
 
 
 

 

 

 

ประกาศสภาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา 

เรื่อง   รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา   

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๓  ครั้งท่ี  ๑  ประจำป  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 

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

  ตามที่องคการบริหารสวนตำบลพลับพลา  ไดเปดประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบล

พลับพลา   สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ครั้งที่  ๑  เมื่อวันที่  ๕   สิงหาคม  ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ 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  ๒  ประจำป  พ.ศ.  ๒๕๖๕  เมื่อวันที่  ๑๕  สิงหาคม  

๒๕๖๕  จึงขอประกาศรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลาใหประชาชนทราบโดยท่ัวกัน  

ตามรายละเอียดท่ีแนบทายนี้ 
 

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี    ๑๖    สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

                           นวล  ครบึกระโทก 

     (นายนวล  ครึบกระโทก) 

                   ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บันทึกรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  ครั้งท่ี  1  ประจำป  พ.ศ.  ๒๕๖5 

วันท่ี  5  สิงหาคม  ๒๕๖5  เวลา  ๐๙.0๐  น. 
ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา 

***************************** 
ผูมาประชุม 
 

ลำดับท่ี 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 นายสมคิด เขลิ๊กกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี  1 สมคิด  เขลิ๊กกระโทก  
๕ นางนิภา พลอยกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี  ๓ นิภา  พลอยกระโทก  
๖ 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 นางณัฐวรรณ   จิตติมณี   สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี  10 ณัฐวรรณ  จิตติมณี    
12 นายสุบิน กกกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี  11 สุบิน  กกกระโทก  
13 นายสำราญ แอบผักแวน สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี  ๑๒ สำราญ  แอบผักแวน  
14 นายไพจร ณ สุวรรณ สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี  ๑๓ ไพจร  ณ สุวรรณ  
15 นางสรอย   ชาญสูงเนิน สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี  ๑๔     สรอย  ชาญสูงเนิน  
16 นายเคียง พวงกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี  ๑๕ เคียง  พวงกระโทก  
17 นายชิน แจนดอน สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี  ๑๖ ชิน  แจนดอน  
18  นางสายพิน กกกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี  ๑๗ สายพิน  กกกระโทก  
19 นางสิริพร งิมสันเทียะ สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี  ๑๘ สิริพร  งิมสันเทียะ  

 

ผูไมมาประชุม 
- ไมมี 

 

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. นายคะนอง  ผันกระโทก  ผูใหญบาน หมูท่ี 2 
๖. นายธนศักดิ์  โกนกระโทก  ผูชวยผูใหญบาน หมูท่ี 10 
๗. นายเสริม  จอมกระโทก  ผูใหญบาน หมูท่ี 16 
๘. นายสมใจ  มวมกระโทก  ผูใหญบาน หมูท่ี 18 
๙. นางภณิดา  บุดดาวงค  รองปลัดอบต.พลับพลา 
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๑๐. นางเสาวลักษณ  เปรี้ยวกระโทก ผูอำนวยการกองคลัง 
๑๑. นางวรรณี  กิติพงษ   หัวหนาสำนักปลัด 
๑๒. นายสุทธิพงษ  ศรีวิพัฒน  ผูอำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
๑๓. นายสุริวงค  ชัยนฤเวทย  ผูอำนวยการกองการศึกษาฯ 
๑๔. นางสาวสุนันท  ครึบกระโทก  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 

เปดประชุมเวลา  ๐๙.0๐  น. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
นายนวล  ครึบกระโทก -  ขอแจงระเบียบวาระการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ใหผูเขา 
ประธานสภาฯ ประชุมรับทราบ ดังนี้ 
 ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
    ระเบียบวาระท่ี  ๒  รบัรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว   
                                                                  (30  มิถุนายน ๒๕๖๕) 
    -  ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง  เพ่ือทราบ 
    -  ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง  เพ่ือพิจารณา 

    4.1  เรื ่อง รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป  พ.ศ. ๒๕๖6   
                                                 วาระท่ี  ๑  ข้ันรับหลักการ 
    4.2  เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ 
    4.3  เรื ่อง กำหนดระยะเวลาการเสนอคำแปรญัตติตอคณะกรรมการ 
                                                 แปรญัตติ 
                                 4.4  เร ื ่อง กำหนดวัน  เวลา  และสถานที ่พ ิจารณาคำแปรญัตต ิ ท่ี 
                                                  คณะกรรมการแปรญัตติ 
    -  ระเบียบวาระท่ี   5  เรื่องอ่ืน  ๆ    (ถามี) 
 

ท่ีประชุมสภาฯ   -  รับทราบ 
     

ระเบียบวาระท่ี  ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว (วันท่ี 30 มิถุนายน ๒๕๖5) 
นายนวล  ครึบกระโทก  -  ไดตรวจสอบดูวามีสมาชิกสภาอยูในท่ีประชุมครบองคประชุมหรือไม 
ประธานสภาฯ   -  อยูครบองคประชุม   

-  ขอเชิญสมาชิกสภา อบต.  ทุกทานตรวจดูรายงานการประชุมครั้งท่ีแลวใน
การประชุมสมัยสามัญ สมัยที ่ 2 ประจำป พ.ศ. ๒๕๖5 เมื ่อวันที ่ 30 
มิถุนายน ๒๕๖5 ที่ผานมาวามีแกไขเปลี่ยนแปลงหรือไม หรือเห็นเปนอยาง
อื่นหรือไม เสนอแนะแกไขเพิ่มเติมได…..(ไมมี)….. ไมมีแกไข เปลี่ยนแปลง
หรือเห็นเปนอยางอื่น  ถาไมมีขอมติที่ประชุม สมาชิกทานใดรับรองรายงาน
การประชุมครั้งท่ีแลว ขอใหยกมือ 

 

มติท่ีประชุม   -  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว จำนวน 17 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง แจงเพ่ือทราบ 
นายนวล  ครึบกระโทก  -  แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) แกไข ครั้งท่ี 2/2565  
ประธานสภาฯ  ขอเชิญทานเลขานุการสภาฯ ชี้แจง 
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นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ -  แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) แกไข ครั้งท่ี 2/2565 
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” 
-  เหตุผลที ่ตองมีการแกไขแผนพัฒนาจะเปนเรื ่องของการแกไขยายป
ดำเนินการเพื ่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน จะมีอยู  2 
โครงการ คือ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบานนางสมพร 
กำกระโทก ถึงบานนางเฉียบ คลายกระโทก บานหนองยายเหล หมูที่ 5 
และโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบานนายประคอง มุงกระ
โทก บานหนองยายเหล หมูท่ี 5  ขอแกไขยายปดำเนินงานจากป 2567 
เปนป 2566  รายละเอียดตามเอกสารแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 
2570) แกไข ครั้งที่ 2/2565 ที่แจกให ถามีขอสงสัยจะสอบถามเพิ่มเติม
ขอเชิญสอบถามได 

 

  ท่ีประชุมสภาฯ   -  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องพิจารณา 
นายนวล  ครึบกระโทก  4.๑  เรื่อง  รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป  พ.ศ. ๒๕๖6 
ประธานสภาฯ   -  วาระท่ี  ๑  ข้ันรับหลักการ 
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภา  
    ทองถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๔๗  แกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ขอ  ๔๗   
    ในการพิจารณาญัตติรางขอบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง  ใหท่ีประชุมสภาทองถ่ิน 
    ปรึกษาในหลักการแหงรางขอบัญญัติและลงมติวาจะรับหลักการแหงราง 
    ขอบัญญัตินั้นหรือไม  หากมีสมาชิกสภาทองถ่ินจะอภิปราย  หามไมให     
    ลงมติกอนท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินไดอภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแลว 
   -  ขอเชิญผูบริหารแถลงงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
นายสวิง  เหงากระโทก    -  บัดนี้ถึงเวลาท่ีคณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตำบลพลับพลา จะได  
นายก อบต.พลับพลา      เสนอรางขอบัญญัติ งบประมาณรายจายประจำปตอสภาองคการบริหารสวนตำบล 
                               พลับพลาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตำบล  
                               พลับพลา จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการเงิน 
                               ตลอดจนหลกัการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566  
                               ดังตอไปนี้ 
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  -  สถานะการเงิน ณ วันท่ี 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 โดยการประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงปท่ีผานมา คือ รายรับ 
                               จริงปงบประมาณ ๒๕๖4 ขอใหทานสมาชิกดูรายละเอียดตามเอกสารรางขอบัญญัติ 
                                งบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. ๒๕๖6  ดังนี้   
  -  รายรับจากรายไดท่ีจัดเก็บเองของประมาณการป 2566 จำนวน  
                                1,520,000 บาท 
  -  รายไดท่ีรัฐเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประมาณการป   
                                2566 จำนวน 24,595,000 บาท 
  -  รายไดท่ีรัฐอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 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  งบรายจายอ่ืน จำนวน 18,000 บาท  รวมประมาณการรายรับ   
                              54,185,000 บาท 
  -  ในสวนที ่ 2 งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ขอบัญญัตินี้เรียกวา ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับ
ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เปนตนไป งบประมาณรายจายรวมท้ังสิ้น 54,185,000 บาท งบประมาณ
รายจายทั่วไป จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวมทั้งสิ้น 54,185,000 
บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้ 
  -  รายจายตามแผนงานบริหารงานท่ัวไป ตั้งประมาณการไว ๑๔,595,420
บาท  
  -  รายจายตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน ตั ้งประมาณการไว  
412,500 บาท 
  -  รายจายตามแผนงานการศึกษา ตั้งประมาณการไว 5,488,400  บาท 
  -  รายจายตามแผนงานสาธารณสุข ตั้งประมาณการไว 690,๐๐๐  บาท  
  -  รายจายตามแผนงานสังคมสงเคราะห ตั้งประมาณการไว 1,213,100  
บาท   
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  -  รายจายตามแผนงานเคหะและชุมชน ตั้งประมาณการไว 1,562,000  
บาท   
  -  รายจายตามแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน ตั้งประมาณการไว  
170,000 บาท 
  -  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.  โครงการกอสรางกอสรางระบายน้ำจากบานสุรินทร ถึงบานนายพิศ บานพลับพลา หมูที ่ 1 จำนวน 
90,000 บาท 
2.  ชุดเครื่องออกกำลังกาย บานพลับพลา หมูท่ี 1 จำนวน 100,000 บาท 
3.  โครงการวางทอระบายน้ำชวงบานนางดำ หงุยกระโทก ไปบานนายบุญยกร บานไทย หมูที่ 2 จำนวน 
140,000 บาท 
4.  โครงการซอมแซมถนนหินคลุกพรอมปรับปรุงทอระบายน้ำ สายเลียบคลองลำสำลาย บานพลับพลา หมูท่ี 
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 หมูท่ี 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 หมูท่ี 6 จำนวน 260,000 บาท 
12. โครงการกอสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานนางขุม ฝากระโทกถึงบานนายฉะออน ขิมกระโทก บาน
กอก หมูท่ี 6 จำนวน 320,000 บาท 
13. โครงการซอมแซมทอระบายน้ำจากเหมืองแค ลงลำสำลาย บานประดากุด หมูที่ 7 จำนวน 100,000 
บาท 
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14. โครงการปรับปรุงผิวถนน AC บริเวณบานนางบุญเลี้ยง บานประดากุด หมูท่ี 7 จำนวน 120,000 บาท 
15. โครงการซอมแซมถนนหินคลุกสายจากทำนบหลัง 5 ไปทำนบหลัง 3 บานเกาะ หมู ที ่ 8 จำนวน 
170,000 บาท 



 
 
16. โครงการปรับปรุงผิวถนน AC ถนนสายหลัก บานเกาะ หมูท่ี 8 จำนวน 500,000 บาท 
17. โครงการกอสรางถนนหินคลุกสายหนองโคน บานปรางค หมูท่ี 9 จำนวน 90,000 บาท 
18. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบานนางฉัตรชนก โสดกระโทก บานปรางค หมูท่ี 9 จำนวน 
45,000 บาท 
19. โครงการติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะจากบานนายจันทร ครึบกระโทกถึงวัดปรางคนอย หมูที 9 จำนวน 
70,000 บาท 
20. โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาคจากสายหนองโคน บานปรางค หมูท่ี 9 จำนวน 180,000 บาท 
21. โครงการกอสรางถนนหินคลุกซอยบานนายถวิน ชุมกระโทก บานบุ หมูท่ี 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 หมูท่ี 10 จำนวน 
58,000 บาท 
25. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชวงบานนายรีวิวถึงเหมืองน้ำ บานปรางค หมูที่ 11 จำนวน 
250,000 บาท 
26. โครงการติดตั้งโคมไฟสองสวางสาธารณะชวงบานนายสัมฤทธิ์ ถึงสะพานตาห่ำ ชวงบาน น.ส.รัตนาพร 
และชวงบานนางปุน บานปรางค หมูท่ี 11 จำนวน 100,000 บาท 
27. โครงการวางทอระบายน้ำ คสล.ถนนสายกลางบานไปสระประปา หมูท่ี12 จำนวน 240,000 บาท 
28. โครงการปรับปรุงผิวถนน AC ถนนสายไปตนสงวน หมูท่ี 12 จำนวน 110,000 บาท 
29. โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยบานนายชวย ปราวกระโทก บานทาตะเคียน หมู ที ่ 13 จำนวน 
450,000 บาท 
30. โครงการซอมแซมถนน คสล.คุมโนนสะอาด บานทาตะเคียน หมูท่ี 13 จำนวน 80,000 บาท 
31. โครงการกอสรางถนนหินคลุก สายจากคุมหนองหญาขาว บานทาตะเคียน หมูท่ี 13 เชื่อมบานคลองกลาง 
หมูท่ี15 จำนวน 180,000 บาท 
32. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนเกษตร บานคลองยาง หมูที่ 14  จำนวน 440,000 
บาท 
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33. โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะจากซอยบานนางสมคิด จิตติมณี ไปถึงบานนางอำไพ เปรมกระโทก 
บานคลองยาง หมูท่ี 14 จำนวน 70,000 บาท 
34. โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะจากซอยบานนางจำรัส เสือทะเล ไปถึงบานนางนาถ ครอมกระโทก 
บานคลองกลาง หมูท่ี 14 จำนวน 50,000 บาท 
35. โครงการกอสรางถนน คสล.หลังโรงเรียน บานคลองกลาง หมูท่ี 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 หมูท่ี 16 เชื่อมบานทาตะเคียน หมูท่ี 13  จำนวน 
150,000 บาท 



 
 
39. โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยบานนายสม เต็งผักแวน บานโนนแดง หมูท่ี 16 จำนวน 210,000 บาท 
40. โครงการกอสรางถนนหินคลุก พรอมทอระบายน้ำขางกำแพงวัดถึงสระน้ำ บานบุ หมูที ่ 17 จำนวน 
110,000 บาท 
41. โครงการวางทอระบายน้ำ (คลองไสไก) พรอมถมดิน บานบุ หมูท่ี 17 จำนวน 130,000 บาท 
42. โครงการกอสรางถนน คสล.สายสามแยกบานนางออง งิมสันเทียะ ถึงสระน้ำสาธารณะประโยชน บานบุ
ยอ หมูท่ี 18 จำนวน 370,000 บาท 
รายละเอียดอ่ืนๆ ตามเอกสารรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป 2566 ท่ีแจกให 
นายนวล  ครึบกระโทก  -  ขอใหสมาชิกไดสอบถามอภิปรายเก่ียวกับรางขอบัญญัติงบประมาณการ 
ประธานสภาฯ  รายจายประจำป พ.ศ. ๒๕๖6 ท่ีคณะผูบริหารไดเสนอ 
นายเคียง  พวงกระโทก  -  ในการจัดทำงบประมาณรายจายจริงป 65 กับป 66 ไมแสดงยอดรวมวา 
สมาชิก อบต. หมูท่ี 15  เทาไร การตั้งรายจายแตละรายการใหพิจารณาวาตัวใดจายจริงแลวมียอด
คงเหลือมากใหพิจารณาปรับลดในปตอไปและยอดใดเหลือนอยไมเพียงพอก็ใหปรับเพ่ิม 
นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ  -  การตั้งขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป 2566 จะใชขอมูลรายรับ 
ปลัด อบต.พลับพลา  รายจายจริงของปงบประมาณที่ผานมาคือป 2564 สวนในชองของป 
2565 ยังเหลือคาใชจายอีกประมาณ 2 เดือนถึงจะสิ้นปงบประมาณ ซึ่งบางรายการเห็นยอดคงเหลือมากแต
จริงๆ ไดดำเนินการแลวแตยังไมไดเบิกจายยังไมไดตัดยอด จึงมียอดคงเหลือคางอยู สวนของปงบ 2566 เปน
เพียงการประมาณรายรับรายจายคาดการณวาจะดำเนินการหรือมีงบประมาณที่ไดรับตามที่คาดการณ เชน 
รายรับดานการจัดเก็บภาษีคาดวา 
  จะเก็บไดเพิ่มขึ้น เพราะปที่ผานมามีการยกเวนการจัดเก็บภาษี และขอให
ทุกทานดูตามตารางเปรียบเทียบจะเขาใจงาย 
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  -  ในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ จะตองใหสมาชิกสภาทองถิ่นไดอภิปรายใน
เรื่องรางงบประมาณรายจายพอสมควร จึงจะมีการขอมติรับหลักการขอใหทานสมาชิกอภิปรายรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจำป 2566  
นางสาวนภธร  ขอนกระโทก  -  คาไฟฟาในสำนักปลัดป 65 ตั้งไว 280,000 บาท จายไป  
สมาชิก อบต. หมูท่ี 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 การจายคาไฟฟาจะจายตามใบแจงคาไฟฟาท่ีเรียกเก็บจริง 
นายสมควร  คุมกระโทก  -  ในวันนี้เปนวาระข้ันรับหลักการตองการใหสมาชิกทุกทานไดอภิปรายให 
สมาชิก อบต. หมูท่ี 8  เต็มที่ ถาถึงวาระตอไปแลวจะอภิปรายแบบนี้ไมได และผมเห็นดวยกับการ
ตั้งงบประมาณรายจายประจำป 2566 
นายมานะ  โครงการะโทก  -  การตั้งขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป 2566 ก็เห็นสมควรท่ีจะ 
สมาชิก อบต. หมูท่ี 7  ทำให อบต.พลับพลาสามารถดำเนินการในดานตางๆ ขอปงบ 2566 ได 
นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ  -  ตามท่ีทานสมาชิกไดอภิปรายรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป  
เลขานุการสภาฯ  2566 มาพอสมควรแลว มีทานใดจะอภิปรายตออีกหรือไม...ถาไมมีจะ
ขอใหทานประธานสภาขอมติจากทานสมาชิกในวาระแรก ข้ันรับหลักการตอไป 
นายนวล  ครบึกระโทก  -  มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม...ถาไมมีจะขอมติรับหลักการ 



 
 
ประธานสภาฯ  -  ไดตรวจสอบดูวามีสมาชิกสภาอยูในท่ีประชุมครบองคประชุมหรือไม 
    -  อยูครบองคประชุม   
-  ผมจะขอมติจากที่ประชุม สมาชิกทานใดใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. 
๒๕๖6 วาระท่ี  ๑  ข้ันรับหลักการ  ขอใหยกมือ 
     

มติท่ีประชุม -  เห็นชอบรับหลักการรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบล เรื ่อง 
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 -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน   
เลขานุการสภาฯ   พ.ศ.  ๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ขอ  ๔๙  ญัตติ 
รางขอบัญญัติที ่สภาทองถิ่นลงมติรับหลักการแลว  ถาจะตองสงใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา  ให
ประธานสภาทองถิ่นสงรางขอบัญญัตินั้นไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและที่ประชุมสภา
ทองถิ่นจะตองกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติดวยภายในระยะเวลาเสนอคำ
แปรญัตติท่ีสภาทองถ่ินกำหนดตามวรรค 
หนึ่ง  ผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิกสภาทองถ่ินผูใดเห็นควรจะแกไขเพ่ิมเติมรางขอบัญญัติก็ใหเสนอคำแปรญัตติ
ลวงหนาเปนหนังสือโดยใหแปรญัตติ 
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เปนรายขอและเสนอตอประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ในกรณีท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินเปนผูแปรญัตติ จะตอง
มีสมาชิกสภาทองถิ่นรับรองเชนเดียวกับการเสนอญัตติ  ตามระเบียบฯ  ขอ  ๑๐๓  ประกอบขอ  ๑๐๕  วรรค
หนึ่ง (3) และขอ 107 กำหนดใหคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ  มีจำนวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกิน
เจ็ดคน  วิธีการเลือกคณะกรรมการแปร 
 ญัตติรางขอบัญญัติ ตองดำเนินการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯทีละคน และผูรับรอง 2 คน 
 -  ขอเชิญสมาชิกเสนอคณะกรรมการแปรญัตติจะกำหนดใหมีคณะกรรมการแปรญัตติกี ่คน ตาม
ระเบียบแลวไมนอยกวา ๓ คนแตไมเกิน ๗ คน 
นายสมควร  คุมกระโทก -  ขอเสนอแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติจำนวน  ๕  คน  
สมาชิก อบต. หมูท่ี 8   
นายนวล  ครึบกระโทก -  ขอผูรับรอง 2 ทาน 
ประธานสภาฯ -  นางสรอย  ชาญสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูที่  14 และนายชิน  แจนดอน สมาชิก
สภา อบต.ฯ หมูท่ี 16  ผูรับรอง 
 -  มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนหรือไม.....ถาไมมีจะขอมติท่ีประชุม 
-  ไดตรวจสอบดูวามีสมาชิกสภาอยูในท่ีประชุมครบองคประชุมหรือไม 
-  อยูครบองคประชุม   
 -  ผมจะขอมติจากที่ประชุม สมาชิกเห็นดวยกับการแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน ๕ คน 
หรือไม ขอใหยกมือ 
 

มติท่ีประชุม -  เห็นชอบกับการแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติจำนวน  ๕  คน  จำนวน 17 เสียง งดออก
เสียง 1 เสียง 
 



 
 
นายนวล  ครึบกระโทก -  ขอใหทานสมาชิกเสนอชื่อแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติทีละคนและ 
ประธานสภาฯ ผูรับรอง ๒ ทาน 
 -  ขอใหทานสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี ๑  และขอผูรับรอง ๒ ทาน 
นายปน  สุดกระโทก -  ขอเสนอนายสมควร  คุมกระโทก  สมาชิก อบต. หมูท่ี 8 
สมาชิก อบต. หมูท่ี 5 -  ผูรับรอง นางสาวนภธร  ขอนกระโทก  และนางณัฐวรรณ  จิตติมณี   
นายนวล  ครึบกระโทก -  มีทานสมาชิกทานใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี ๑ เพ่ิมเติม 
ประธานสภาฯ   อีกหรือไม...ถาไมมี ใหนายสมควร  คุมกระโทก สมาชิก อบต. หมูท่ี 8  
    เปนคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี  ๑ 
 -  ขอใหทานสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี ๒  และขอผูรับรอง ๒ ทาน 
นายสมคิด  เขลิ๊กกระโทก   -  ขอเสนอนายสำราญ  แอบผักแวน สมาชิก อบต. หมูท่ี 12 
สมาชิก อบต. หมูท่ี 1  -  ผูรับรอง  นายสบุิน  กกกระโทก  และนายสมควร  คุมกระโทก 
นายนวล  ครึบกระโทก -  มีทานสมาชิกทานใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี ๒ เพ่ิม 
ประธานสภาฯ อีกหรือไม...ถาไมมี ใหนายสำราญ  แอบผักแวน สมาชิก อบต. หมูที่ 12 เปนคณะกรรมการ
แปรญัตติคนท่ี  ๒ 
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 -  ขอใหทานสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี ๓  และขอผูรับรอง ๒ ทาน 
นางสรอย  ชาญสูงเนิน  -  ขอเสนอนายเคียง  พวงกระโทก  สมาชิก อบต. หมูท่ี 15 
สมาชิก อบต. หมูท่ี 14  -  ผูรับรอง นายไพจร  ณ สุวรรณ  และนายสมคิด  เขลิ๊กกระโทก 
นายนวล  ครึบกระโทก -  มีทานสมาชิกทานใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี ๓ เพ่ิมเติม 
ประธานสภาฯ อีกหรือไม...ถาไมมี ใหนายเคียง  พวงกระโทก สมาชิก อบต. หมูที่ 15 เปนคณะกรรมการ
แปรญัตติคนท่ี  ๓ 
 -  ขอใหทานสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี ๔  และขอผูรับรอง ๒ ทาน 
นายสมควร  คุมกระโทก  -  ขอเสนอนางสรอย  ชาญสูงเนิน  สมาชิก อบต. หมูท่ี 14 
สมาชิก อบต. หมูท่ี 8  -  ผูรับรอง นายมานะ  โครงกระโทก  และนางสิริพร  งิมสันเทียะ 
นายนวล  ครึบกระโทก -  มีทานสมาชิกทานใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี 4 เพ่ิมเติม 
ประธานสภาฯ อีกหรือไม...ถาไมมี ใหนางสรอย  ชาญสูงเนิน  สมาชิก อบต. หมูที่ 14 เปนคณะกรรมการ
แปรญัตติคนท่ี  4 
 -  ขอใหทานสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี 5  และขอผูรับรอง ๒ ทาน 
นางนิภา  พลอยกระโทก  -  ขอเสนอนายปน  สุดกระโทก  สมาชิก อบต. หมูท่ี 5 
สมาชิก อบต. หมูท่ี 3  -  ผูรับรอง นางชะมาย  เดชา และนายสำราญ  แอบผักแวน 
นายนวล  ครึบกระโทก -  มีทานสมาชิกทานใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี 5 เพ่ิมเติม 
ประธานสภาฯ อีกหรือไม...ถาไมมี ใหนายปน  สุดกระโทก  สมาชิก อบต. หมูที่ 5 เปนคณะกรรมการแปร
ญัตติคนท่ี  5 
 -  ขอสรุปรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ  ดังนี้ 
    1.  นายสมควร  คุมกระโทก  สมาชิก อบต. หมูท่ี 8 
    ๒.  นายสำราญ  แอบผักแวน  สมาชิก อบต. หมูท่ี 12 
    ๓.  นายเคียง  พวงกระโทก  สมาชิก อบต. หมูท่ี 15 
    4.  นางสรอย  ชาญสูงเนิน  สมาชิก อบต. หมูท่ี 14 
    ๕.  นายปน  สุดกระโทก สมาชิก อบต. หมูท่ี 5 
  



 
 
มติท่ีประชุม   -  รับทราบ 
 

นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ -  ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติท้ัง  ๕  ทาน  ประชุมเพ่ือเลือกประธาน 
เลขานุการสภาฯ   และเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ วันนี้เวลา 14.15 น. 
 

นายนวล  ครึบกระโทก  4.๓  กำหนดระยะเวลาการเสนอคำแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียด 
นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน   
เลขานุการสภาฯ พ.ศ.  ๒๕๔๗  แกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ขอ  ๔๕   
 วรรคสาม เม่ือไดกรรมการแปรญัตติตามจำนวนแลว  สภาทองถ่ินตองมีมติ 
กำหนดระยะเวลาใหสมาชิกสภาทองถิ่นที่มิไดเปนคณะกรรมการแปรญัตติเสนอคำแปรญัตติตอคณะกรรมการ
แปรญัตติ  เปนเวลาไมนอยกวายี่สิบสี่ 
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ชั่วโมงนับแตท่ีสภามีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายดังกลาว  ตลอดจนสถานท่ีท่ีจะยื่นคำ
แปรญัตติ   
-  กำหนดวันยื่นคำแปรญัตติ คือ วันที่  5  สิงหาคม ๒๕๖5 เวลา ๑4.3๐  น.  ถึงวันที่  8  สิงหาคม  ๒๕๖5  
เวลา ๑6.3๐ น. สถานท่ีในการยื่นคำแปรญัตติ ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา 
 

มติท่ีประชุม   -  รับทราบ 
 

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

มติท่ีประชุม   -  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืนๆ 
นายนวล  ครึบกระโทก  -  สมาชิกทานใดตองการสอบถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ   
นายคะนอง  ผันกระโทก  -  ขอฝากติดตามวาการจัดซ้ือรถบรรทุกขยะ ดำเนินการถึงไหนแลว  
ผูใหญบาน หมูท่ี 2  เนื่องจากประชาชนฝากสอบถาม จึงขอฝากทานผูบริหารดำเนินการ 
-  เรื่องของการติดตั้งกลองวงจรปดในพ้ืนท่ีตำบลพลับพลาจะสามารถดำเนินการไดหรือไม 
-  เรื่องการแกไขการระบายน้ำของลำพระเพลิงลงสูคูคลองจะทำอยางไรน้ำปริมาณมากทำใหการทำเกษตร
ไดรับผลกระทบ 
นายสมใจ  มวมกระโทก  -  คลองตามูลก็เกิดปญหาน้ำทวมมีการก้ันทำนบในคลองทำใหน้ำมาแลวลน 



 
 
ผูใหญบาน หมูท่ี 18  ทวมท่ีทำการเกษตรของประชาชน  และยังไดรับการรองเรียนจาก 
    ประชาชนเรื่องผลกระทบจากการเลี้ยงไกในพ้ืนท่ีหมูท่ี 18  
-  ถนนที่จะไปคลองตามูลชวงนานายปนมีการวางทอขนาดเล็กน้ำมาระบายไมทันทำใหถนนขาดประชาชน
ไดรับผลกระทบ 
นายเสริม  จอมกระโทก  -  การขุดลอกคลองตามูลดำเนินการไดเม่ือใด ของฝากทานผูบริหาร 
ผูใหญบาน หมูท่ี 16 
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นายสมควร  คุมกระโทก  -  ขอสอบถามเรื่องงบประมาณจายขาดเงินสะสมทุกโครงการเพราะมีความ 
สมาชิก อบต. หมูท่ี 8  เดือดรอนมากจะดำเนินการไดเม่ือไร ตองการใหคณะผูบริหารชี้แจง 
นายนวล  ครึบกระโทก  -  ขอเชิญทานผูบริหารชี้แจงตอบขอซักถาม 
ประธานสภาฯ 
นายสวิง  เหงากระโทก  -  เรื่องของการระบายน้ำการขุดลอกคลองไมมีแผนท่ีจะดำเนินการ ดังนั้น 
นายก อบต.พลับพลา  เวลาดำเนินการทำแผนขอใหทุกทานสงแผนความตองการมายัง อบต. 
    เพ่ือท่ีจะไดนำบรรจุไวในแผนและถาเกินศักยภาพก็จะไดขอรับการสนับสนุน 
    งบประมาณจากสวนกลางตอไป การจะดำเนินการโครงการใดๆ จะตองมีอยู 
    ในแผนพัฒนา 
    -  การรองเรียนเรื่องกลิ่นของโรงเลี้ยงไกในพ้ืนท่ี หมูท่ี 18 อบต.ยังไมไดรับ 
    เรื่องรองเรียนดังกลาว 
    -  เรื่องของการขุดลอกคูคลองไดทำหนังสือประสานไปยังสำนักงาน 
    ชลประทานท่ี 8 ขอใหจัดสรรงบประมาณมาชวยแกไขปญหาในพ้ืนท่ีตำบล 
    พลับพลา 
-  เรื่องการจัดซ้ือรถบรรทุกขยะไดสั่งการใหปลัดองคการบริหารสวนตำบลพลับพลาดำเนินการแลว 
นายสำรวย  วัชระคำประเสรฐิ -  เรื่องการแกไขปญหาน้ำคลองเหมืองจะมีการขุดลอกและขอใหผูนำไป 
รองนายก อบต.พลับพลา ประสานกับประชาชนในพื้นเรื่องพื้นที่การเกษตรอาจไดรับผลกระทบบาง แลวจะ
ประสานไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของจะนัดผูนำไปสำรวจพ้ืนท่ีอีกครั้ง 
นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ -  เรื่องการขุดลอกคลองตามูล ขณะนี้ไดผูรับจางมาทำสัญญาแลว ปญหา 
ปลัด อบต.พลับพลา  คือชวงนี้น้ำมีปริมาณมากการดำเนินการลำบากและอาจลาชาได 
    -  เรื่องการเลี้ยงไกในพ้ืนท่ี หมู 18 ยังไมมีการขออนุญาตมายัง อบต.ถามี 
ปญหารองเรียนตองแกไขปญหาในพ้ืนท่ีกอนถาแกไมไดก็แจงหนวยงานตามลำดับตามข้ันตอน 
    -  โครงการจายขาดเงินสะสมขณะนี้อยูระหวางดำเนินการ โครงการซอม 
สรางถนนสายไป รร.สายมิตร หมูท่ี 5 ไดเขียนแบบแลวอยูระหวางดำเนินการตามข้ันตอนตอไป  
-  เรื่องของการจัดซื้อรถบรรทุกขยะไดสั่งการใหดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อแลวและรอเขาสูระบบจัดซื้อจัดจาง
ตอไป นโยบายของผูบริหารตองรีบดำเนินการทุกเรื่องอาจมีลาชาบางก็ตองขออภัย 
-  โครงการซอมสรางถนน คสล. สายบานโนนแดง หมู ที ่ ๑๖ ตองรอใหชางประมาณการและขออนุมัติ
ดำเนินการตอไป 
-  เรื่องกลองวงจรปดยังไมมีในแผนตองเพ่ิมแผนกอน และมีงบประมาณสูง 
นายอาคม  แผละกระโทก  -  เรื่องการติดตั้งกลองวงจรปดตองหาขอมูลกอนบางพ้ืนท่ีมีไฟฟาบางพ้ืนท่ี 
รองนายก อบต.พลับพลา  ไมมีไฟฟาตองใชแบตเตอรี่ ตองมีสัญญาณไวไฟเชื่อมตอสวนกลางท่ี อบต.  



 
 
    อยูระหวางการหาขอมูลเพ่ือนำมาบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ิน 
นายคะนอง  ผันกระโทก  -  ขอฝากการจำทำแผนพัฒนาขอใหทานสมาชิกดำเนินการรวมกันกับ 
ผูใหญบาน หมูท่ี 2  ผูใหญบานแลวเสนอมายัง อบต. และขอฝากหมูบานท่ีมีพ้ืนท่ีการเกษตร 
    จัดทำโครงการเก่ียวกับแหลงน้ำดวย 
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นายปน  สุดกระโทก  -  ตองการของบซอมแซมเปลี่ยนทอระบายน้ำถนนสายไปคลองตามูลเกิด 
สมาชิก อบต. หมูท่ี 5  ปญหาน้ำทวมการสัญจรไมสะดวก 
นายสมควร  คุมกระโทก  -  เรื่องงบประมาณจายขาดเงินสะสมถือเปนเรื่องเรงดวน ท่ีสอบถามคณะ 
สมาชิก อบต. หมูท่ี 8  ผูบริหารก็เพ่ือจะไดไปตอบประชาชนตอไป และงบประมาณในขอบัญญัติป  
    65 ของหมู 8 จะดำเนินการเม่ือไรใกลสิ้นปงบประมาณแลว และโครงการ 
    ศึกษาดูงานวันท่ีเทาไรจะไดเตรียมความพรอมไดถูกตอง 
นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ -  เรื่องการขยายไฟฟาหรือประปาไดทำเรื่องประสานไปยังหนวยงานท่ี 
ปลัด อบต.พลับพลา  รับผิดชอบดังกลาวแลว และตองรอไฟฟาประปามาดำเนินการตอไป 
นางชะมาย  เดชา  -  ตองการสอบถามวางบซอมแซมถนนหินคลุก หมูท่ี 6 จะไดหรือไม 
สมาชิก อบต. หมูท่ี 6 
นายสวิง  เหงากระโทก  -  เรื่องของบซอมแซมขณะนี้ไมเพียงพอ ตองรอใกลๆ สิ้นปงบประมาณวา 
นายก อบต.พลับพลา มีรายการใดบางที่สามารถโอนงบประมาณมาไดบาง และหมูบานใดที่แจงเรื่องความ
เดือดรอนทุกเรื่องตองใหมีลายลักษณอักษรมายัง อบต.แลวจะดำเนินการตอไป 
 -  เรื่องการศึกษาดูงานในพ้ืนท่ีจังหวัดระยอง อยูระหวางวันท่ี 24 – 26 สิงหาคม 2565 
นางสิริพร  งิมสันเทียะ -  ถนนสายไปคลองตามูลชวงโคกหนองนาโมเดลมีการวางทอขนาดเล็กและ 
สมาชิก อบต. หมูท่ี 18 ชำรุด ตองการสอบถามวาจะมีงบประมาณจัดซื้อทอใหญกวาเดิมมาดำเนินการแกไข
ไดหรือไม 
นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ -  ขอใหทางหมูบานไปประสานกับเจาของพ้ืนท่ีท่ีจะวางทอหัวทายให 
ปลัด อบต.พลับพลา  เรียบรอยกอนแลวแจงเปนหนังสือมายังอบต.ตอไป 
นายนวล  ครึบกระโทก -  สมาชิกทานใดตองการสอบถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมขอเชิญสอบถามได  
ประธานสภาฯ ถาไมมี ตองขอขอบคุณสมาชิกทุกทานท่ีไดมาประชุมในวันนี้และการประชุมเปนไปดวยความ
เรียบรอย  ขอปดการประชุม 
 
ปดประชุม  เวลา  ๑๔.0๐  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  ๓  ครั้งท่ี  ๒  ประจำป พ.ศ. 2565  ลงวันท่ี....๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๕.......   
  
 
 (ลงชื่อ)      นวล  ครึบกระโทก                                                         
                      (นายนวล  ครึบกระโทก) 
 ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา 
 
 
 
 


