
 
 
 

 

 

 

ประกาศสภาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา 

เรื่อง   รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา   

สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  ๓  ครั้งท่ี  ๑  ประจำป  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 

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

  ตามที่องคการบริหารสวนตำบลพลับพลา  ไดเปดประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบล

พลับพลา   สมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๓  ครั้งที่  ๑  เมื่อวันที่  ๒๖   กันยายน  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  ๔  ครั้งท่ี  ๑  ประจำป  พ.ศ.  ๒๕๖๕  เมื่อวันที่  ๒๘  พฤศจิกายน  

๒๕๖๕  จึงขอประกาศรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลาใหประชาชนทราบโดยท่ัวกัน  

ตามรายละเอียดท่ีแนบทายนี้ 
 

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี     ๒๙     พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

                           นวล  ครึบกระโทก 

     (นายนวล  ครึบกระโทก) 

                   ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
บันทึกรายงานการประชุมสภา  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  3  ครั้งท่ี  ๑  ประจำป  พ.ศ.  ๒๕๖5 

วันจันทรท่ี  26  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖5  เวลา  ๐๙.0๐  น. 
ณ  หองประชุมท่ีทำการองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา 

 

ผูมาประชุม 
 

ลำดับ
ท่ี 

ช่ือ - สกุล 
ตำแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

๑ นายนวล   ครบึกระโทก ประธานสภา อบต.ฯ นวล  ครึบกระโทก  
2 นางจุฑามณี มณีวัฒนพงษสุข รองประธานสภา อบต.ฯ จุฑามณี มณีวัฒนพงษสุข  
3 นายสมมิตร ขันธการุญวงศ เลขานุการสภา อบต.ฯ สมมิตร  ขันธการุญวงศ  
4 นายสมคิด   เขลิ๊กกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี  ๑ 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  ๑1 สุบิน  กกกระโทก  
13 นายไพจร ณ สุวรรณ สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี  ๑๓ ไพจร  ณ สุวรรณ  
14 นางสรอย   ชาญสูงเนิน สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี  ๑๔     สรอย  ชาญสูงเนิน  
15 นายเคียง พวงกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี  ๑๕ เคียง  พวงกระโทก  
16 นายชิน แจนดอน สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี  ๑๖ ชิน  แจนดอน  
17  นางสายพิน กกกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี  ๑๗ สายพิน  กกกระโทก  
18 นางสิริพร งิมสันเทียะ สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี  ๑๘ สิริพร  งิมสันเทียะ  

      
 

ผูไมมาประชุม 
  ๑.   นายสำราญ  แอบผักแวน สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี  ๑2  (ลา) 
  
ผูเขารวมประชุม 
 1.  นายสวิง  เหงากระโทก นายก อบต.พลับพลา 
 2.  นายสำรวย  วัชรคำประเสริฐ รองนายก อบต.พลับพลา 
 3.  นายอาคม  แผละกระโทก รองนายก อบต.พลับพลา 
 4.  นายสนุทร  กำกระโทก ผูใหญบาน หมูท่ี 14 
 5.  นายนภดล  เฮมกลาง  ผูชวยผูใหญบาน หมูท่ี 7 
 6.  นายสายัน  ปลั่งกลาง  ผูชวยผูใหญบาน หมูท่ี 18 
 7.  นายคะนอง  ผันกระโทก ผูใหญบาน หมูท่ี 2 
  8.  นางภณิดา  บุดดาวงค  รองปลัดอบต.พลับพลา 



 
 

9. นางวรรณี  กิติพงษ  หัวหนาสำนักปลัด 
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10.  นางเสาวลักษ  เปรี้ยวกระโทก ผูอำนวยการกองคลัง 
11.  นายสุทธิพงษ  ศรีวิพัฒน  ผูอำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
12.  นายสุริวงค  ชัยนฤเวชย  ผูอำนวยการกองการศึกษาฯ 
13.  นางสาวสุนันท  ครึบกระโทก  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 
 

เปดประชุมเวลา  ๐๙.0๐  น. 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง  ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
นายนวล  ครึบกระโทก -  แจงระเบียบวาระการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที ่ 3 ครั ้งที ่ 1 

ประจำป 
ประธานสภาฯ 2565  ดังนี้ 
    ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
    ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบล 
    พลับพลาครั้งแรก (15  สิงหาคม  ๒๕๖๕) 
    ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่อง  แจงเพ่ือทราบ 
    ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่อง  แจงเพ่ือพิจารณา 
    4.1  การพิจารณากันเงินรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

4.2  การพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ิมเติม 
ครั้งท่ี 2/2565 
4.3  การพิจารณารับบริจาคเรือยาว 5 ฝพาย 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 

 

มติท่ีประชุม   -  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว (15 สิงหาคม 2565) 
นายนวล  ครึบกระโทก  -  ไดตรวจสอบดูวามีสมาชิกสภาอยูในท่ีประชุมครบองคประชุมหรือไม 
ประธานสภาฯ   -  อยูครบองคประชุม  มีสมาชิก ลา  1  คน  คือ  
     1.  นายสำราญ  แอบผักแวน สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี  12 

-  ขอเชิญสมาชิกสภา อบต.  ทุกทานตรวจดูรายงานการประชุมครั้งท่ีแลวใน
การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ๒๕๖
5  ที่ผานมาวามีแกไขเปลี่ยนแปลงหรือไม หรือเห็นเปนอยางอื่นหรือไม 
เสนอแนะแกไขเพิ่มเติมได…..(ไมมี)…..ไมมีแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเห็นเปน
อยางอ่ืน  ถาไมมีจะขอมติท่ีประชุม สมาชิกทานใดรับรองรายงานการประชุม
ครั้งท่ีแลว ขอใหยกมือ 

 

มติท่ีประชุม -  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว จำนวน 13 เสียง ลา 1 ราย งดออก
เสียง 1 เสียง ไมอยูในท่ีประชุม 3 ราย 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง  แจงเพ่ือทราบ 
นายนวล  ครึบกระโทก  -  ขอเชิญเลขานุการแจงเรื่องเพ่ือทราบ  



 
 
ประธานสภาฯ    
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นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ -  ขอแจงเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
เลขานุการสภาฯ   1.  เรื่องขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธการตัดไมหวงหามในเขตปฏิรูป 
    ที่ดิน  สืบเนื่องจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.นครราชสีมา) ไดรับ
แจง 

วามีเกษตรกรผูถือครองที่ดิน ส.ป.ก. เขาไปทำประโยชนและถูกแจงขอ
กลาวหาจากพนักงานสวบสวนวารวมกันทำไมหวงหาม มีทอนไม แปรรูปไม
หวงหาม เพื่อเปนการปองกันไมใหมีการทำผิด พ.ร.บ.ปาไม จึงขอความ
อนุเคราะหใหทานสมาชิกและผูนำทองที่ชวยประชาสัมพันธใหรับทราบ ถา
เปนกรณีไมที่ปลูกเองในที่ดินที่มีหนังสือแสดงสิทธิไมถือวาเปนไมหวงหาม 
แตหากเปนไมหวงหามที ่ขึ ้นเองตามธรรมชาติแมจะขึ ้นในที ่ดินที ่ไดรับ
อนุญาตก็ยังคงเปนไมหวงหาม หากมีการตัดโคน มีทอนไม แปรรูปไมหวง
หามโดยไมไดรับอนุญาตถือวาเปนการกระทำผิด พ.ร.บ.ปาไม  
2.  เรื ่องสถานการณอุทกภัยกรณีเกิดไฟฟารั ่วในพื ้นที ่น ้ำทวมขัง ให
หนวยงานไฟฟารวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น เรงตรวจสอบจุดเสี่ยง
อันตรายจากกระแสไฟฟา ปายโฆษณาขนาดใหญ ตนไม หากเกิดอันตราย
ใหรีบตัดกระแสไฟฟาโดยทันที  ในพ้ืนท่ีท่ีมีน้ำทวมขัง ให อปท.จัดเจาหนาท่ี 
ผูนำชุมชน อปพร. ประชาชน รวมเฝาตรวจตราระวังพ้ืนท่ีเสี่ยง 
3.  เรื่องซักซอมแนวทางปฏิบัติในการขออนุมัติเดินทางไปราชการ และการ
ขออนุญาตลาของผูบริหารทองถิ่น ผูชวยผูบริหารทองถิ่น และสมาชิกสภา
ทองถ่ิน  
3.1  การขออนุญาตเดินทางไปราชการตางประเทศของผูบริหารทองถ่ิน 
และประธานสภาใหเสนอหนังสือถึงจังหวัดนครราชสีมาไมนอยกวา 30 วัน
กอนเดินทาง 
3.2  การขออนุญาตเดินทางไปราชการภายในประเทศของผู บร ิหาร 
ประธานสภาใหเสนอหนังสือไมนอยกวา 10 วัน กอนเดินทาง 
3.3  การขออนุญาตลาไปตางประเทศของผูบริหาร ผูชวย และสมาชิกสภา
ใหเสนอหนังสือไมนอยกวา 10 วันกอนถึงกำหนดวันลา  ขอใหปฏิบัติตาม
หนังสือซักซอมแนวทางปฏิบัติดังกลาว 

นายนวล  ครึบกระโทก  -  ขอเชิญทานผูนำทองท่ีเสนอแนะหรือซักถามเพ่ิมเติมได 
ประธานสภาฯ 
นายคะนอง  ผันกระโทก  -  ขอปรึกษาหารือเรื่องการจัดงานแขงเรือประเพณี วากำหนดวันจัดงานวัน 
ผูใหญบาน หมูท่ี 2 ไหน และวันจัดเตรียมสถานที่ เรื ่องรายละเอียดคาใชจายในการจัดงาน

ดำเนินการถึงไหนแลว และชวงนี้มีพายุเขาอาจเกิดอุทกภัยน้ำทวมได จึงขอ
ฝากใหทาง อบต.พลับพลา เตรียมความพรอมรับมือสถานการณน้ำทวม  

นายนวล  ครึบกระโทก  -  ขอเชิญทานผูบริหารชี้แจง 



 
 
ประธานสภาฯ 
นายสวิง  เหงากระโทก -  เรื่องการจัดงานแขงเรือประเพณี จะมีหนังสือแจงทางผูนำและสมาชิก

รวม 
นายก อบต.พลับพลา ประชุม ปรึกษาหารืออีกครั้งหนึ่งและคาดการณวาจะจัดไดในวันที่ 13 

พฤศจิกายน 2565 
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นายสุริวงค  ชัยนฤเวทย -  เบื้องตนการแขงเรือประเพณีที่เคยปฏิบัติมาเปนชวงวันลอยกระทง จัด
งาน 

ผอ.กองการศึกษาฯ วันอาทิตย 1 วัน เพ่ือลดภาระคาใชจายของหมูบาน แตปนี้หลายหมูบานติด
งานบุญกฐิน จะเลื่อนไปจัดงานหลังวันลอยกระทงประมาณ 1 อาทิตยก็มี
ความเหมาะสม 

นายสวิง  เหงากระโทก -  เรื่องการเตรียมความพรอมในการรับมือสถานการณน้ำทวม ขณะนี้เขื่อน
ลำ  

นายก อบต.พลับพลา พระเพลิงระดับน้ำเพ่ิมสูง อบต.พลับพลาตองเตรียมความพรอมดานอุปกรณ
ชวยเหลือดานสาธารณภัย เรื่องการตัดไมท่ีกีดขวางถนนก็ขอใหแจงประสาน
มายัง อบต.พลับพลา เพ่ือชวยดำเนินการได 

นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ -  ขอเพ่ิมเติมเรื่องการเตรียมความพรอมดานการบรรเทาสาธารณภัย ไดสั่ง 
เลขานุการสภาฯ การใหเจาหนาที่ปองกันไปสำรวจพื้นที่และรายงานสถานการณทุกวัน เพ่ือ

เตรียมความพรอมรับมือสถานการณน้ำทวมดังกลาว 
นายคะนอง  ผันกระโทก -  ชวงระหวางพายุเขาตองการใหมีการจัดเวรยามเพ่ือเฝาระวังเตรียมความ 
ผูใหญบาน หมูท่ี 2 พรอมรับมือสถานการณน้ำทวม 
นายนวล  ครึบกระโทก  -  มีทานใดจะเสนอแนะเพ่ิมเติมขอเชิญเสนอได...ถาไมมีจะขอเขาสูวาระ
การ 
ประธานสภาฯ   ประชุมตอไป 

 

มติท่ีประชุม   -  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่อง  เพ่ือพิจารณา 
นายนวล  ครึบกระโทก  ๔.๑  การพิจารณากันเงินรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ประธานสภาฯ -  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบตลอดจนรายละเอียดการกันเงิน

รายจาย 
นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน  การเบิกจายเงิน  การ 
เลขานุการสภาฯ   ฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวน 

    ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ ๕๙   

    ในกรณีที่มีรายจาย  หมวดครุภัณฑ  คาที่ดินและสิ่งปลูกสราง  ยังไมไดกอ

หนี้ 

    ผูกพัน  แตมีความจำเปนตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก  ใหองคกรปกครองสวน 



 
 
    ทองถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงิน  ตอสภาทองถ่ินไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่ง

ป   

    กรณีสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแลว  หากองคกรปกครอง

สวน 

ทองถิ่นมิได  ดำเนินการกอหนี้ผูกพันใหขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินได

ไม เก ินหนึ ่งป ต อสภาทองถ ิ ่น  หร ือกรณี  ม ีความจำเป นต องแกไข

เปลี่ยนแปลงรายการดังกลาวที่ทำให  ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 

หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสรางใหขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยาย

เวลาการเบิกจายเงินไดไมเกิน อีกหนึ่งปตอสภาทองถิ่นแลวแตกรณี และ

โครงการดังกลาวตองมีวัตถุประสงคเดิมตามที่ไดรับอนุมัติ  ใหกันเงินไว  

กรณีท่ีองคกรปกครอง 

สวนทองถ่ิน   ไดกอหนี้ผูพันใหเบิกจายตามขอผูกพัน   เม่ือสิ้นสุดระยะเวลา

การกันเงิน  ตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาการเบิกจายเงินตามวรรคสอง 
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 เนื ่องดวยกองชางองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา  ขาด
บุคลากรในการปฏิบัติงาน  ตองขอยืมบุคลากรจากองคการบริหารสวน
ตำบลใกลเคียงมาชวยปฏิบัติงาน  จึงทำใหดำเนินโครงการไมทันตาม
งบประมาณที่ไดตั้งไว  จึงขอกันเงินรายจาย  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ.  
๒ ๕ ๖ ๕   ด ั ง นี้  
 ๑)  โครงการวางทอระบายน้ำแบบทอลอดเหลี่ยมบริเวณถนนสาย
ไปสะพานทาชาง   หมูที่ ๓  ขนาด ๑.๕๐ x  ๑.๕๐ เมตร ยาว  ๖  เมตร  
งบประมาณ  จำนวน  ๒๐๐,๐๐๐  บาท 
 ๒)  โครงการขยายไหลทางเสริมดินและลงหินคลุก ซอยหนาบาน
นางสำรวย  แนมผักแวน ถึงบานนางสม  ทองกระโทก  บานเกาะ  หมูท่ี  ๘  
กวาง  ๑  เมตร ยาว ๒๒  เมตร  งบประมาณ  จำนวน  ๑๐,๐๐๐ บาท 
 ๓)  โครงการปรบัปรุงซอมแซมรางระบายน้ำจากบานนายเฉลิมถึง
สะพานทาชาง บานเกาะ หมูท่ี ๘ ทำการปรับปรุงฝารางระบายน้ำท่ีชำรุด 
จำนวน ๓๐ จดุ พรอมลอกตะกอนดิน ยาว ๑๙๐ เมตร ตามแบบแปลนท่ี
องคการบริหารสวนตำบลพลับพลากำหนด งบประมาณ จำนวน ๕๐,๐๐๐  
บาท 
 ๔) โครงการปรับปรุงภูมิทัศนรอบสระน้ำ หมูท่ี  17 จำนวน  
100,000  บาท 
 ๕) โครงการกอสรางพื้น คสล. พรอมปูบล็อกยางพารา ศพด.บาน
โคงยาง  งบประมาณ  จำนวน ๑๔๒,๐๐๐  บาท 
รวมเปนเงินงบประมาณท่ีขอกันเงินท้ังสิ้น  จำนวน  ๕๐๒,๐๐๐ บาท  กรณี
ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน  



 
 
 -  ทานสมาชิกมีขอสงสัยสามารถสอบถามได...ถาไมมีจะขอมติเห็นชอบ

ตอไป 
นายนวล  ครึบกระโทก  -  ไดตรวจสอบดูวามีสมาชิกสภาอยูในท่ีประชุมครบองคประชุมหรือไม 
ประธานสภาฯ   -  อยูครบองคประชุม  มีสมาชิก ลา  1  คน  คือ  
    1.  นายสำราญ  แอบผักแวน สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี  12 

-  สมาชิกทานใดเห็นควรอนุมัติใหกันเงินรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2565 จำนวน 5 โครงการ รวมเปนเงินทั้งสิ ้น จำนวน 502,000 บาท  
ขอใหยกมือ 

 

มติท่ีประชุม -  อนุมัติใหกันเงินรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 5 
โครงการ รวมเปนเงินทั้งสิ้น จำนวน 502,000 บาท  จำนวน 15 เสียง งด
ออกเสียง 1 เสียง ลา 1 ราย ไมอยูในท่ีประชุม 1 ราย 

 

นายนวล  ครึบกระโทก  4.2  การพิจารณา  รางแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ประธานสภาฯ   เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2/2565   
    -  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจง 
นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกร 

เลขานุการสภาฯ   ปกครองสวนทองถิ ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  แกไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ ๓) พ.ศ. 

๒๕๖๑  
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ขอ 22 การเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่น ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ดำเนินการตามข้ันตอน  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  แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล  
พ.ศ.  ๒๕๓๗  ดวย  และเม่ือแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
ไดรับความเห็นชอบแลว  ใหปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไม
น อยกว าสามส ิบว ันน ับแตท ี ่ ได ร ับความเห ็นชอบการเพิ ่มเต ิมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาว   
-  สืบเนื่องจาก อบต.พลับพลา มีความจำเปนจะตองเพิ่มเติมแผนพัฒนา
ทองถิ่น เพื่อแกไขปญหาความจำเปนเรงดวนแกไขปญหาความเดือดรอน
ของประชาชน รายละเอียดโครงการพัฒนาที่ขอเพิ่มเติมตามแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2/2565 ดังนี้ 
1.  โครงการปรับปรุงผิวถนน AC. สายปรางคเกา บานไทย หมูท่ี 2 
งบประมาณ  ป   2566 - 2567   
2.  โครงการซอมสรางถนน คสล. สายจากบานพลับพลา หมูท่ี 1 เชื่อมบาน
หนองยายเหล หมูท่ี 5  งบประมาณ  ป  2566 - 2567   
3.  โครงการปรับปรุงถนน AC. สายจากสี่แยกบานหนองยายเหล ถึงอูชาง
เชน หมูท่ี 5 งบประมาณ  ป   2566 - 2567   
4.  โครงการกอสรางถนนหินคลุกสายษีตาไฟจากบานปรางค  หมูที่ 9 
ตำบลพลับพลา เชื ่อมถนนทางหลวงหมายเลข  24  งบประมาณ  ป  
2566 - 2568   
5.  โครงการกอสรางถนน คสล. พรอมวางทอระบายน้ำ สายหนองโคน  
บานปรางค  หมูท่ี  9 งบประมาณ  ป  2566 - 2567  
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6.  โครงการกอสรางถนน คสล. สายคุมโนนศรีสุข บานทาตะเคียน หมูท่ี 
13 

งบประมาณ  ป   2566 – 2567 
7.  โครงการกอสรางถนน คสล. สายจากคุมหนองโทน บานคลองกลาง หมู
ที ่ 15 เชื ่อมบานทาตะเคียนหมูที่ 13 (นม.ถ59-062) งบประมาณ  ป   
2567 - 2569   
8.  โครงการซอมสรางถนน คสล. สายจากบานคลองกลาง หมูที่ 15 เชื่อม
บานทาตะเคียน หมู ที ่ 13 (นม.ถ59-048)  งบประมาณ ป 2566 - 
2569   
9. โครงการกอสรางถนน คสล. สายบานบุยอ หมูท่ี 18 เชื่อมบานคลองยาง 
หมูท่ี 14 (นม.ถ59-070) งบประมาณ ป 2567 - 2569   
10.  กอสรางถนนหินคลุกสายบานบุยอ หมูท่ี 18 เชื่อมบานคลองยาง หมู

ท่ี 14 งบประมาณ  ป  2566 - 2567   
11.  โครงการปรับปรุงถนน AC.  สายกลางบาน บานโนนแดง หมูท่ี 16 
งบประมาณ  ป  2566 - 2567   
12.  โครงการติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ภายในพ้ืนท่ีบาน
ไทย หมูท่ี 2 งบประมาณ  ป  2567 - 2569   



 
 

13.  โครงการติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ภายในพ้ืนท่ีบาน
กอก หมูท่ี 6 งบประมาณ  ป  2567 - 2569   
14.  โครงการติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ภายในพ้ืนท่ีบาน
เกาะ หมูท่ี 8  งบประมาณ ป 2567 - 2569   
15.  โครงการติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ภายในพ้ืนท่ีบาน
ปรางค หมูท่ี 9 งบประมาณ  ป   2567 - 2569   
16.  โครงการติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ภายในพ้ืนท่ีบาน
ทาตะเคียน หมูท่ี 13 งบประมาณ  ป  2567 - 2569   
17.  โครงการติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ภายในพ้ืนท่ีบาน
คลองยาง หมูท่ี 14 งบประมาณ  ป  2567 - 2569   
18.  โครงการติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ภายในพ้ืนท่ีบาน
คลองกลาง หมูท่ี 15 งบประมาณ ป 2567 - 2569   
19.  โครงการติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ภายในพ้ืนท่ีบาน
โนนแดง หมูท่ี 16  งบประมาณ ป  2567 - 2569   
20.  โครงการติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ภายในพ้ืนท่ีบาน
บุยอ หมูท่ี 18  งบประมาณ  ป  2567 - 2569   
-  เรื่องของการติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ท่ีเกินศักยภาพ
จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมสงเสริม โครงการบางตัวจะ
ประสานขอสนับสนุนงบจาก อบจ. และงบประมาณของ อบต.บางสวน 
รายละเอียดอ่ืนๆ ขอใหทานดูตามเอกสาร  มีทานใดจะสอบถามหรือ
อภิปรายเพ่ิมเติมขอเชิญครับ 

นายนวล  ครึบกระโทก  -  ไดตรวจสอบดูวามีสมาชิกสภาอยูในท่ีประชุมครบองคประชุมหรือไม 
ประธานสภาฯ   -  อยูครบองคประชุม  มีสมาชิก ลา  1  คน  คือ  
    1.  นายสำราญ  แอบผักแวน สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี  12 
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-  สมาชิกทานใดเห็นชอบแผนพัฒนาทองถิ ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2/2565 ขอใหยกมือ 

 

มติท่ีประชุม   -  เห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี  
2/๒๕๖๕  จำนวน  15  เสียง งดออกเสียง  1  เสียง ลา  1  ราย ไมอยูใน
ท่ีประชุม  1  ราย    
   

นายนวล  ครึบกระโทก  4.3  การพิจารณารับบริจาคเรือยาว  5  ฝพาย 
ประธานสภาฯ   ดวยผูใหญบานไทย  หมูท่ี  ๒,  บานโคงยาง  หมูท่ี  ๔,  บานเกาะ  หมูท่ี  ๘   

และบานปรางค  หมูที่  ๑๑  แจงความประสงคบริจาคเรือยาว  ๕  ฝพาย 

หมูบานละ  ๑  ลำ  รวมทั้งสิ้น  ๔  ลำ  เพื่อใหองคการบริหารสวนตำบล

พลับพลา ใชในกิจกรรมประเพณีการแขงเรือประจำปตอไป 

นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ -  เนื่องจากเรือเปนครุภัณฑ ทางหมูบานจึงตองแจงความประสงคบริจาคเรือ 
เลขานุการสภาฯ   ยาว 5 ฝพายใหทางทองถ่ิน เพ่ือท่ีจะสามารถจัดสรรงบประมาณในการดูแล 

ตอไป 



 
 
นายนวล  ครึบกระโทก  -  ไดตรวจสอบดูวามีสมาชิกสภาอยูในท่ีประชุมครบองคประชุมหรือไม 
ประธานสภาฯ   -  อยูครบองคประชุม  มีสมาชิก ลา  1  คน  คือ  
    1.  นายสำราญ  แอบผักแวน สมาชิกสภา อบต.ฯ  หมูท่ี  12 

-  สมาชิกทานใดเห็นชอบรับบริจาคเรือยาว  5  ฝพายขอใหยกมือ 
 

มติท่ีประชุม -  เห็นชอบรับบริจาคเรือยาว  5  ฝพาย  จำนวน  15  เสียง งดออกเสียง  
1  เสียง ลา  1  ราย ไมอยูในท่ีประชุม  1  ราย    

 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  
นายนวล  ครึบกระโทก  -  ขอเชิญทานนายก แจงเรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ 
นายสวิง  เหงากระโทก  -  สืบเนื่องจากเจาหนาที่ปองกันที่ไปประชุม แจงวาพื้นที่ตำบลพลับพลา
เปน 
นายก อบต.พลับพลา  พ้ืนท่ีเสี่ยงภัยในการเกิดอุทกภัยน้ำทวม จะตองประชุมปรึกษาหารือเพ่ือ 

เตรียมการปองกันปญหาน้ำทวมในพ้ืนท่ีตำบลพลับพลาตอไป 
-  การจัดงานแขงเรือประเพณี จะจัดวันที ่ 13 พ.ย. 2565 หรือทาน
สมาชิกเห็นควรอยางไร แตจะมีหนังสือเชิญประชุมปรึกษาหารืออีกครั้ง 
-  ขอปรึกษาเรื่องการขอสรางสำนักงาน อบต.พลับพลา ทานสมาชิกเห็น
ควรอยางไร เห็นชอบใหมีการจัดสรางหรือไม และจะสรางบริเวณใด ถาจะ
กอสรางในพื ้นที ่สาธารณะดอนหาดก็ตองลงทุนดานสาธารณูปโภคเอง
ท้ังหมด หรือจะเห็นควรสรางบริเวณท่ีทำการ อบต.พลับพลาเดิม 

นายสำรวย  วัชรคำประเสริฐ -  การสรางสำนักงานและการพัฒนาตำบลพลับพลา จะตองพัฒนาไป
พรอมๆ รองนายก อบต.พลับพลา  กัน เพราะมีความสำคัญเชนเดียวกัน 
นายอาคม  แผละกระโทก  -  การกอสรางสำนักงานหลังใหมรูปแบบแปลนจะออกแบบใหเปนเกือกมา 
รองนายก อบต.พลับพลา  จะใชงบประมาณไมสูงมาก สวนสำนักงานเดิมจะรื้อออกและสรางเปนลาน 

จอดรถแตก็จะมีการปรึกษาหารืออีกครั้ง 
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นายมานะ  โครงกระโทก  -  ขอเสนอใหมีการปรับปรุงท่ีปดเปดฝายก้ันน้ำหมูท่ี 7 เพราะขณะนี้เปดปด
สมาชิก อบต. หมูท่ี 7  ลำบากและเปนอันตราย 
นายปน  สุดกระโทก  -  ขอขอบคุณคณะผูบริหารที่เห็นความสำคัญในการพัฒนาตำบลพลับพลา 
สมาชิก อบต. หมูท่ี 5  และเรื่องการจัดงานแขงเรือประเพณีใหมีการจัดวันเดียวเพ่ือลดภาระ 

คาใชจายเห็นวามีความเหมาะสม 
นายสมควร  คุมกระโทก  -  เรื่องการสรางสำนักงานเห็นควรใหมีการกอสราง ถาผูบริหารไมริเริ่มก็จะ
สมาชิก อบต. หมูท่ี 8  ดำเนินการไมไดแตอาจตองมีการลดการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานของ
แต 

ละหมูบาน และตองการใหสมาชิกมีมุมมองวาการพัฒนาตองพัฒนาท้ัง
ตำบล 

-  ขอฝากเรื่องการรองเรียนภายในพ้ืนท่ีตำบลพลับพลา ฝากทานสมาชิก 
รวมกับผูนำ ดูแลแกไขรับเรื่องจากผูรองเบื้อตนถาแกไขไมไดก็ประสานมายัง 
อบต.พลับพลาเพ่ือดำเนินการแกไขตามลำดับตอไป 



 
 

-  ขอฝากคณะผูบริหารใหแกไขเรื่องน้ำทวมพื้นที่ หมู 10  ฝงบึงมีปญหา
การระบายน้ำชาและมีการปดกั้นทางน้ำ น้ำมาจากหมู 12 และหมู 6 แต
ระบายไมไดจึงไหลยอนมาทางพ้ืนท่ีหมู 8 เกิดปญหาน้ำทวมหลายจุด 

นายสวิง  เหงากระโทก  -  ขอขอบคุณทุกทานท่ีเสนอแนะ และเห็นชอบดวยวาการพัฒนาตองพัฒนา
นายก อบต.พลับพลา  ท้ังตำบลไมเฉพาะเจาะจง การทำงานเปนรูปแบบขององคกรตองทำงาน 

รวมกันทุกภาคสวน 
นายสำรวย  วัชรคำประเสริฐ -  ขอฝากถึงสมาชิกท่ีมีพ้ืนท่ีเสี่ยงน้ำทวมใหประสานผูนำหมูบานชวย 
รองนายก อบต.พลับพลา  ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารสถานการณน้ำใหลูกบานไดรับทราบ 
นายนวล  ครึบกระโทก  -  มีสมาชิกทานใดจะเสนอแนะหรือสอบถามเพ่ิมเติมขอเชิญเสนอแนะได 
ประธานสภาฯ   ถาไมมี บัดนี้ก็ไดประชุมครบทุกวาระแลวและขอขอบคุณทานสมาชิกทุก
ทาน 

ที่ใหความรวมมือและการประชุมเปนไปดวยความเรียบรอย ถาไมมีสมาชิก
ทานใดเสนอแนะหรือสอบถามเพ่ิมเติม  ก็ขอปดการประชุม 

 

ปดประชุม  เวลา  ๑4.๐๐  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 
 
 
 
 


