลา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

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

    ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๕   

    ๔.๓   การพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)     

             เพ่ิมเติม ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๕   

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

    เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๕ 

    ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
    5.1  การโอนเงินงบประมาณตั้งจายรายการใหม ประจำปงบประมาณ พ.ศ.   
    ๒๕๖๕    

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืน ๆ   
นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ -  แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกร

เลขานุการสภาฯ   ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 

๒๕๖๑ 
 

มติท่ีประชุม   -  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว (1 มิถุนายน ๒๕๖5) 
นายนวล  ครึบกระโทก  -  ไดตรวจสอบดูวามีสมาชิกสภาอยูในท่ีประชุมครบองคประชุมหรือไม 
ประธานสภาฯ   -  อยูครบองคประชุม  มีสมาชิก ลา  2  คน  คือ  

๑.  นายสมคิด  เขลิ๊กกระโทก  สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี  1   
     2.  นายสบุิน  กกกระโทก  สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี  11    

-  ขอเชิญสมาชิกสภา อบต.  ทุกทานตรวจดูรายงานการประชุมครั้งท่ีแลวใน
การประชุมสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี ๑ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖5 เม่ือวันท่ี ๑ 
มิถุนายน ๒๕๖5  ที่ผานมาวามีแกไขเปลี่ยนแปลงหรือไม หรือเห็นเปนอยาง
อื่นหรือไม เสนอแนะแกไขเพิ่มเติมได…..(ไมมี)…..ไมมีแกไขเปลี่ยนแปลงหรือ
เห็นเปนอยางอื่น  ถาไมมีจะขอมติที่ประชุม สมาชิกทานใดรับรองรายงาน
การประชุมครั้งท่ีแลว ขอใหยกมือ 

 

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

 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง  แจงเพ่ือทราบ 
นายนวล  ครึบกระโทก  ๓.๑  แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แกไข ครั้งที่ 1/2565 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญเลขานุการสภาฯ แจงเรื่องเพ่ือทราบ  
นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ -  แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) แกไข ครั้งท่ี 1/2565 
เลขานุการสภาฯ    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 ่นท่ี
แกไขแลว ใหปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบ
วันนับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่นเห็นชอบ พรอมทั้งแจงสภาทองถิ่น อำเภอ 
และจังหวัดทราบดวย” 
-  เหตุผลท่ีตองมีการแกไขแผนพัฒนาจะเปนเรื่องของการแกไขคำผิด แกไข
งบประมาณเนื่องจากราคากลางเพิ่มขึ ้น แกไขแผนงานใหสอดคลองกับ
รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณในปจจบุัน เปน
ตน และขอใหทุกทานดูรายละเอียดตามเอกสารแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 
2566 – 2570) แกไข ครั ้งที ่ 1/2565 ที ่แจกให ถามีขอสงสัยจะ
สอบถามเพ่ิมเติมขอเชิญสอบถามได 

 

มติท่ีประชุม   -  รับทราบ 
 

นายนวล  ครึบกระโทก  ๓.๑  รายงานผลการประเมินมาตรฐานข้ันต่ำการจัดบริการสาธารณะของ 
ประธานสภาฯ   องคการบรหิารสวนตำบลพลับพลา ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๕  ขอเชิญทาน 
    เลขานุการสภาฯ ชี้แจง 
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นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ -  รายงานผลการประเมินมาตรฐานข้ันต่ำการจัดบริการสาธารณะของ 
เลขานุการสภาฯ   องคการบริหารสวนตำบลพลับพลา ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๕  ดวยสำนักงาน 
    คณะกรรมการการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
                                         (ก.ก.ถ.)ดำเนินการจัดเก็บและรวบรวมขอมูลการประเมินมาตรฐานข้ันต่ำ                         
                                         การจัดบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนตำบล ประจำป พ.ศ.  
                                         2565 ซ่ึงจะมีตัวชี้วัดในดานตางๆ จำนวน 8 ดาน แบงออกเปนสวนท่ี 1  
                                        และสวนท่ี 2 เปนกิจกรรมหรือโครงการท่ีดำเนินการในปงบประมาณ 2564  
                                        ท่ีผาน รายละเอียดอ่ืนๆขอใหทานดูตามเอกสารท่ีแจกให   

-  สวนท่ี 3 เปนเรื่องของการประเมินความพึงพอใจของประชาชน จากชุด
สอบถามจำนวน 60 ชุด สรุปไดดังนี้ 
ดานท่ี 1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน พอใจรอยละ 91.67 ปรับปรุงรอยละ 
8.33 
ดานท่ี 2 ดานผังเมือง พอใจรอยละ 93.33 ปรับปรุงรอยละ 6.67  
ดานท่ี 3 ดานสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต พอใจรอยละ 
93.33 ปรับปรุงรอยละ 6.67 
ดานท่ี 4 ดานการศึกษา พอใจรอยละ 98.33 ปรับปรุงรอยละ 1.67 
ดานท่ี 5 ดานการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย พอใจ
รอยละ 93.33  ปรับปรุงรอยละ 6.67 
ดานท่ี 6 ดานการสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การทองเท่ียว และการ
ลงทุน พอใจรอยละ 98.33  ปรับปรุงรอยละ 1.67 
ดานท่ี 7 ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พอใจรอยละ 
98.33 ปรับปรุง 1.67 
ดานท่ี 8 ดานการสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญาชาวบาน และ
โบราณสถาน พอใจรอยละ 95 ปรับปรุงรอยละ 5 
-  มีสมาชิกทานใดจะสอบถามเพ่ิมเติมของเชิญสอบถามได 
 

มติท่ีประชุม   -  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
นายนวล  ครึบกระโทก  ๔.๑  การขออนุญาตเปดสนามชนไกข้ึนใหม  ตั้งอยู  ณ  บานกอก  หมูท่ี  ๖   
ประธานสภาฯ   ตำบลพลับพลา  อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมาขอเชิญเลขานุการสภาฯ  

ชี้แจงรายละเอียด 
นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ -  การขออนุญาตเปดสนามชนไกข้ึนใหม  ตั้งอยู  ณ  บานกอก  หมูท่ี  ๖   
เลขานุการสภาฯ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพนันชนไกและกัดปลา พ.ศ.  

2552 ซ่ึงผูจะขออนุญาตเปดสนามชนไกก็ตองมีการขออนุญาตใหถูกตอง
เปนไปตามระเบียบท่ีกำหนดผูขออนุญาตตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหาม ไดแก 
1.  มีสัญชาติไทย 
2. มีอายุไมต่ำกวาสามสิบหาปบริบูรณ 
3. ไมเปนบุคคลลมละลาย 
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4. ไมเคยไดรับโทษจำคุก เวนแตพนโทษมาแลวไมนอยกวาสองป หรือเปน
โทษความผิดท่ีไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
นอกจากนั้นก็ตองผานประชาคม มีการแตงตั้งคณะกรรมการข้ึนมา
ตรวจสอบ ซ่ึงจะตองพิจารณาดวยความรอบคอบ เหมาะสม โดยคำนึงถึง
เรื่องดังตอไปนี้ 
1.  อาคารสถานท่ีตองมีความม่ันคงแข็งแรงปลอดภัย  
2. จำนวนสถานท่ีท่ีขออนุญาตในแตละพ้ืนท่ีตองมีจำนวนไมมากเกินสมควร 
3. การสงเสริมอาชีพการเลี้ยงไกชนเพ่ือจำหนายสรางรายได 
4. การควบคุมและการปองกันการแพรระบาดของโรค 
5. ตองไมอยูใกล ศาสนสถาน สถานศึกษา สถานพยาบาล หรือสถานพักฟน 
-  ขอใหคุณธนะปรัชญาณ  วิศรุตวาณิชย ผูขออนุญาตเปดสนามชนไกได
อธิบายชี้แจงเหตุผลในการขออนุญาตเปดสถานท่ีดังกลาว 

นายธนะปรัชญาณ  วิศรุตวาณิชย -  การขออนุญาตเปดสนามชนไกไดดำเนินการมาครั้งหนึ่งแลวตั้งแตป 
2563  

แตเนื่องดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 จึงไดระงับไป แต
ในปนี้ก็ไดมีความประสงคจะดำเนินการสานตอใหสำเร็จซ่ึงก็ไดดำเนินการ
ขออนุญาตตามลำดับข้ันตอนท่ีระเบียบกระทรวงมหาดไทยกำหนดรวมท้ังได
ดำเนินการประชาคมใหมเรียบรอยแลว  การขอเปดสนามชนไกท่ีบานกอก 
หมูท่ี 6 ตำบลพลับพลา จะเนนเรื่องการสงเสริมการสันทนาการ การ
สงเสริมอาชีพเกษตรกรในการเลี้ยงไกพ้ืนบาน เปนการกระตุนเศรษฐกิจ
สรางรายไดใหกับประชาชน สถานท่ีตั้งหางไกลสถานท่ีตองหามตามระเบียบ 
จะควบคุมเรื่องเสียง กลิ่น มลภาวะสิ่งแวดลอมตางๆ อยางเครงครัด ไมเนน
เรื่องการพนัน และมีข้ันตอนท่ีตองผานสภาทองถ่ินใหความเห็นชอบ สมาชิก
ทานใดมีขอสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมขอเชิญสอบถามได 

นายสมควร  คุมกระโทก  -  การขออนุญาตเปดสนามชนไกมีความเห็นวาจะเปนโอกาสสรางรายได 
สมาชิก อบต. หมูท่ี 8 ใหกับประชาชนในพ้ืนท่ีตำบลพลับพลา เรื่องของการเลี้ยงไกพ้ืนบานทำให

ประชาชนมีอาชีพเสริมสรางรายไดเพ่ิมมากข้ึน กระตุนเศรษฐกิจ และทำให 
อบต.พลับพลาสามารถจัดเก็บภาษีไดเพ่ิมข้ึน จึงสรุปวาเห็นชอบท่ีจะใหมี
การเปดสนามชนไก 

นายสำรวย  วัชรคำประเสริฐ -  ในนามของผูบริหารก็เห็นชอบดวยท่ีทานมีความคิดริเริ่มเปดสนามชนไก 
รองนายก อบต.พลับพลา  จริงๆ แลวถือวาเปนกีฬาประเภทหนึ่ง การดำเนินการขออนุญาตก็ไดผาน 
                                          การประชาคมในพ้ืนท่ี และเปนไปตามกฎหมายท่ีกำหนด ขอดีจะเปนการ               
                                          กระตุนเศรษฐกิจ เก็บภาษีไดเพ่ิมข้ึน คนท่ีทำการเกษตรเลี้ยงไกพ้ืนบานก็มี 
                                          รายไดเพ่ิมข้ึน  
นายอาคม  แผละกระโทก  -  มีความคิดเห็นวาการจะเปดสนามชนไกในพ้ืนท่ี หมู 6 จะทำให อบต. 
รองนายก อบต.พลับพลา  สามารถจัดเก็บภาษีไดมากข้ึน แตก็ขอฝากเรื่องมลพิษทางเสียง ขยะ และ 

ทุกๆอยางที่จะทำใหเกิดมลพิษ ใหดูแลบริหารจัดการใหเรียบรอย เพราะใน
อนาคตอาจมีการขยายตัวของประชาชนเขามาอยูใกลบริเวณพื้นที่สนามชน
ไกเพ่ิมมากข้ึน 
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นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ -  การเปดสนามชนไกทำใหมีการสงเสริมอาชีพ กระตุนเศรษฐกิจ แตก็ขอให 
เลขานุการสภาฯ   บริหารจัดการสภาพแวดลอมและมลพิษตางๆใหดี 
นายนวล  ครึบกระโทก  -  ไดตรวจสอบดูวามีสมาชิกสภาอยูในท่ีประชุมครบองคประชุมหรือไม 
ประธานสภาฯ   -  อยูครบองคประชุม  มีสมาชิก ลา  2  คน  คือ  

๑.  นายสมคิด  เขลิ๊กกระโทก  สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี  1   
     2.  นายสบุิน  กกกระโทก  สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี  11    

-  สมาชิกทานใดเห็นชอบใหมีการเปดสนามชนไก ณ บานกอก หมู ที ่ 6 
ตำบลพลับพลา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ขอใหยกมือ 

 

มติท่ีประชุม -  เห็นชอบใหมีการเปดสนามชนไก ณ บานกอก หมูที่ 6 ตำบลพลับพลา 
อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา จำนวน  15  เสียง  ลา  2  ราย  งด
ออกเสียง 1 เสียง 
 

นายธนะปรัชญาณ  วิศรุตวาณิชย -  ขอขอบคุณสภาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา ท่ีมีมติใหความ 
เห็นชอบในการขออนุญาตเปดสนามชนไก ในพื้นที่บานกอก หมูที่ 6 จะ
บริหารจัดการเรื่อง เสียง กลิ่น ขยะมลพิษตางๆ จะมีการควบคุมอยางดี 
และถามีสิ่งใดท่ีกระผมจะใหความรวมมือไดก็ขอใหประสานมาไดตลอดเวลา 
ขอขอบคุณมากครับ 
 

นายนวล  ครึบกระโทก  -  4.2  การพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
ประธานสภาฯ   เพ่ิมเติม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๕  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียด 
นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ -  การพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
เลขานุการสภาฯ   เพ่ิมเติม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๕  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 
๒๕๖๑ ขอ 22 การเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่น ใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินดำเนินการตามข้ันตอน  ดังนี้ 
(๑)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ ่นจัดทำราง
แผนพัฒนาทองถ ิ ่นท ี ่ เพ ิ ่มเต ิมพร อมเหตุผลและความจำเป นเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  
(๒)  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ ่นและประชาคมทองถิ ่นพิจารณาราง
แผนพัฒนาทองถิ่นที่เพิ่มเติม  สำหรับองคการบริหารสวนตำบลใหสงราง
แผนพัฒนาทองถิ่นที่เพิ่มเติมใหสภาองคการบริหารสวนตำบลพิจารณาตาม
มาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗ ดวย 
เม่ือแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมไดรับความเห็นชอบแลว  ใหสงแผนพัฒนา
ทองถิ่นดังกลาวใหผู บริหารทองถิ่นประกาศใช  พรอมทั้งปดประกาศให
ประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันที่ผู บริหาร
ทองถ่ินประกาศใช   
 ขอ  ๒๒/๒  ในกรณีการเพิ ่มเติมหรือเปลี ่ยนแปลงแผนพัฒนา
ทองถ่ินท่ีเก่ียวกับโครงการพระราชดำริ  งานพระราชพิธี  รัฐพิธี  นโยบาย 
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รัฐบาล  และนโยบายกระทรวงมหาดไทย  ใหเปนอำนาจของผู บริหาร
ทองถิ่น  สำหรับองคการบริหารสวนตำบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ี
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงใหสภาองคการบริหารสวนตำบลพิจารณาตาม
มาตรา  ๔๖  แหงพระราชบัญญัติสภาตำบล 
และองคการบริหารสวนตำบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ดวย  และเมื่อแผนพัฒนา
ทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงไดรับความเห็นชอบแลว  ใหปดประกาศ
ใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตที ่ไดรับความ
เห็นชอบการเพิ ่มเติมหร ือเปล ี ่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ ่นด ังกล าว 
รายละเอียดดังนี้ 
-  โครงการวางทอระบายน้ำแบบทอลอดเหลี่ยมบริเวณถนนสายไปสะพาน
ทาชาง หมูที ่ 3 ขนาด 1.50 x 1.50 เมตร ยาว 6 เมตร งบประมาณป 
2565 จำนวน  200,000  บาท   
-  เหตุผลที่ตองมีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่น เพื่อแกไขปญหาความ
จำเปนและความเดือดรอนของประชาชน สืบเนื่องจากในปงบประมาณ 
2565 ไดตั้งงบประมาณ โครงการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอม
เทคาน สายทำนบทาชาง บานพลับพลา หมูที่ 3 งบประมาณ 200,000 
บาท ในพ้ืนท่ีจริงท่ีจะดำเนินการซอมแซมเสริมถนนใหสูงข้ึนก็จะไมสามารถ
แกไขปญหาน้ำทวมและการระบายน้ำไมทันทำใหน้ำกัดเซาะถนนอาจยุบตัว
ได จึงตองมีการปรับเปลี่ยนโครงการใหเหมาะสมและสามารถแกไขปญหา
ได ดังนั้นจึงตองดำเนินการเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่นในปงบประมาณ 
2565 กอนจึงจะดำเนินการข้ันตอนตอไปได  มีทานใดจะสอบถามเพ่ิมเติม
ของเชิญสอบถามได 
ถาไมมีจะขอมติจากท่ีประชุมสภาฯ  

นายนวล  ครึบกระโทก  -  ไดตรวจสอบดูวามีสมาชิกสภาอยูในท่ีประชุมครบองคประชุมหรือไม 
ประธานสภาฯ   -  อยูครบองคประชุม  มีสมาชิก ลา  2  คน  คือ  

๑.  นายสมคิด  เขลิ๊กกระโทก  สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี  1   
     2.  นายสุบิน  กกกระโทก  สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี  11    
    -  สมาชิกทานใดเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
    เพ่ิมเติม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๕  ขอใหยกมือ 
 

มติท่ีประชุม   -  เห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี  
    ๔/๒๕๖๕   จำนวน  15  เสยีง  ลา  2  ราย  งดออกเสียง 1 เสียง 

 

นายนวล  ครึบกระโทก  -  4.3  การพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
ประธานสภาฯ   เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/๒๕๖๕  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียด 
นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ -  การพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
เลขานุการสภาฯ   เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/๒๕๖๕  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.  
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๒๕๖๑ ขอ 22 การเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่น ใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินดำเนินการตามข้ันตอน  ดังนี้ 
(๑)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ ่นจัดทำราง
แผนพัฒนาทองถ ิ ่นท ี ่ เพ ิ ่มเต ิมพร อมเหตุผลและความจำเป นเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  
(๒)  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ ่นและประชาคมทองถิ ่นพิจารณาราง
แผนพัฒนาทองถิ่นที่เพิ่มเติม  สำหรับองคการบริหารสวนตำบลใหสงราง
แผนพัฒนาทองถิ่นที่เพิ่มเติมใหสภาองคการบริหารสวนตำบลพิจารณาตาม
มาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗ ดวย 
เม่ือแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมไดรับความเห็นชอบแลว  ใหสงแผนพัฒนา
ทองถิ่นดังกลาวใหผู บริหารทองถิ่นประกาศใช  พรอมทั้งปดประกาศให
ประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันที่ผู บริหาร
ทองถ่ินประกาศใช   
 ขอ  ๒๒/๒  ในกรณีการเพิ ่มเติมหรือเปลี ่ยนแปลงแผนพัฒนา
ทองถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ  งานพระราชพิธี  รัฐพิธี  นโยบาย
รัฐบาล  และนโยบายกระทรวงมหาดไทย  ใหเปนอำนาจของผู บริหาร
ทองถิ่น  สำหรับองคการบริหารสวนตำบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถิ่นท่ี
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงใหสภาองคการบริหารสวนตำบลพิจารณาตาม
มาตรา  ๔๖  แหงพระราชบัญญัติสภาตำบล 
และองคการบริหารสวนตำบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ดวย  และเมื่อแผนพัฒนา
ทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงไดรับความเห็นชอบแลว  ใหปดประกาศ
ใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตที่ไดรับความ
เห ็นชอบการเพ่ิมเต ิมหร ือเปลี ่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ ิ ่นด ังกลาว  
รายละเอียดดังนี้ 
-  เหตุผลในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่น เพื่อแกไขปญหาความจำเปน
และความเดือดรอนของประชาชน เพื่อนำไปรองรับการจัดทำงบประมาณ
รายจายประจำป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม งบประมาณรายจายจากเงิน
สะสม หรือเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสวนกลางตางๆ 
-  ยุทธศาสตรท่ี 1 แผนงานเคหะและชุมชน  
1.  โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาคจากสายหนองโคน บานปรางค 
หมูท่ี 9 ตั้งไวในป 2565 
-  ยุทธศาสตรท่ี 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
1.  โครงการซอมแซมถนนหินคลุกพรอมปรับปรุงทอระบายน้ำ สายเลียบ
คลองลำสำลาย บานพลับพลา หมูท่ี 3 ตั้งไวในป 2565 
2.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานทุง หมูท่ี 6 ตั้งไวใน
ป 2566 - 2567 
3.  โครงการซอมสรางถนน คสล.พรอมกอสรางกำแพงกันดินเพ่ือปองกันน้ำ
กัดเซาะถนนและปรับปรุงทอระบายน้ำแบบทอลอดเหลี่ยมถนนสายหลัก 
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จากบานกอก หมูท่ี 6 เชื่อมบานประดากุด หมูท่ี 7  (นม.ถ. 59-001) ตั้ง
ไวในป 2566 – 2568 
4.  โครงการซอมแซมทอระบายน้ำจากเหมืองแค ลงลำสำลาย บานประดา
กุด หมูท่ี 7 ตั้งไวในป 2566 
5.  โครงการปรับปรุงผิวถนน AC บริเวณบานนางบุญเลี้ยง บานประดากุด 
หมูท่ี 7 ตั้งไวในป 2566 
6.  โครงการซอมแซมถนนหินคลุกสายจากทำนบหลัง 5 ไปทำนบหลัง 3 
บานเกาะ หมูท่ี 8 ตั้งไวในป 2566 – 2567 
7.  โครงการปรับปรุงผิวถนน AC ถนนสายหลัก บานเกาะ หมูท่ี 8 ตั้งไวใน
ป 2566 – 2567 
8.  โครงการวางทอระบาย คสล. ถนนสายกลางบานไปสระประปา หมูท่ี 
12 ตั้งไวในป 2566 
9.  โครงการปรับปรุงผิวถนน AC ถนนสายไปตนสงวน หมูท่ี 12 ในป 
2566 
10.  โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยบานนายชวย ปราวกระโทก  บานทา
ตะเคียน หมูท่ี 13 ตั้งไวในป 2566 – 2567 
11.  โครงการกอสรางถนนหินคลุก สายจากคุมหนองหญาขาว บานทา
ตะเคียน หมูท่ี 13 เชื่อมบานคลองกลาง หมูท่ี 15 ตั้งไวในป 2566 
12.  โครงการซอมแซมถนน คสล. คุมโนนสะอาด บานทาตะเคียน หมูท่ี 
13 ตั้งไวในป 2566 
13.  โครงการกอสรางถนนหินคลุกสายจากคุมหนองผีหลอก หมูท่ี 16 
เชื่อมบานทาตะเคียน หมูท่ี 13 ตั้งไวในป 2566 – 2567 
14.  โครงการกอสรางถนนหินคลุกสายเลียบคลองตามูล บานโนนแดง หมู
ท่ี 16 ตั้งไวในป 2566 – 2568 
15.  โครงการกอสรางถนนหินคลุกสายหนองสระทาน บานโนนแดง หมูท่ี 
16 ตั้งไวในป 2566 – 2567 
16.  โครงการกอสรางถนนหินคลุก พรอมวางทอระบายน้ำขางกำแพงวัดถึง
สระน้ำ บานบุ หมูท่ี 17 ตั้งไวในป 2566 
- ยุทธศาสตรการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  แผนงาน 
บริหารงานท่ัวไป 
1.  โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุง ทำสี ปะผุ รถยนตสวนกลาง เลข
ทะเบียน กต-9214  นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ 001-46-0001 ตั้ง
ไวในป 2566 
2.  โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุง ทำส ีปะผุ รถบรรทุกขยะมูลฝอย เลข
ทะเบียน 85-3958  นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ 001-49-0003 
ตั้งไวในป 2566 
3.  โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุง ทำส ีปะผุ / เปลี่ยนถังบรรจุน้ำของ
รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค เลขทะเบียน ผพ 2318  นครราชสีมา 
หมายเลขครุภัณฑ 003-54-0001 ต้ังไวในป 2566 
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    -  บัญชีครุภัณฑ 

1.  จัดซ้ือเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบท่ี 1 
ตั้งไวในป 2566 
2.  จัดซ้ือเครื่องสูบน้ำทอพญานาคพรอมเครื่องยนตเบนซิน  4  จังหวะ ตั้ง
ไวในป 2566 
-  รายละเอียดอ่ืนๆ ขอใหทานดูตามเอกสารรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีแจกให  
จะเห็นวาแผนพัฒนาทองถ่ินจะตองดำเนินการในปนั้นๆ จะนำปอ่ืนมา
ดำเนินการในปนี้ไมได ถาจะทำไดก็ตองผานการแกไข เปลี่ยนแปลง หรือ
เพ่ิมเติมกรณีไมมีโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ินกอน ตามระเบียบท่ีกำหนด 
จึงจะสามารถดำเนินการได  มีทานใดสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมขอเชิญ
สอบถามได 

นายปน  สุดกระโทก  -  ตองการขอยายปดำเนินการโครงการกอสรางถนน คสล.ซอยบานนางสม
พร 
สมาชิก อบต. หมูท่ี 5  และซอยบานนางประคอง จะดำเนินการไดหรือไม 
นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ -  ตามท่ี อบต.พลับพลา ไดแจงใหทราบแลววาถาหมูบานใดตองการท่ีจะขอ
เลขานุการสภาฯ   แกไข เปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติมโครงการ ใหจัดทำประชาคมเสนอความ 

ประสงคมายัง อบต.พลับพลา จะไดดำเนินการตามระเบียบแผนท่ีกำหนด
ตอไป  และการขอแกไขยายปไดดำเนินการเสร็จสิ้นและมีการประกาศใช
แผนแกไขแลว ดังนั้นถาจะมาขอแกไขเพ่ิมเติม ณ ขณะนี้จึงทำไมได  มีทาน
ใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม...ถาไมมีจะขอมติจากท่ีประชุมตอไป 

นายนวล  ครึบกระโทก  -  ไดตรวจสอบดูวามีสมาชิกสภาอยูในท่ีประชุมครบองคประชุมหรือไม 
ประธานสภาฯ   -  อยูครบองคประชุม  มีสมาชิก ลา  2  คน  คือ  

๑.  นายสมคิด  เขลิ๊กกระโทก  สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี  1   
     2.  นายสบุิน  กกกระโทก  สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี  11    
    -  สมาชิกไมอยูในท่ีประชุม จำนวน 2 คน คือ 
     1.  นายสมควร  คุมกระโทก  สมาชิกสภา อบต.ฯ หมูท่ี 8 
     2.  นายชิน  แจนดอน  สมาชิกสภา อบต.ฯ หมูท่ี 16 
    -  สมาชิกทานใดเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
    เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/๒๕๖๕  ขอใหยกมือ 
 

มติท่ีประชุม   -  เห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี  
1/๒๕๖๕  จำนวน  13  เสียง  ลา  2  ราย ไมอยูในท่ีประชุม  2  ราย     
งดออกเสียง  1  เสียง 
 

นายนวล  ครึบกระโทก  -  4.4  การพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
ประธานสภาฯ   เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/๒๕๖๕  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียด 
นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ -  การพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เลขานุการสภาฯ   เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/๒๕๖๕ 
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 
๒๕๖๑  “ขอ  ๒๒/๑  เพ่ือประโยชนของประชาชน การเปลี่ยนแปลง 
แผนพัฒนาทองถ่ิน ใหเปนอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  สำหรับ
องคการบริหารสวนตำบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเปลี่ยนแปลงใหสภา
องคการบริหารสวนตำบลพิจารณาตามมาตรา  ๔๖  แหงพระราชบัญญัติ
สภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ดวย 

เมื่อแผนพัฒนาทองถิ่นตามวรรคหนึ่งไดรับความเห็นชอบแลว ให
สงแผนพัฒนาทองถ่ิน” ดังกลาวใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใช  พรอมท้ังปด
ประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตผูบริหาร
ทองถ่ินประกาศใช 
“ขอ  ๒๒/๒  การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินเก่ียวกับ
โครงการพระราชดำริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย ใหเปนอำนาจของผูบริหาร  สำหรับองคการบริหาร
สวนตำบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงใหสภา
องคการบริหารสวนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติสภา
ตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ดวย  และเม่ือแผนพัฒนา
ทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงไดรับความเห็นชอบแลว ใหปดประกาศ
ใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับความ
เห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาว” 

รายละเอียดดังนี้ 
-  ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
1.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานนางขุม ฝากระโทก 
ถึงบานนายฉะออน ขิมกระโทก บานกอก หมูท่ี 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 หมูท่ี 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 หมูท่ี 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 หมูท่ี 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 หมูท่ี 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 หมูท่ี  
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 
หมูท่ี 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 บานบยุอ หมูท่ี 18 กวาง 3.00 เมตร ยาว 
410 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร งบประมาณ   ป 2566 - 2567 
จำนวน  650,000  บาท ขอเปลี่ยนแปลงจากถนนลาดยางเปนถนน คสล.
ปดำเนินงาน ปรมิาณงาน และงบประมาณเปน กวาง 3.00 เมตร ยาว 
410 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร งบประมาณป 2566 - 2568 จำนวน 
780,000 บาท  
-  สมาชิกทานใดจะสอบถามเพ่ิมเติมขอเชิญสอบถามได...ถาไมมีจะขอมติ
จากท่ีประชุมสภาฯ ตอไป 
 

นายนวล  ครึบกระโทก  -  ไดตรวจสอบดูวามีสมาชิกสภาอยูในท่ีประชุมครบองคประชุมหรือไม 
ประธานสภาฯ   -  อยูครบองคประชุม  มีสมาชิก ลา  2  คน  คือ  

๑.  นายสมคิด  เขลิ๊กกระโทก  สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี  1   
     2.  นายสบุิน  กกกระโทก  สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี  11    
    -  สมาชิกไมอยูในท่ีประชุม จำนวน 1 คน คือ 
     1.  นายชิน  แจนดอน  สมาชิกสภา อบต.ฯ หมูท่ี 16 
    -  สมาชิกทานใดเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
    เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/๒๕๖๕  ขอใหยกมือ 
 



 
 
มติท่ีประชุม   -  เห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) เปลี่ยนแปลง 
ครั้ง 
    ท่ี 1/๒๕๖๕  จำนวน  14  เสียง  ลา  2  ราย ไมอยูในท่ีประชุม  1  ราย      
    งดออกเสียง  1  เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
นายนวล  ครึบกระโทก  5.1  การโอนเงินงบประมาณตั้งจายรายการใหม ประจำปงบประมาณ 
ประธานสภาฯ   พ.ศ. 2565  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจง 
นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ -  การโอนเงินงบประมาณตัง้จายรายการใหม ประจำปงบประมาณ 
เลขานุการสภาฯ   พ.ศ. 2565   

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณขององคกร
ปกครองสวน พ.ศ.  ๒๕๖๓  ขอ  ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจายใน
งบลงทุน  โดยการโอนเพ่ิม  โอนลด  ท่ีทำใหลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพ
เปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภา
ทองถ่ิน 

                             ดวยองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา มีความประสงคจะโอน 
 งบประมาณต้ังจายรายการใหม  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ.  
๒๕๖๕  โครงการวางทอระบายน้ำแบบทอลอดเหลี่ยมบริเวณถนนสายไป
สะพานทาชาง  หมูท่ี  ๓  ขนาด  ๑.๕๐  x  ๑.๕๐  เมตร  ยาว  ๖  เมตร  
งบประมาณ  ๒๐๐,๐๐๐  บาท  ขอโอนงบประมาณจาก โครงการซอมแซม
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมเทคาน  สายทำนบทาชาง  บานพลับพลา  
หมูท่ี  ๓  กวางเฉลี่ย  ๓.๒๐  เมตร ยาว  ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ 
เมตร งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
-  สมาชิกทานใดจะสอบถามเพ่ิมเติมขอเชิญสอบถามได...ถาไมมีจะขอมติ
จากท่ีประชุมสภาฯ ตอไป 
 

นายนวล  ครึบกระโทก  -  ไดตรวจสอบดูวามีสมาชิกสภาอยูในท่ีประชุมครบองคประชุมหรือไม 
ประธานสภาฯ   -  อยูครบองคประชุม  มีสมาชิก ลา  2  คน  คือ  

๑.  นายสมคิด  เขลิ๊กกระโทก  สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี  1   
     2.  นายสบุิน  กกกระโทก  สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี  11    
    -  สมาชิกไมอยูในท่ีประชุม จำนวน 1 คน คือ 
     1.  นายชิน  แจนดอน  สมาชิกสภา อบต.ฯ หมูท่ี 16 
    -  สมาชิกทานใดเห็นชอบใหโอนเงินงบประมาณตั้งจายรายการใหม 
ประจำป 
    งบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการวางทอระบายน้ำแบบทอลอดเหลี่ยม 
    บริเวณถนนสายไปสะพานทาชาง  หมูท่ี  ๓  ขอใหยกมือ 
 

มติท่ีประชุม   -  เห็นชอบใหโอนเงินงบประมาณตั้งจายรายการใหม ประจำปงบประมาณ 



 
 

 พ.ศ. 2565 โครงการวางทอระบายน้ำแบบทอลอดเหลี่ยมบริเวณถนนสาย
ไปสะพานทาชาง  หมูท่ี  ๓  จำนวน  14  เสียง  ลา  2  ราย ไมอยูในท่ี
ประชุม  1  ราย  งดออกเสียง  1  เสียง 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืน ๆ 
นายนวล  ครึบกระโทก  -  ขอเชิญทานสมาชิกเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องอ่ืนใดขอเชิญ
ครับ 
ประธานสภาฯ    
นางเพร็ชรา  สุขฤทัยกมล  -  ขอสอบถามโครงการวางทอระบายน้ำหมูท่ี 17 จะดำเนินการเม่ือไร 
ผูใหญบาน หมูท่ี 17 
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นายสวิง  เหงากระโทก  -  อยูระหวางดำเนินการและจะดำเนินการในปงบประมาณ 2565 ใหแลว
นายก อบต. พลับพลา  เสร็จ 
นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ -  เรื่องการเพ่ิมคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตำบล รองนายก  
ปลัด อบต.พลับพลา    ประธานสภา รองประธานสภา สมาช ิกสภา เลขานุการนายก และ
เลขานุการ 

สภา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย องคการบริหารสวนตำบลตองมี
รายได  ตามท่ีระเบียบกำหนด ซ่ึงขณะนี้คาตอบแทนของผูบริหารและสภาฯ 
อยูในขั้นรายไดขององคการบริหารสวนตำบลเกิน 10 – 25 ลานบาท ถา
รายไดของ อบต.พลับพลาตามงบการเงินประจำป คือ งบแสดงผลการ
ดำเนินงานที่จายจากเงินรายรับ ของปงบประมาณที่แลวมา อยูในขั้นเกิน 
25 – 50 ลานบาท ผูบริหารและสภาฯ จะไดคาตอบแทนเพ่ิม แตรายไดไม
รวมเงินอุดหนุนของ อบต.ในปที่แลวมาอยูที่ 24,199,404.54 ลานบาท 
จึงยังไมเขาหลักเกณฑท่ีระเบียบกำหนด 

นายสวิง  เหงากระโทก  -  ขอขอบคุณทานสมาชิกและเจาหนาที่ อบต.พลับพลาทุกทาน ที่รวมพิธี
การ 
นายก อบต. พลับพลา  เปด-ปด การแขงขันกีฬาตานยาเสพติดท่ีผานมาลุลวงไปดวยดี 

-  เรื่องการกอสรางบานคนพิการ ตองขอขอบคุณทานปลัด ทานสมาชิก 
ผูนำ ทีมงานรองนายกที่ปรึกษา และเจาหนาที่ทุกทานที่ใหความรวมมือใน
การกอสรางบานคนพิการ หมูท่ี 14 เปนอยางดี 

    -  เรื่องการติดตั้งกระจกโคงมน ไฟกระพริบ ไดดำเนินการเสร็จแลว 
    -  ยางแอสฟลติก ไดดำเนินการสั่งมาเพ่ือแกไขปญหาถนนเปนหลุมเปนบอ  

ซอมแซมถนนที่ชำรุดเล็กๆนอยๆ ทั ้งตำบล ถาทานใดมีความประสงค
ตองการนำไปซอมแซมถนนก็ใหประสานกับ อบต.พลับพลาไดเลย 
-  เรื ่องการศึกษาดูงานปนี ้ต ั ้งงบไว 50,000 บาท จะทำแบบสำรวจ
สอบถามวาตองการใหดำเนินการหรือไม 
-  วันท่ี 11 กรกฎาคม 2565 ชมรมผูสูงอายุจะจัดงานและมีตำรวจมวลชน
สัมพันธมารวมกิจกรรมดวย จึงขอเชิญทุกทานรวมกิจกรรมของชมรม
ผูสูงอายุ 



 
 

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

พ.อ.(พ) สุธิน  บุตรจู  -  ในนามของประธานชมรมผูสูงอายุของตำบลพลับพลา กิจกรรมจะจัดข้ึน
ท่ี 

วัดพลับพลาผูสูงอายุที่ไมไดเปนสมาชิกชมรมก็สามารถมารวมกิจกรรมได 
และจะมีตำรวจมวลชนสัมพันธมารวมกิจกรรมนันทนาการและความรูเรื่อง
สุขภาพจากคุณหมอชูศักดิ์ ปดฐา จึงขอเชิญทุกทานเขารวมกิจกรรมในครั้ง
นี้ และผมก็ไดรับตำแหนงประธานของชมรมผูสูงอายุของ อำเภอโชคชัย ถา
มีกิจกรรมดีๆ เกี่ยวกับผูสูงอายุก็จะดำเนินการและขอใหทานสมาชิกแจงให
ผูสูงอายุในหมูบานทานมารวมกิจกรรมได 

นางสรอย  ชาญสูงเนิน  -  ขอขอบคุณทานนายก ผูบริหาร ปลัด และเจาหนาท่ีทุกทานท่ีใหการ 
สมาชิก อบต. หมูท่ี 14   ชวยเหลือดำเนินการกอสรางบานคนพิการ หมู 14 ขอขอบอยางสูง 
นางจุฑามณี  มณีวัฒนพงษสุข -  ขอขอบคุณคณะผูบริหารท่ีลงหินคลุกและติดตั้งไฟกระพริบหนาโรงเรียน 
รองประธานสภาฯ 
 

-15- 
 

นายมานะ  โครงกระโทก  -  ขอขอบคุณคณะผูบริหารและทานปลัดที่ลงหินคลุกและติดตั้งกระจกโคง
มน  
สมาชิก อบต. หมูท่ี 7 แตก็เหลือประมาณ 2 จุด ขอความกรุณาชวยดำเนินการเพิ่มเติมและขอ

ฝากโครงการในขอบัญญัติใหชวยดำเนินการ 
นางสาวนภธร  ขอนกระโทก -  ขอสอบถามวาจะดำเนินการวางทอและซอมแซมถนนท่ีมีหลุมลึกเม่ือใด 
สมาชิก อบต. หมูท่ี 9 ขอใหรีบดำเนินการ 
นายสวิง  เหงากระโทก  -  ขณะนี้ไดดำเนินการจัดซ้ือยางมะตอยแอสพัลติก และจะดำเนินการใน 
นายก อบต.พลับพลา  อาทิตยตอไป จะดำเนินการแกไขซอมแซมถนนท่ีเปนหลุมเปนบอในจุด 

อันตราย จะพยายามแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในตำบลพลับพลาทุกหมูบาน 
และ 

รถบดอัดเกรดถนนของ อบจ.จะเขาดำเนินการปรับเกรดถนนในตำบล
พลับพลาดวย 

นายสมควร  คุมกระโทก  -  เรื่องศึกษาดูงานใกลสิ้นปงบประมาณขอใหทานผูบริหารรีบดำเนินการ 
สมาชิก อบต. หมูท่ี 8 
นายปน  สุดกระโทก  -  เรื่องงบประมาณในการศึกษาดูงานตั้งไวนอยเกินไป ถามีงบประมาณใดท่ี 

จะโอนเพ่ิมเติมไดหรือไม และขอขอบคุณหินคลุกท่ีดำเนินการในพ้ืนท่ีหมู 5 
นายนวล  ครึบกระโทก  -  มีสมาชิกทานใดจะเสนอแนะหรือสอบถาม เพ่ิมเติมหรือไม  
ประธานสภาฯ   -  บัดนี้ก็ไดประชุมครบทุกวาระแลวและขอขอบคุณทานสมาชิกทุกทานท่ีให 

ความรวมมือและการประชุมเปนไปดวยความเรียบรอย ถาไมมีสมาชิกทาน
ใดเสนอแนะหรือสอบถามเพ่ิมเติม  ก็ขอปดการประชุม 

 
ปดประชุม  เวลา  ๑4.3๐  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  
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 (ลงชื่อ)      นวล  ครึบกระโทก                                                         
                      (นายนวล  ครึบกระโทก) 
 ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา 
 
 
 
 


