
 
 
 

 

 

 

ประกาศสภาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา 

เรื่อง   รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา   

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๓  ครั้งท่ี  ๒  ประจำป  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 

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

  ตามที่องคการบริหารสวนตำบลพลับพลา  ไดเปดประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบล

พลับพลา   สมัยสามัญ   สมัยท่ี  ๓  ครั้งท่ี  ๒   เม่ือวันท่ี  ๑๕   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  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๓  ครั้งท่ี  ๑  ประจำป  พ.ศ.  ๒๕๖๕  เมื่อวันที่  ๒๖  กันยายน  

๒๕๖๕  จึงขอประกาศรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลาใหประชาชนทราบโดยท่ัวกัน  

ตามรายละเอียดท่ีแนบทายนี้ 
 

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี    ๒๘     เดือน  กันยายน   พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

                                                        นวล ครึบกระโทก      

      (นายนวล  ครึบกระโทก) 

             ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
บันทึกรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  ครั้งท่ี  2  ประจำป  พ.ศ.  ๒๕๖5 
วันท่ี  15  สิงหาคม  ๒๕๖5  เวลา  ๐๙.0๐  น. 

ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา 
***************************** 

ผูมาประชุม 
 
ลำดับท่ี ชื่อ - สกุล ตำแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายนวลครึบกระโทก 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  
5 นางนิภา พลอยกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี  ๓ นิภา  พลอยกระโทก  
6 นายปน สุดกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี  ๕ ปน  สุดกระโทก  
7 นางชะมาย เดชา สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี  ๖     ชะมาย  เดชา  
8 นายมานะ โครงกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี  ๗ มานะ  โครงกระโทก  
9 นายสมควร คุมกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี  8   สมควร  คุมกระโทก  
10 น.ส.นภธร ขอนกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี  9 นภธร  ขอนกระโทก  
11 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 
นายสวิง  เหงากระโทก  นายก อบต.พลับพลา 
นายสำรวย  วัชรคำประเสริฐ  รองนายก อบต.พลับพลา 
นายอาคม  แผละกระโทก  รองนายก อบต.พลับพลา 
พ.อ.(พ) สุธิน  บุตรจู 
นางภณิดา  บุดดาวงค  รองปลัด อบต.พลับพลา 
นางเสาวลักษณ  เปรี้ยวกระโทก ผูอำนวยการกองคลัง 
นางวรรณี  กิติพงษ   หัวหนาสำนักปลัด 
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นายสุริวงค  ชยันฤเวทย  ผูอำนวยการกองการศึกษาฯ 
นายสุทธิพงษ  ศรีวิพัฒน  ผูอำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
นางสาวสุนันท  ครึบกระโทก  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 
 
เปดประชุมเวลา  ๐๙.0๐  น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
นายนวล  ครึบกระโทก  -  แจงระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
ประธานสภาฯ  -  ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
    -  ระเบียบวาระท่ี  ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว  (5  สิงหาคม 
    ๒๕๖๕) 
    -  ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง  พิจารณา 
    3.1  การพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. 2566 
    -  วาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติ 
    -  วาระท่ี 3 ข้ันลงมติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.  
                                                          2566 
    -  ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง  อ่ืน ๆ  
นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ  -  แจงเรื่องการจัดพิธีเทศนเฉลิมพระเกียรติ บทพระธรรมเทศนา
เฉลิมพระ 
เลขานุการสภาฯ  ธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา”  โดยใหดำเนินการจัดพิธีทำบุญและฟงเทศนบท
พระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีฯ ทุกวันพระ ทุกวัดของพ้ืนท่ีตลอดป 2565 จึงขอใหทุกทานรวมทำบุญ
ฟงเทศนทุกวันพระ ณ วัดใกลบานตลอดป 2565  
  -  วันนี้ อบจ.นครราชสีมา จะเขาดำเนินการปรับเกรดถนนโดยเริ่มจากสายบอขยะกอนและ
จะดำเนินการสายอ่ืนๆ ตามลำดับตอไป 
  -  เรื่องของบซอมแซมถนนหินคลุกแตละหมูบานขอใหทุกทานสงเรื่องประสานมายัง อบต.
กอนแลวจะดำเนินการตอไป 
 
ท่ีประชุม  -  รับทราบ 
  
ระเบียบวาระท่ี  ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
นายนวล  ครบึกระโทก  -  ไดตรวจสอบดูวามีสมาชิกสภาอยูในท่ีประชุมครบองคประชุมหรือไม 
ประธานสภาฯ   -  อยูครบองคประชมุ   
-  ขอเชิญสมาชิกสภา อบต.  ทุกทานตรวจดูรายงานการประชุมครั้งท่ีแลวในการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 
ครั้งท่ี 1 ประจำป พ.ศ. ๒๕๖5 เม่ือวันท่ี 5 สิงหาคม ๒๕๖5 ท่ีผานมาวามีแกไขเปลี่ยนแปลงหรือไม หรือเห็น
เปนอยางอ่ืนหรือไม เสนอแนะแกไขเพ่ิมเติมได... ถาไมมีแกไข เปลี่ยนแปลงหรือเห็นเปนอยางอ่ืน จะขอมติท่ี
ประชุม สมาชิกทานใดรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว ขอใหยกมือ  
 
มติท่ีประชุม -  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว จำนวน 17 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง  เพ่ือพิจารณา 
นายนวล  ครึบกระโทก  ๓.1  การพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป  พ.ศ. 
ประธานสภาฯ   ๒๕๖6 
    -  วาระท่ี  ๒  ข้ันแปรญัตติ  ขอเชิญทานเลขานุการสภาฯ ชี้แจง 
นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ  -  การพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. 
2566 
เลขานุการสภาฯ   วาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติ 
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภา 
ทองถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๔๗  แกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ขอ  ๑๑๐  ญัตติรางขอบัญญัติท่ีสภา
ทองถ่ินลงมติรับหลักการ  และสงคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาตามขอ  ๔๙  เม่ือคณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาแลวจะตองเสนอรางขอบัญญัตินั้นตามรางเดิมและตามท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม  พรอมท้ังรายงานยอยื่น
ตอประธานสภาทองถ่ิน 
 รายงานยอตามวรรคหนึ่งอยางนอยตองระบุวา  ไดมีหรือไมมีการแกไขเพ่ิมเติมในตอนใดหรือขอใดบาง  
การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเก่ียวดวยการแปรญัตตินั้นเปนประการใด  การสงวน
ความเห็นของกรรมการแปรญัตติ  ตลอดจนการสงวนคำแปรดวย 
-  ขอใหทุกทานดูตามเอกสารของคณะกรรมการแปรญัตติ และขอใหประธานหรือคณะกรรมการแปรญัตติได
ชี้แจงรายงานการแปรญัตติใหทุกทานไดรับทราบ 
นายสมควร  คุมกระโทก  -  สืบเนื่องจากการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ ในวันท่ี 10 
สิงหาคม 
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 2565 ท่ีผานมา ไมมีสมาชิกยื่นคำแปรญัตติ  คณะกรรมการแปรญัตติไมได
ยื่น 
    ขอแปรญัตติ และเห็นควรคงรางเดิมของรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจำป พ.ศ. 2566  ดังนั้นจึงขอสรุปรายงานการพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖6  ของคณะกรรมการแปรญัตติฯ ดังนี้   
 ลำดับท่ี 1 คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖6 ไมมี
สมาชิกฯ มาขอแปรญัตติ และมติของคณะกรรมการแปรญัตติเห็นชอบ  ๔  เสียง   
  ลำดับท่ี ๒ บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบรางขอบัญญัติงบประมาณรานจายประจำป
งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖6 ไมมีสมาชิกฯ  มาขอแปรญัตติ  และมติของคณะกรรมการแปรญัตติเห็นชอบ  ๔  
เสียง   
  ลำดับท่ี 3 รายจายงบกลาง ไมมีสมาชิกฯ  มาขอแปรญัตติ และมติของคณะกรรมการแปร
ญัตติเห็นชอบ  ๔  เสียง   
  ลำดับท่ี 4 รายจายหนวยงานสำนักปลัด  ไมมีสมาชิกฯ  มาขอแปรญัตติ และมติของ
คณะกรรมการแปรญัตติเห็นชอบ  ๔  เสียง   
 ลำดับท่ี 5 รายจายหนวยงานกองคลัง  ไมมีสมาชิกฯ  มาขอแปรญัตติ และมติของคณะกรรมการแปร
ญัตติเห็นชอบ  ๔ เสียง   
ลำดับท่ี 6 รายจายหนวยงานกองชาง ไมมีสมาชิกฯ  มาขอแปรญัตติ และมติของคณะกรรมการแปรญัตติ
เห็นชอบ  ๔ เสียง   
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ลำดับท่ี 7 รายจายหนวยงานสวนการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ไมมีสมาชิกฯ  มาขอแปรญัตติ และมติ
ของคณะกรรมการแปรญัตติเห็นชอบ  ๔ เสียง   
ลำดับท่ี 8 รายจายหนวยงานสวนสวัสดิการสังคมไมมีสมาชิกฯ  มาขอแปรญัตติ และมติของคณะกรรมการแปร
ญัตติเห็นชอบ  ๔ เสียง   
นายนวล  ครึบกระโทก -  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติไดรายงานการพิจารณารางขอบัญญัติ 
ประธานสภาฯ งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖6 แลว เห็นควรใหคงรางเดิม  ตอไปก็
จะขอความเห็นชอบมติของคณะกรรมการแปรญัตติ 
-  ไดตรวจสอบดูวามีสมาชิกสภาอยูในท่ีประชุมครบองคประชุมหรือไม 
-  อยูครบองคประชมุ   
-  ตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณารางงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. 2566 เห็นชอบคงไวรางเดิม 
ทานสมาชิกเห็นชอบดวยหรือไม ขอใหยกมือ 
       
มติท่ีประชุม -  เห็นชอบคงไวรางเดิม รางงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. 2566  จำนวน  17  เสียง  
งดออกเสียง  1  เสียง 
 
นายนวล  ครบึกระโทก  -  วาระท่ี ๓ ข้ันลงมติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. 
๒๕๖6  
ประธานสภาฯ   ขอเชิญเลขาสภาฯ ชี้แจง 
นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน   
เลขานุการสภาฯ   พ.ศ.  ๒๕๔๗  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๕๒ การพิจารณา
ราง 
ขอบัญญัติในวาระท่ีสาม  ไมมีการอภิปราย  เวนแตท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะไดลงมติใหมีการอภิปราย  ถามีเหตุ
อันสมควร 
 ในการพิจารณาวาระนี้  ใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินลงมติวาจะใหตราเปนขอบัญญัติหรือไม 
-  มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม....ถาไมมีจะขอมติจากทานสมาชิกในการเห็นชอบใหตราเปน
ขอบัญญัติ 
นายนวล  ครบึกระโทก -  ไดตรวจสอบดูวามีสมาชิกสภาอยูในท่ีประชุมครบองคประชุมหรือไม 
ประธานสภาฯ -  อยูครบองคประชมุ   
-  สมาชิกทานใดเห็นสมควรลงมติเห็นชอบตราขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.  ๒๕๖6  ขอใหยก
มือ 
 
มติท่ีประชุม  -  เห็นชอบตราขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.  ๒๕๖6  จำนวน 17  
เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง  
นายสวิง  เหงากระโทก  -  ขอขอบคุณสมาชิกทุกทานท่ีใหความเห็นชอบงบประมาณรายจาย
ประจำป 
นายก อบต.พลับพลา  พ.ศ. 2566 และจะดำเนินการเสนอนายอำเภอโชคชัยลงนามตอไป 
ขอบัญญัติ 
  งบประมาณรายจายป 2566 จะเริ่มใช 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30กันยายน 2566 
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ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอ่ืน ๆ 
นายนวล  ครึบกระโทก  -  สมาชิกทานใดมีขอเสนอแนะ  ขอคิดเห็น ในเรื่องอ่ืน ๆ  ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ    
นายสวิง  เหงากระโทก  -  วันนี้ อบจ.นครราชสีมา จะนำเครื่องจักรมาดำเนินการปรับเกรดถนนใน
พ้ืนท่ี 
นายก อบต.พลับพลา  ตำบลพลับพลา ขอใหทานสมาชิกท่ีอยูในพ้ืนท่ีดูแลประสานอำนวยความ
สะดวกแกเจาหนาท่ีของ อบจ.นครราชสีมาดวย 
    -  เรื่องของบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจะตองมีในแผนพัฒนาทองถ่ิน 
นายสำรวย  วัชรคำประเสริฐ -  ขอขอบคุณสมาชิกทุกทานท่ีไดใหความเห็นชอบงบประมาณรายจาย
ประจำป  
รองนายก อบต.พลับพลา  พ.ศ. 2566  
-  เรื่องท่ี อบจ.นครราชสีมา จะมาดำเนินการปรับเกรดถนน ขอใหทานสมาชิกประสานกับประชาชนท่ีมีพ้ืนท่ี
การเกษตรบริเวณท่ีจะมีการปรับเกรดถนน เพราะเครื่องจักรอาจเขาพ้ืนท่ีการเกษตรและไดรับความเสียหาย
บาง 
นายมานะ  โครงกระโทก -  ขอความอนุเคราะหจาก อบต.ใหชวยสงรถกระเชาไปรวมกับไฟฟาในการตัด 
สมาชิก อบต. หมูท่ี 7  ตนไมท่ีอยูใกลกับสายไฟฟา 
นายสวิง  เหงากระโทก  -  ขอใหทานเขียนคำรองและจะดำเนินการตามลำดับตอไป 
นายก อบต.พลับพลา 
นายปน  สุดกระโทก  -  ขอความอนุเคราะหขอหินคลุกซอมแซมถนนท่ีชำรุดในพ้ืนท่ีหมู 5 เพ่ือ 
สมาชิก อบต. หมูท่ี 5  บรรเทาความเดือดรอนของประชาชนในการสัญจร 
นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ -  ขอสรุปรายการถนนท่ีขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลเพ่ือปรับเกรด
ถนนใน 
ปลัด อบต.พลับพลา  พ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา ดังนี้ 
 1. ถนนสายบอขยะ บานบ ุหมูท่ี 10  กวาง 5 เมตร ยาว 3,600 เมตร 
2. ถนนสายคุมสอยดาวถึงคุมหนองหญาขาว  บานทาตะเคียน หมูท่ี 13 กวาง 3 เมตร ยาว 2,200 เมตร 
3. ถนนสระน้ำหนองสาธาร ถึงบานโนนแดง หมูท่ี 16 กวาง 4 เมตร ยาว 1,100 เมตร 
4. ถนนสายปาสะเดา บานคลองกลาง หมูท่ี 15 กวาง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร 
 5. ถนนสายคุมบุพิกา  บานคลองกลาง หมูท่ี 15 กวาง 4 เมตร ยาว 3,000 เมตร 
6. ถนนสายจากคุมหนองโทน บานคลองกลาง หมูท่ี 15 เชื่อมคุมหนองหญาขาว บานทาตะเคียน หมูท่ี 13 
กวาง  4 เมตร ยาว 2,500 เมตร 
-  ขอใหทานสมาชิกท่ีอยูในพ้ืนท่ีอำนวยความสะดวกแกเจาหนาท่ี อบจ.ดวย 
    -  เรื่องการขอสนับสนุนงบอุดหนุนเฉพาะกิจปงบประมาณ 2566 โครงการ 
ซอมสรางถนน และครุภัณฑรถขยะ มีแผนจัดสรรแลวแตตองรอใบจัดสรรจากกรมอีกครั้ง 
นายอาคม  แผละกระโทก  -  เรื่องของกลองวงจรปดท่ีเคยแจงไปครั้งท่ีแลว ตำบลพลับพลามีพ้ืนท่ีกวาง  
รองนายก อบต.พลับพลา  ตองมีไฟฟามีสัญญาณอินเตอรเน็ต ถาจะให อบต.พลับพลาเปนศูนยกลาง
ตอง 
ใชงบประมาณสูง พิจารณาแลวจะใชพ้ืนท่ีของแตละหมูบานไฟฟาของหมูบานและใชอินเตอรเน็ตประชารัฐ 
กลอง 1 ชุด จะมี 4 ตัว และจะเนนจุดท่ีสำคัญ ๆ 
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นายสำราญ  แอบผักแวน  -  ขอความอนุเคราะหชวยนำรถปรับเกรดถนนไปปรบัเกรดถนนในพ้ืนท่ี หมู  
สมาชิก อบต. หมูท่ี 12  12 ท่ีมีความลำบากในการสัญจร 
นางสิริพร  งิมสันเทียะ  -  ขอความอนุเคราะหเรื่องรถปรับเกรดถนนสายคลองกลางและฝงคลองตา
มูล  
สมาชิก อบต. หมูท่ี 18  ซ่ึงมีความลำบากในการสัญจร 
นายสวิง  เหงากระโทก  -  กรณีท่ี อบจ.มาดำเนินการปรับเกรดถนนตามท่ีแจงไปแลว ถามีถนนสาย
ไหน 
นายก อบต.พลับพลา  ท่ีรถสามารถเขาไปดำเนินการไดก็จะเพ่ิมเติมใหตองดูพ้ืนท่ีวาเครื่องจักร 
    สามารถเขาไปดำเนินการไดหรือไม 
    -  เรื่องศึกษาดูงานของ อบต. อยูระหวางวันท่ี 24 - 26 สิงหาคม 2565 
    ณ พ้ืนท่ีจังหวัดระยอง 
-  โครงการศึกษาดูงานของทาน สส.รองเรือดูแมน้ำเจาพระยา มีคาใชจายทานละ 1,000 บาท ถาทานใด
สนใจติดตอสอบถามได 
นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ -  ขอใหทานท่ีไปศึกษาดูงานตองมาอบรมทุกทาน ไมมาอบรมแตจะไปดูงาน 
ปลัด อบต.พลับพลา  เลยไมได 
    -  เรื่องการกอสรางทอระบายน้ำในชุมชนจะมีปญหาเรื่องของการระบายน้ำ
ท้ิง  
    เนื่องจากไมมีพ้ืนท่ีท้ิงน้ำและไหลไปหมูบานขางเคียงทำใหเกิดปญหา จึง
ขอให 
    ทานไดมีการวางแผนในการกอสรางทอระบายน้ำท่ีมีพ้ืนท่ีติดกับหมูบาน 
    ขางเคียงใหเชื่อมกันเพ่ือแกไขปญหารวมกัน 
นายนวล  ครบึกระโทก  -  สมาชิกทานใดมีขอเสนอแนะ  ขอคิดเห็นในเรื่องอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมหรือไม      
ประธานสภาฯ ถาไมมีขอขอบคุณสมาชิกทุกทานท่ีไดรวมประชุมในวันนี ้และขอปดการประชุม 
 
ปดประชุม  เวลา  ๑๔.๐๐  น. 
 
 
  (ลงชื่อ)  สมมิตร  ขันธการุญวงศ ผูบันทึกรายงานการประชุม 
                            (นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ) 
  เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา 
 
 
  (ลงชื่อ)    ผูตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
                               (นายนวล  ครึบกระโทก) 
                 ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา 
 
 
 



 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชมุ 
 
 
 (ลงชื่อ)   สำราญ  แอบผักแวน กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                   (นายสำราญ  แอบผักแวน) 
       สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา 
 
 

(ลงชื่อ) สมคิด  เขลิ๊กกระโทก    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                  (นายสมคิด  เขลิ๊กกระโทก) 
    สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา 
 
 

(ลงชื่อ)  เคียง  พวงกระโทก    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                   (นายเคียง  พวงกระโทก) 
      สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  ตรวจรับรองรายงานประชุมแลวในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา  สมัยวิสามัญ   
   สมัยท่ี  ๓  ครั้งท่ี  ๑   ลงวนัท่ี  ๒๖  กันยายน  ๒๕๖๕ 
  
 
 (ลงชื่อ)   นวล  ครึบกระโทก                                                         
                   (นายนวล  ครึบกระโทก) 
    ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา 
 
 
 
 



 
 
 
 


