ประกาศสภาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา
เรื่อง รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๕
-------------------------------------------------ตามที่องคการบริหารสวนตำบลพลับ พลา ไดเปดประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบล
พลับพลา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ 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 ๒ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม
๒๕๖๕ จึงขอประกาศรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลาใหประชาชนทราบโดยทั่วกัน
ตามรายละเอียดที่แนบทายนี้
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
นวล ครึบกระโทก
(นายนวล ครึบกระโทก)
ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา

ผูมาประชุม
ลำดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

บันทึกรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำป พ.ศ. ๒๕๖5
วันที่ 5 สิงหาคม ๒๕๖5 เวลา ๐๙.0๐ น.
ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา
*****************************

ชื่อ - สกุล
นายนวล
ครึบกระโทก
นางจุฑามณี มณีวัฒนพงษสุข
นายสมมิตร ขันธการุญวงศ
นายสมคิด
เขลิ๊กกระโทก
นางนิภา
พลอยกระโทก
นายปน
สุดกระโทก
นางชะมาย
เดชา
นายมานะ
โครงกระโทก
นายสมควร
คุมกระโทก
น.ส.นภธร
ขอนกระโทก
นางณัฐวรรณ จิตติมณี
นายสุบิน
กกกระโทก
นายสำราญ
แอบผักแวน
นายไพจร
ณ สุวรรณ
นางสรอย
ชาญสูงเนิน
นายเคียง
พวงกระโทก
นายชิน
แจนดอน
นางสายพิน กกกระโทก
นางสิริพร
งิมสันเทียะ

ตำแหนง
ลายมือชื่อ
หมายเหตุ
ประธานสภา อบต.ฯ
นวล ครึบกระโทก
รองประธานสภา อบต.ฯ
จุฑามณี มณีวัฒนพงษสุข
เลขานุการสภา อบต.ฯ
สมมิตร ขันธการุญวงศ
สมาชิกสภา อบต.ฯ หมูที่ 1
สมคิด เขลิ๊กกระโทก
สมาชิกสภา อบต.ฯ หมูที่ ๓
นิภา พลอยกระโทก
สมาชิกสภา อบต.ฯ หมูที่ ๕
ปน สุดกระโทก
สมาชิกสภา อบต.ฯ หมูที่ ๖
ชะมาย เดชา
สมาชิกสภา อบต.ฯ หมูที่ ๗
มานะ โครงกระโทก
สมาชิกสภา อบต.ฯ หมูที่ 8
สมควร คุมกระโทก
สมาชิกสภา อบต.ฯ หมูที่ 9
นภธร ขอนกระโทก
สมาชิกสภา อบต.ฯ หมูที่ 10
ณัฐวรรณ จิตติมณี
สมาชิกสภา อบต.ฯ หมูที่ 11
สุบิน กกกระโทก
สมาชิกสภา อบต.ฯ หมูที่ ๑๒ สำราญ แอบผักแวน
สมาชิกสภา อบต.ฯ หมูที่ ๑๓
ไพจร ณ สุวรรณ
สมาชิกสภา อบต.ฯ หมูที่ ๑๔
สรอย ชาญสูงเนิน
สมาชิกสภา อบต.ฯ หมูที่ ๑๕
เคียง พวงกระโทก
สมาชิกสภา อบต.ฯ หมูที่ ๑๖
ชิน แจนดอน
สมาชิกสภา อบต.ฯ หมูที่ ๑๗
สายพิน กกกระโทก
สมาชิกสภา อบต.ฯ หมูที่ ๑๘
สิริพร งิมสันเทียะ

ผูไมมาประชุม
- ไมมี
ผูเขารวมประชุม
๑. นายสวิง เหงากระโทก
๒. นายสำรวย วัชรคำประเสริฐ
๓. นายอาคม แผละกระโทก
๔. นางสิริกานต เพลาะกระโทก
๕. นายคะนอง ผันกระโทก
๖. นายธนศักดิ์ โกนกระโทก
๗. นายเสริม จอมกระโทก
๘. นายสมใจ มวมกระโทก
๙. นางภณิดา บุดดาวงค

นายก อบต.พลับพลา
รองนายก อบต.พลับพลา
รองนายก อบต.พลับพลา
ผูใหญบาน หมูที่ 1
ผูใหญบาน หมูที่ 2
ผูชวยผูใหญบาน หมูที่ 10
ผูใหญบาน หมูที่ 16
ผูใหญบาน หมูที่ 18
รองปลัดอบต.พลับพลา

-๒๑๐. นางเสาวลักษณ เปรี้ยวกระโทก
๑๑. นางวรรณี กิติพงษ
๑๒. นายสุทธิพงษ ศรีวิพัฒน
๑๓. นายสุริวงค ชัยนฤเวทย
๑๔. นางสาวสุนันท ครึบกระโทก
เปดประชุมเวลา ๐๙.0๐ น.

ผูอำนวยการกองคลัง
หัวหนาสำนักปลัด
ผูอำนวยการกองสวัสดิการสังคม
ผูอำนวยการกองการศึกษาฯ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ

ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
นายนวล ครึบกระโทก - ขอแจงระเบียบวาระการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ใหผูเขา
ประธานสภาฯ ประชุมรับทราบ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว
(30 มิถุนายน ๒๕๖๕)
- ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อทราบ
- ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา
4.1 เรื่อง รางขอบัญ ญัต ิง บประมาณรายจา ยประจำป พ.ศ. ๒๕๖6
วาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ
4.2 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ
4.3 เรื่อง กำหนดระยะเวลาการเสนอคำแปรญั ตติต  อคณะกรรมการ
แปรญัตติ
4.4 เรื ่ อ ง กำหนดวั น เวลา และสถานที ่ พ ิ จ ารณาคำแปรญั ต ติ ที่
คณะกรรมการแปรญัตติ
- ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
ที่ประชุมสภาฯ

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒
นายนวล ครึบกระโทก
ประธานสภาฯ

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว (วันที่ 30 มิถุนายน ๒๕๖5)
- ไดตรวจสอบดูวามีสมาชิกสภาอยูในที่ประชุมครบองคประชุมหรือไม
- อยูครบองคประชุม
- ขอเชิญสมาชิกสภา อบต. ทุกทานตรวจดูรายงานการประชุมครั้งที่แลวใน
การประชุ ม สมั ย สามั ญ สมั ย ที ่ 2 ประจำป พ.ศ. ๒๕๖5 เมื ่ อ วั น ที ่ 30
มิถุนายน ๒๕๖5 ที่ผานมาวามีแกไขเปลี่ยนแปลงหรือไม หรือเห็นเปนอยาง
อื่นหรือไม เสนอแนะแกไขเพิ่มเติมได…..(ไมมี)….. ไมมีแกไข เปลี่ยนแปลง
หรือเห็นเปนอยางอื่น ถาไมมีขอมติที่ประชุม สมาชิกทานใดรับรองรายงาน
การประชุมครั้งที่แลว ขอใหยกมือ

มติที่ประชุม

- รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว จำนวน 17 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓
นายนวล ครึบกระโทก
ประธานสภาฯ

เรื่อง แจงเพื่อทราบ
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แกไข ครั้งที่ 2/2565
ขอเชิญทานเลขานุการสภาฯ ชี้แจง

-3นายสมมิตร ขันธการุญวงศ
เลขานุการสภาฯ

ที่ประชุมสภาฯ
ระเบียบวาระที่ 4
นายนวล ครึบกระโทก
ประธานสภาฯ

- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แกไข ครั้งที่ 2/2565
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”
- เหตุผ ลที่ตองมีการแกไขแผนพัฒ นาจะเปน เรื่องของการแกไขยายป
ดำเนิ น การเพื ่ อ แก ไ ขป ญ หาความเดื อ ดร อ นของประชาชน จะมี อ ยู  2
โครงการ คือ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบานนางสมพร
กำกระโทก ถึงบานนางเฉียบ คลายกระโทก บานหนองยายเหล หมูที่ 5
และโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบานนายประคอง มุงกระ
โทก บานหนองยายเหล หมูที่ 5 ขอแกไขยายปดำเนินงานจากป 2567
เปนป 2566 รายละเอียดตามเอกสารแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 –
2570) แกไข ครั้งที่ 2/2565 ที่แจกให ถามีขอสงสัยจะสอบถามเพิ่มเติม
ขอเชิญสอบถามได
- รับทราบ

เรื่องพิจารณา
4.๑ เรื่อง รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. ๒๕๖6
- วาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภา
ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๔๗
ในการพิจารณาญัตติรางขอบัญญัติวาระที่หนึ่ง ใหที่ประชุมสภาทองถิ่น
ปรึกษาในหลักการแหงรางขอบัญญัติและลงมติวาจะรับหลักการแหงราง
ขอบัญญัตินั้นหรือไม หากมีสมาชิกสภาทองถิ่นจะอภิปราย หามไมให
ลงมติกอนที่สมาชิกสภาทองถิ่นไดอภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแลว
- ขอเชิญผูบริหารแถลงงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566
นายสวิง เหงากระโทก - บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตำบลพลับพลา จะได
นายก อบต.พลับพลา เสนอรางขอบัญญัติ งบประมาณรายจายประจำปตอสภาองคการบริหารสวนตำบล
พลับพลาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตำบล
พลับพลา จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการเงิน
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566
ดังตอไปนี้

-4- สถานะการเงิน ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2565 มีเงินฝากธนาคาร จำนวน
59,947,804.60 บาท เงินสะสม จำนวน 48,455,816.11 บาท เงินทุน
สำรองเงินสะสม จำนวน 15,912,507.74 บาท รายการกันเงินไวกอหนี้ผูกพัน
และยังไมไดเบิกจาย จำนวน 1 โครงการ รวม 99,500 บาท รายการกันเงินไว
โดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จำนวน 6 โครงการ รวม 97,858 บาท เงินกูคงคางไมมี
- องคการบริหารสวนตำบลพลับพลา ไดตั้งงบประมาณรายจาย ประจำป
งบประมาณ ๒๕๖6 ตั้งประมาณการรายรับไว 54,185,000 บาท และตั้ง
งบประมาณการรายจายไว 54,185,000 บาท เปนการตั้งงบประมาณรายจาย
แบบสมดุล โดยการประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงปที่ผานมา คือ รายรับ
จริงปงบประมาณ ๒๕๖4 ขอใหทานสมาชิกดูรายละเอียดตามเอกสารรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. ๒๕๖6 ดังนี้
- รายรับจากรายไดที่จัดเก็บเองของประมาณการป 2566 จำนวน
1,520,000 บาท
- รายไดที่รัฐเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประมาณการป
2566 จำนวน 24,595,000 บาท
- รายไดที่รัฐอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประมาณการป 2566
จำนวน 28,070,000 บาท รวมประมาณการรายรับ 54,185,000 บาท
- รายจาย ประมาณการป 2566 งบกลาง จำนวน 20,566,737 บาท
งบบุคลากร จำนวน 14,461,963 บาท งบดำเนินงาน จำนวน
9,312,000 บาท งบลงทุน 6,885,300 บาท งบเงินอุดหนุน จำนวน
2,941,000 บาท งบรายจายอื่น จำนวน 18,000 บาท รวมประมาณการรายรับ
54,185,000 บาท
- ในส ว นที่ 2 งบประมาณรายจ าย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566
ขอบัญญัตินี้เรียกวา ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับ
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เปนตนไป งบประมาณรายจายรวมทั้งสิ้น 54,185,000 บาท งบประมาณ
รายจายทั่วไป จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวมทั้งสิ้น 54,185,000
บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้
- รายจายตามแผนงานบริหารงานทั่วไป ตั้งประมาณการไว ๑๔,595,420
บาท
- รายจายตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน ตั้งประมาณการไว
412,500 บาท
- รายจายตามแผนงานการศึกษา ตั้งประมาณการไว 5,488,400 บาท
- รายจายตามแผนงานสาธารณสุข ตั้งประมาณการไว 690,๐๐๐ บาท
- รายจายตามแผนงานสังคมสงเคราะห ตั้งประมาณการไว 1,213,100
บาท
-5-

บาท
170,000 บาท

- รายจายตามแผนงานเคหะและชุมชน ตั้งประมาณการไว 1,562,000
- รายจายตามแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน ตั้งประมาณการไว
- รายจายตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ตั้งประมาณ

การไว 370,๐๐๐ บาท
- รายจายตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ตั้งประมาณการไว 9,066,843 บาท
- รายจายตามแผนงานการเกษตร ตั้งประมาณการไว 50,๐๐ บาท
- รายจายตามแผนงานงบกลาง ตั้งประมาณการไว 20,566,737 บาท
- ขอสรุปโครงการแตละหมูบาน จำนวน 42 โครงการ ดังนี้
1. โครงการกอสรางกอสรางระบายน้ำจากบานสุริ นทร ถึงบานนายพิศ บานพลับพลา หมูที่ 1 จำนวน
90,000 บาท
2. ชุดเครื่องออกกำลังกาย บานพลับพลา หมูที่ 1 จำนวน 100,000 บาท
3. โครงการวางทอระบายน้ำชวงบานนางดำ หงุยกระโทก ไปบานนายบุญยกร บานไทย หมูที่ 2 จำนวน
140,000 บาท
4. โครงการซอมแซมถนนหินคลุกพรอมปรับปรุงทอระบายน้ำ สายเลียบคลองลำสำลาย บานพลับพลา หมูที่
3 จำนวน 70,000 บาท
5. โครงการกอสรางลานกีฬา พรอมติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย บานพลับพลา หมูที่ 3 จำนวน 180,000
บาท
6. โครงการเสริมถนน คสล.ชวงบานนายเยี่ยม เปรี้ยงกระโทก ถึงบานนางผุสดี ดำรงไทย บานโคงยาง หมูที 4
จำนวน 65,000 บาท
7. โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาคชวงบานนายประมวล ถึงบานนายแปว สับกระโทก บานโคงยาง หมู
ที 4 จำนวน 150,000 บาท
8. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบานนางสมพร กำกระโทก ถึงบานนายเฉียบ คลายกระโทก
บานหนองยายเหล หมูที่ 5 จำนวน 72,000 บาท
9. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบานนางประคอง มุงกระโทก บานหนองยายเหล หมูที่ 5
จำนวน 93,000 บาท
10. โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะพรอมติดตั้งโคมไฟสองสวางจากแยกบานหนองยายเหล หมูที่ 5 ไป
โรงแรมเคอินน จำนวน 150,000 บาท
11. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานทุง หมูที่ 6 จำนวน 260,000 บาท
12. โครงการกอสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานนางขุม ฝากระโทกถึงบานนายฉะออน ขิมกระโทก บาน
กอก หมูที่ 6 จำนวน 320,000 บาท
13. โครงการซอมแซมทอระบายน้ำจากเหมืองแค ลงลำสำลาย บานประดากุด หมูที่ 7 จำนวน 100,000
บาท
-614. โครงการปรับปรุงผิวถนน AC บริเวณบานนางบุญเลี้ยง บานประดากุด หมูที่ 7 จำนวน 120,000 บาท
15. โครงการซ อมแซมถนนหิ น คลุ ก สายจากทำนบหลัง 5 ไปทำนบหลัง 3 บานเกาะ หมูที่ 8 จำนวน
170,000 บาท

16. โครงการปรับปรุงผิวถนน AC ถนนสายหลัก บานเกาะ หมูที่ 8 จำนวน 500,000 บาท
17. โครงการกอสรางถนนหินคลุกสายหนองโคน บานปรางค หมูที่ 9 จำนวน 90,000 บาท
18. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบานนางฉัตรชนก โสดกระโทก บานปรางค หมูที่ 9 จำนวน
45,000 บาท
19. โครงการติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะจากบานนายจันทร ครึบกระโทกถึงวัดปรางคนอย หมูที 9 จำนวน
70,000 บาท
20. โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาคจากสายหนองโคน บานปรางค หมูที่ 9 จำนวน 180,000 บาท
21. โครงการกอสรางถนนหินคลุกซอยบานนายถวิน ชุมกระโทก บานบุ หมูที่ 10 จำนวน 36,000 บาท
22. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบานนายสำรอง หงำกระโทก บานบุ หมูที่ 10 จำนวน
110,000 บาท
23. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบานนายอนันต เติบโต บานบุ หมูที่ 10 จำนวน 26,000
บาท
24. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบาน น.ส.เฉลิมขวัญ กลุยกระโทก บานบุ หมูที่ 10 จำนวน
58,000 บาท
25. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชวงบานนายรีวิวถึงเหมืองน้ำ บานปรางค หมูที่ 11 จำนวน
250,000 บาท
26. โครงการติดตั้งโคมไฟสองสวางสาธารณะชวงบานนายสัมฤทธิ์ ถึงสะพานตาห่ำ ชวงบาน น.ส.รัตนาพร
และชวงบานนางปุน บานปรางค หมูที่ 11 จำนวน 100,000 บาท
27. โครงการวางทอระบายน้ำ คสล.ถนนสายกลางบานไปสระประปา หมูที่12 จำนวน 240,000 บาท
28. โครงการปรับปรุงผิวถนน AC ถนนสายไปตนสงวน หมูที่ 12 จำนวน 110,000 บาท
29. โครงการก อสร างถนน คสล.ซอยบ านนายช ว ย ปราวกระโทก บ านท าตะเคี ย น หมู ที ่ 13 จำนวน
450,000 บาท
30. โครงการซอมแซมถนน คสล.คุมโนนสะอาด บานทาตะเคียน หมูที่ 13 จำนวน 80,000 บาท
31. โครงการกอสรางถนนหินคลุก สายจากคุมหนองหญาขาว บานทาตะเคียน หมูที่ 13 เชื่อมบานคลองกลาง
หมูที่15 จำนวน 180,000 บาท
32. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนเกษตร บานคลองยาง หมูที่ 14 จำนวน 440,000
บาท
-733. โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะจากซอยบานนางสมคิด จิตติมณี ไปถึงบานนางอำไพ เปรมกระโทก
บานคลองยาง หมูที่ 14 จำนวน 70,000 บาท
34. โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะจากซอยบานนางจำรัส เสือทะเล ไปถึงบานนางนาถ ครอมกระโทก
บานคลองกลาง หมูท ี่ 14 จำนวน 50,000 บาท
35. โครงการกอสรางถนน คสล.หลังโรงเรียน บานคลองกลาง หมูที่ 15 จำนวน 310,000 บาท
36. โครงการกอสรางถนนดินพรอมลงหินคลุกสายปาสะเดา บานคลองกลาง หมูที่ 15 จำนวน 200,000
บาท
37. โครงการกอสรางถนนหินคลุกสายตนจิกคลองตามูลถึงบานนางสวิง ชาติผักแวน บานโนนแดง หมูที่ 16
จำนวน 110,000 บาท
38. โครงการกอสรางถนนหินคลุกสายจากคุมหนองผีหลอก หมูที่ 16 เชื่อมบานทาตะเคียน หมูที่ 13 จำนวน
150,000 บาท

39. โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยบานนายสม เต็งผักแวน บานโนนแดง หมูที่ 16 จำนวน 210,000 บาท
40. โครงการกอสรางถนนหินคลุก พรอมทอระบายน้ำขางกำแพงวัดถึงสระน้ำ บานบุ หมูที่ 17 จำนวน
110,000 บาท
41. โครงการวางทอระบายน้ำ (คลองไสไก) พรอมถมดิน บานบุ หมูที่ 17 จำนวน 130,000 บาท
42. โครงการกอสรางถนน คสล.สายสามแยกบานนางออง งิมสันเทียะ ถึงสระน้ำสาธารณะประโยชน บานบุ
ยอ หมูที่ 18 จำนวน 370,000 บาท
รายละเอียดอื่นๆ ตามเอกสารรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป 2566 ที่แจกให
นายนวล ครึบกระโทก
- ขอใหสมาชิกไดสอบถามอภิปรายเกี่ยวกับรางขอบัญญัติงบประมาณการ
ประธานสภาฯ
รายจายประจำป พ.ศ. ๒๕๖6 ที่คณะผูบริหารไดเสนอ
นายเคียง พวงกระโทก
- ในการจัดทำงบประมาณรายจายจริงป 65 กับป 66 ไมแสดงยอดรวมวา
สมาชิก อบต. หมูที่ 15
เทาไร การตั้งรายจายแตละรายการใหพิจารณาวาตัวใดจายจริงแลวมียอด
คงเหลือมากใหพิจารณาปรับลดในปตอไปและยอดใดเหลือนอยไมเพียงพอก็ใหปรับเพิ่ม
นายสมมิตร ขันธการุญวงศ
- การตั้งขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป 2566 จะใชขอมูลรายรับ
ปลัด อบต.พลับพลา
รายจ า ยจริงของปงบประมาณที่ผ านมาคือป 2564 สว นในชองของป
2565 ยังเหลือคาใชจายอีกประมาณ 2 เดือนถึงจะสิ้นปงบประมาณ ซึ่งบางรายการเห็นยอดคงเหลือมากแต
จริงๆ ไดดำเนินการแลวแตยังไมไดเบิกจายยังไมไดตัดยอด จึงมียอดคงเหลือคางอยู สวนของปงบ 2566 เปน
เพียงการประมาณรายรับรายจายคาดการณวาจะดำเนินการหรือมีงบประมาณที่ไดรับตามที่คาดการณ เชน
รายรับดานการจัดเก็บภาษีคาดวา
จะเก็บไดเพิ่มขึ้น เพราะปที่ผานมามีการยกเวนการจัดเก็บภาษี และขอให
ทุกทานดูตามตารางเปรียบเทียบจะเขาใจงาย
-8- ในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ จะตองใหสมาชิกสภาทองถิ่นไดอภิปรายใน
เรื่องรางงบประมาณรายจายพอสมควร จึงจะมีการขอมติรับหลักการขอใหทานสมาชิกอภิปรายรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจำป 2566
นางสาวนภธร ขอนกระโทก
- คาไฟฟาในสำนักปลัดป 65 ตั้งไว 280,000 บาท จายไป
สมาชิก อบต. หมูที่ 9
153,954.58 บาท และคงเหลืออีก 126,045.42 แตปงบ 66 ก็ตั้งไว
280,000 บาท ตั้งงบประมาณไวมากเกินไปหรือไม
นายสมมิตร ขันธการุญวงศ
- ตามเอกสารตารางเปรียบเทียบการใชจายคาไฟฟาของสำนักงานยังไมสิ้น
ปลัด อบต.พลับพลา
ปงบประมาณยังเหลืออีก 2 เดือน และในป 2566 ก็เปนการประมาณการ
คาใชจาย การจายคาไฟฟาจะจายตามใบแจงคาไฟฟาที่เรียกเก็บจริง
นายสมควร คุม กระโทก
- ในวันนี้เปนวาระขั้นรับหลักการตองการใหสมาชิกทุกทานไดอภิปรายให
สมาชิก อบต. หมูที่ 8
เต็มที่ ถาถึงวาระตอไปแลวจะอภิปรายแบบนี้ไมได และผมเห็นดวยกับการ
ตั้งงบประมาณรายจายประจำป 2566
นายมานะ โครงการะโทก
- การตั้งขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป 2566 ก็เห็นสมควรที่จะ
สมาชิก อบต. หมูที่ 7
ทำให อบต.พลับพลาสามารถดำเนินการในดานตางๆ ขอปงบ 2566 ได
นายสมมิตร ขันธการุญวงศ
- ตามที่ทานสมาชิกไดอภิปรายรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป
เลขานุการสภาฯ
2566 มาพอสมควรแลว มีทานใดจะอภิปรายตออีกหรือไม...ถาไมมีจะ
ขอใหทานประธานสภาขอมติจากทานสมาชิกในวาระแรก ขั้นรับหลักการตอไป
นายนวล ครึบกระโทก
- มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม...ถาไมมีจะขอมติรับหลักการ

ประธานสภาฯ

- ไดตรวจสอบดูวามีสมาชิกสภาอยูในที่ประชุมครบองคประชุมหรือไม
- อยูครบองคประชุม
- ผมจะขอมติจากที่ประชุม สมาชิกทานใดใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.
๒๕๖6 วาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ ขอใหยกมือ
มติที่ประชุม
- เห็ น ชอบรับ หลักการรา งข อบั ญ ญั ติ องค การบริห ารสว นตำบล เรื่อ ง
งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 จำนวน 17 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง รับหลักการ
เวลา ๑1.20 น.
นายนวล ครึบกระโทก
4.2 แตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ขอเชิญทานเลขานุการสภาฯ ชี้แจง
ประธานสภาฯ
รายละเอียด
นายสมมิตร ขันธการุญวงศ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น
เลขานุการสภาฯ
พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๔๙ ญัตติ
รางขอบัญญัติที่สภาทองถิ่นลงมติรับหลักการแลว ถาจะตองสงใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให
ประธานสภาทองถิ่นสงรางขอบัญญัตินั้นไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและที่ประชุมสภา
ทองถิ่นจะตองกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติดวยภายในระยะเวลาเสนอคำ
แปรญัตติที่สภาทองถิ่นกำหนดตามวรรค
หนึ่ง ผูบริหารทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถิ่นผูใดเห็นควรจะแกไขเพิ่มเติมรางขอบัญญัติก็ใหเสนอคำแปรญัตติ
ลวงหนาเปนหนังสือโดยใหแปรญัตติ
-9เปนรายขอและเสนอตอประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาทองถิ่นเปนผูแปรญัตติ จะตอง
มีสมาชิกสภาทองถิ่นรับรองเชนเดียวกับการเสนอญัตติ ตามระเบียบฯ ขอ ๑๐๓ ประกอบขอ ๑๐๕ วรรค
หนึ่ง (3) และขอ 107 กำหนดใหคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ มีจำนวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกิน
เจ็ดคน วิธีการเลือกคณะกรรมการแปร
ญัตติรางขอบัญญัติ ตองดำเนินการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯทีละคน และผูรับรอง 2 คน
- ขอเชิญสมาชิกเสนอคณะกรรมการแปรญั ตติจ ะกำหนดใหมี คณะกรรมการแปรญั ตติกี่ คน ตาม
ระเบียบแลวไมนอยกวา ๓ คนแตไมเกิน ๗ คน
นายสมควร คุม กระโทก - ขอเสนอแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติจำนวน ๕ คน
สมาชิก อบต. หมูที่ 8
นายนวล ครึบกระโทก - ขอผูรับรอง 2 ทาน
ประธานสภาฯ - นางสรอย ชาญสูงเนิน สมาชิกสภา อบต.ฯ หมูที่ 14 และนายชิน แจนดอน สมาชิก
สภา อบต.ฯ หมูที่ 16 ผูรับรอง
- มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นหรือไม.....ถาไมมีจะขอมติที่ประชุม
- ไดตรวจสอบดูวามีสมาชิกสภาอยูในที่ประชุมครบองคประชุมหรือไม
- อยูครบองคประชุม
- ผมจะขอมติจากที่ประชุม สมาชิกเห็นดวยกับการแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน ๕ คน
หรือไม ขอใหยกมือ
มติที่ประชุม
เสียง 1 เสียง

- เห็นชอบกับการแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติจำนวน ๕ คน จำนวน 17 เสียง งดออก

นายนวล ครึบกระโทก - ขอใหทานสมาชิกเสนอชื่อแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติทีละคนและ
ประธานสภาฯ ผูรับรอง ๒ ทาน
- ขอใหทานสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑ และขอผูรับรอง ๒ ทาน
นายปน สุดกระโทก - ขอเสนอนายสมควร คุมกระโทก สมาชิก อบต. หมูที่ 8
สมาชิก อบต. หมูที่ 5 - ผูรับรอง นางสาวนภธร ขอนกระโทก และนางณัฐวรรณ จิตติมณี
นายนวล ครึบกระโทก - มีทา นสมาชิกทานใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑ เพิ่มเติม
ประธานสภาฯ
อีกหรือไม...ถาไมมี ใหนายสมควร คุมกระโทก สมาชิก อบต. หมูที่ 8
เปนคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑
- ขอใหทานสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒ และขอผูรับรอง ๒ ทาน
นายสมคิด เขลิ๊กกระโทก
- ขอเสนอนายสำราญ แอบผักแวน สมาชิก อบต. หมูที่ 12
สมาชิก อบต. หมูที่ 1
- ผูรับรอง นายสุบิน กกกระโทก และนายสมควร คุมกระโทก
นายนวล ครึบกระโทก - มีทานสมาชิกทานใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒ เพิ่ม
ประธานสภาฯ อีกหรือไม...ถาไมมี ใหนายสำราญ แอบผักแวน สมาชิก อบต. หมูที่ 12 เปนคณะกรรมการ
แปรญัตติคนที่ ๒
-10- ขอใหทานสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓ และขอผูรับรอง ๒ ทาน
นางสรอย ชาญสูงเนิน
- ขอเสนอนายเคียง พวงกระโทก สมาชิก อบต. หมูที่ 15
สมาชิก อบต. หมูที่ 14
- ผูรับรอง นายไพจร ณ สุวรรณ และนายสมคิด เขลิ๊กกระโทก
นายนวล ครึบกระโทก - มีทานสมาชิกทานใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓ เพิ่มเติม
ประธานสภาฯ อีกหรือไม...ถาไมมี ใหนายเคียง พวงกระโทก สมาชิก อบต. หมูที่ 15 เปนคณะกรรมการ
แปรญัตติคนที่ ๓
- ขอใหทานสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๔ และขอผูรับรอง ๒ ทาน
นายสมควร คุม กระโทก
- ขอเสนอนางสรอย ชาญสูงเนิน สมาชิก อบต. หมูที่ 14
สมาชิก อบต. หมูที่ 8
- ผูรับรอง นายมานะ โครงกระโทก และนางสิริพร งิมสันเทียะ
นายนวล ครึบกระโทก - มีทานสมาชิกทานใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 4 เพิ่มเติม
ประธานสภาฯ อีกหรือไม...ถาไมมี ใหนางสรอย ชาญสูงเนิน สมาชิก อบต. หมูที่ 14 เปนคณะกรรมการ
แปรญัตติคนที่ 4
- ขอใหทานสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 5 และขอผูรับรอง ๒ ทาน
นางนิภา พลอยกระโทก
- ขอเสนอนายปน สุดกระโทก สมาชิก อบต. หมูที่ 5
สมาชิก อบต. หมูที่ 3
- ผูรับรอง นางชะมาย เดชา และนายสำราญ แอบผักแวน
นายนวล ครึบกระโทก - มีทานสมาชิกทานใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 5 เพิ่มเติม
ประธานสภาฯ อีกหรือไม...ถาไมมี ใหนายปน สุดกระโทก สมาชิก อบต. หมูที่ 5 เปนคณะกรรมการแปร
ญัตติคนที่ 5
- ขอสรุปรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ ดังนี้
1. นายสมควร คุมกระโทก สมาชิก อบต. หมูที่ 8
๒. นายสำราญ แอบผักแวน สมาชิก อบต. หมูที่ 12
๓. นายเคียง พวงกระโทก สมาชิก อบต. หมูที่ 15
4. นางสรอย ชาญสูงเนิน สมาชิก อบต. หมูที่ 14
๕. นายปน สุดกระโทก สมาชิก อบต. หมูที่ 5

มติที่ประชุม

- รับทราบ

นายสมมิตร ขันธการุญวงศ
เลขานุการสภาฯ

- ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติทั้ง ๕ ทาน ประชุมเพื่อเลือกประธาน
และเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ วันนี้เวลา 14.15 น.

นายนวล ครึบกระโทก
4.๓ กำหนดระยะเวลาการเสนอคำแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติ
ประธานสภาฯ
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียด
นายสมมิตร ขันธการุญวงศ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น
เลขานุการสภาฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๔๕
วรรคสาม เมื่อไดกรรมการแปรญัตติตามจำนวนแลว สภาทองถิ่นตองมีมติ
กำหนดระยะเวลาใหสมาชิกสภาทองถิ่นที่มิไดเปนคณะกรรมการแปรญัตติเสนอคำแปรญัตติตอคณะกรรมการ
แปรญัตติ เปนเวลาไมนอยกวายี่สิบสี่
-11ชั่วโมงนับแตที่สภามีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายดังกลาว ตลอดจนสถานที่ที่จะยื่นคำ
แปรญัตติ
- กำหนดวันยื่นคำแปรญัตติ คือ วันที่ 5 สิงหาคม ๒๕๖5 เวลา ๑4.3๐ น. ถึงวันที่ 8 สิงหาคม ๒๕๖5
เวลา ๑6.3๐ น. สถานที่ในการยื่นคำแปรญัตติ ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา
มติที่ประชุม

- รับทราบ

นายนวล ครึบกระโทก 4.๔ กำหนดวัน เวลา และสถานที่พิจารณาคำแปรญัตติที่คณะกรรมการ
ประธานสภาฯ แปรญัตติไดรับไว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๔๙, ขอ ๕๐, ขอ ๑๑๐ สภาทองถิ่นตองมีมติ
กำหนดระยะเวลาใหคณะกรรมการแปรญัตติไปดำเนินการพิจารณาแปรญัตติโดยละเอียดภายหลังจากที่ได
รับคำแปรญัตติมาจากสมาชิกทองถิ่นแลวโดยกำหนดเปนระยะเวลากี่วัน ตั้งแตวันไหนถึงวันไหน และเวลาใด
ถึงเวลาใดในแตละวันรวมทั้งสถานที่ที่กรรมการแปรญัตติพิจารณา (วันประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ)
- กำหนดวันพิจารณาคำแปรญัตติและพิจารณารางขอบัญญัติฯ ในวันที่ 10 สิงหาคม ๒๕๖5 เวลา 10.0๐
น. ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา
- ขอใหคณะกรรมการแปรญัตติเขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกัน
มติที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องอื่นๆ
นายนวล ครึบกระโทก
- สมาชิกทานใดตองการสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมขอเชิญครับ
ประธานสภาฯ
นายคะนอง ผันกระโทก
- ขอฝากติดตามวาการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ดำเนินการถึงไหนแลว
ผูใหญบาน หมูที่ 2
เนื่องจากประชาชนฝากสอบถาม จึงขอฝากทานผูบริหารดำเนินการ
- เรื่องของการติดตั้งกลองวงจรปดในพื้นที่ตำบลพลับพลาจะสามารถดำเนินการไดหรือไม
- เรื่องการแกไขการระบายน้ำของลำพระเพลิงลงสูคูคลองจะทำอยางไรน้ำปริมาณมากทำใหการทำเกษตร
ไดรับผลกระทบ
นายสมใจ มวมกระโทก
- คลองตามูลก็เกิดปญหาน้ำทวมมีการกั้นทำนบในคลองทำใหน้ำมาแลวลน

ผูใหญบาน หมูที่ 18

ทวมที่ทำการเกษตรของประชาชน และยังไดรับการรองเรียนจาก
ประชาชนเรื่องผลกระทบจากการเลี้ยงไกในพื้นที่หมูที่ 18
- ถนนที่จะไปคลองตามูลชวงนานายปนมีการวางทอขนาดเล็กน้ำมาระบายไมทันทำใหถนนขาดประชาชน
ไดรับผลกระทบ
นายเสริม จอมกระโทก
- การขุดลอกคลองตามูลดำเนินการไดเมื่อใด ของฝากทานผูบริหาร
ผูใหญบาน หมูที่ 16
-12นายสมควร คุม กระโทก
สมาชิก อบต. หมูที่ 8
นายนวล ครึบกระโทก
ประธานสภาฯ
นายสวิง เหงากระโทก
นายก อบต.พลับพลา

- ขอสอบถามเรื่องงบประมาณจายขาดเงินสะสมทุกโครงการเพราะมีความ
เดือดรอนมากจะดำเนินการไดเมื่อไร ตองการใหคณะผูบริหารชี้แจง
- ขอเชิญทานผูบริหารชี้แจงตอบขอซักถาม

- เรื่องของการระบายน้ำการขุดลอกคลองไมมีแผนที่จะดำเนินการ ดังนั้น
เวลาดำเนินการทำแผนขอใหทุกทานสงแผนความตองการมายัง อบต.
เพื่อที่จะไดนำบรรจุไวในแผนและถาเกินศักยภาพก็จะไดขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากสวนกลางตอไป การจะดำเนินการโครงการใดๆ จะตองมีอยู
ในแผนพัฒนา
- การรองเรียนเรื่องกลิ่นของโรงเลี้ยงไกในพื้นที่ หมูที่ 18 อบต.ยังไมไดรับ
เรื่องรองเรียนดังกลาว
- เรื่องของการขุดลอกคูคลองไดทำหนังสือประสานไปยังสำนักงาน
ชลประทานที่ 8 ขอใหจัดสรรงบประมาณมาชวยแกไขปญหาในพื้นที่ตำบล
พลับพลา
- เรื่องการจัดซื้อรถบรรทุกขยะไดสั่งการใหปลัดองคการบริหารสวนตำบลพลับพลาดำเนินการแลว
นายสำรวย วัชระคำประเสริฐ - เรื่องการแกไขปญหาน้ำคลองเหมืองจะมีการขุดลอกและขอใหผูนำไป
รองนายก อบต.พลับพลา ประสานกับประชาชนในพื้นเรื่องพื้นที่การเกษตรอาจไดรับผลกระทบบาง แลวจะ
ประสานไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของจะนัดผูนำไปสำรวจพื้นที่อีกครั้ง
นายสมมิตร ขันธการุญวงศ
- เรื่องการขุดลอกคลองตามูล ขณะนี้ไดผูรับจางมาทำสัญญาแลว ปญหา
ปลัด อบต.พลับพลา
คือชวงนี้น้ำมีปริมาณมากการดำเนินการลำบากและอาจลาชาได
- เรื่องการเลี้ยงไกในพื้นที่ หมู 18 ยังไมมีการขออนุญาตมายัง อบต.ถามี
ปญหารองเรียนตองแกไขปญหาในพื้นที่กอนถาแกไมไดก็แจงหนวยงานตามลำดับตามขั้นตอน
- โครงการจายขาดเงินสะสมขณะนี้อยูระหวางดำเนินการ โครงการซอม
สรางถนนสายไป รร.สายมิตร หมูที่ 5 ไดเขียนแบบแลวอยูระหวางดำเนินการตามขั้นตอนตอไป
- เรื่องของการจัดซื้อรถบรรทุกขยะไดสั่งการใหดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อแลวและรอเขาสูระบบจัดซื้อจัดจาง
ตอไป นโยบายของผูบริหารตองรีบดำเนินการทุกเรื่องอาจมีลาชาบางก็ตองขออภัย
- โครงการซ อมสร า งถนน คสล. สายบานโนนแดง หมูที่ ๑๖ ตองรอใหช างประมาณการและขออนุมัติ
ดำเนินการตอไป
- เรื่องกลองวงจรปดยังไมมีในแผนตองเพิ่มแผนกอน และมีงบประมาณสูง
นายอาคม แผละกระโทก
- เรื่องการติดตั้งกลองวงจรปดตองหาขอมูลกอนบางพื้นที่มีไฟฟาบางพื้นที่
รองนายก อบต.พลับพลา
ไมมีไฟฟาตองใชแบตเตอรี่ ตองมีสัญญาณไวไฟเชื่อมตอสวนกลางที่ อบต.

นายคะนอง ผันกระโทก
ผูใหญบาน หมูที่ 2

นายปน สุดกระโทก
สมาชิก อบต. หมูที่ 5
นายสมควร คุม กระโทก
สมาชิก อบต. หมูที่ 8

อยูระหวางการหาขอมูลเพื่อนำมาบรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น
- ขอฝากการจำทำแผนพัฒนาขอใหทานสมาชิกดำเนินการรวมกันกับ
ผูใหญบานแลวเสนอมายัง อบต. และขอฝากหมูบานที่มีพื้นที่การเกษตร
จัดทำโครงการเกี่ยวกับแหลงน้ำดวย
-13- ตองการของบซอมแซมเปลี่ยนทอระบายน้ำถนนสายไปคลองตามูลเกิด
ปญหาน้ำทวมการสัญจรไมสะดวก
- เรื่องงบประมาณจายขาดเงินสะสมถือเปนเรื่องเรงดวน ที่สอบถามคณะ
ผูบริหารก็เพื่อจะไดไปตอบประชาชนตอไป และงบประมาณในขอบัญญัติป
65 ของหมู 8 จะดำเนินการเมื่อไรใกลสิ้นปงบประมาณแลว และโครงการ
ศึกษาดูงานวันที่เทาไรจะไดเตรียมความพรอมไดถูกตอง
- เรื่องการขยายไฟฟาหรือประปาไดทำเรื่องประสานไปยังหนวยงานที่
รับผิดชอบดังกลาวแลว และตองรอไฟฟาประปามาดำเนินการตอไป
- ตองการสอบถามวางบซอมแซมถนนหินคลุก หมูที่ 6 จะไดหรือไม

นายสมมิตร ขันธการุญวงศ
ปลัด อบต.พลับพลา
นางชะมาย เดชา
สมาชิก อบต. หมูที่ 6
นายสวิง เหงากระโทก
- เรื่องของบซอมแซมขณะนี้ไมเพียงพอ ตองรอใกลๆ สิ้นปงบประมาณวา
นายก อบต.พลับพลา มีรายการใดบางที่สามารถโอนงบประมาณมาไดบาง และหมูบานใดที่แจงเรื่องความ
เดือดรอนทุกเรื่องตองใหมีลายลักษณอักษรมายัง อบต.แลวจะดำเนินการตอไป
- เรื่องการศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดระยอง อยูระหวางวันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2565
นางสิริพร งิมสันเทียะ - ถนนสายไปคลองตามูลชวงโคกหนองนาโมเดลมีการวางทอขนาดเล็กและ
สมาชิก อบต. หมูที่ 18 ชำรุด ตองการสอบถามวาจะมีงบประมาณจัดซื้อทอใหญกวาเดิมมาดำเนินการแกไข
ไดหรือไม
นายสมมิตร ขันธการุญวงศ
- ขอใหทางหมูบานไปประสานกับเจาของพื้นที่ที่จะวางทอหัวทายให
ปลัด อบต.พลับพลา
เรียบรอยกอนแลวแจงเปนหนังสือมายังอบต.ตอไป
นายนวล ครึบกระโทก - สมาชิกทานใดตองการสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมขอเชิญสอบถามได
ประธานสภาฯ ถาไมมี ตองขอขอบคุณสมาชิกทุกทานที่ไดมาประชุมในวันนี้และการประชุมเปนไปดวยความ
เรียบรอย ขอปดการประชุม
ปดประชุม เวลา ๑๔.0๐ 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 ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำป พ.ศ. 2565 ลงวันที่....๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕.......
(ลงชื่อ)

นวล ครึบกระโทก
(นายนวล ครึบกระโทก)
ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา

