
 

 

 

 

 

รายงานการประชุม 
สภาองค์การบรหิารส่วนตําบลกระโทก 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ประจําปี  ๒๕๕5   

วัน ที่  13  เดือน  กุมภาพันธ์   พ.ศ. ๒๕๕5 
เวลา  ๐๙.๐๐   น. 

ณ    ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        งานกิจการสภาฯ
 สํานักงานปลัด อบต. 
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ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก   
สมัยสามัญ   สมัยท่ี  1 ประจําปี  ๒๕๕5  

วันท่ี  13  กุมภาพันธ์  ๒๕๕5 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก 

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

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
๑.๑   เรื่อง  ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก  สมัยสามัญ 
        สมัยท่ี ๑  ประจําปี ๒๕๕5   ต้ังแต่วันท่ี  ๑ – ๑๕  กุมภาพันธ์   ๒๕๕5     

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมา 
๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสภา อบต. กระโทก สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจําปี ๒๕๕๔    

เม่ือวันท่ี  14  ธันวาคม  ๒๕๕๔ 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องด่วน 
  เรื่องเพ่ือทราบ 

๓.๑  เรื่อง รายงานผลการดําเนินโครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร 
ท้องถ่ิน สมาชิกสภาและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก  ประจําปี 2555 

๓.๒  เรื่อง รายงานผลการดําเนินโครงการแจกเครื่องกันหนาวให้กับผู้ประสบภัยหนาว  
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555 

๓.๓  เรื่อง การจัดงานสมโภชน์บวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ประจําปี ๒๕๕5 
3.4  เรื่อง การข้ึนทะเบียนปลูกข้าวนาปรัง ปี 2554/2555 รอบ 2 
เรื่องเพ่ือพิจารณา 
3.5 เรื่อง พิจารณากําหนดสมัยประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก  

ประจําปี ๒๕๕5 
  3.6 เรื่อง การจัดทําประมวลจริยธรรมของฝ่ายข้าราชการการเมืองท้องถ่ินฝ่ายสภาท้องถ่ิน   
พ.ศ. 2555 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องอ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
  4.1 เรื่อง หารือโครงการซ่อมแซมบ้านคนจน ประจําปี 2555 
  4.2 เรื่อง หารือโครงการจัดการแข่งขันกีฬาตําบลต้านภัยยาเสพติด ประจําปี 2555 
  4.3 เรื่อง หารือโครงการจัดกิจกรรมงานวันผู้สูงอายุ ประจําปี 2555 
  4.4 เรื่อง หารือโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจําปี 2555   
  4.5 เรื่อง หารือการจ้างนักเรียนนักศึกษาทํางานช่วงปิดภาคเรียน ประจําปี 2555 

 
*********************************** 
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 -สําเนา- 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1  ประจําปี  ๒๕๕5  วันท่ี  13  กุมภาพันธ์  ๒๕๕5 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก 

------------------------------------ 
รายช่ือ สมาชิกสภา อบต. ผู้เข้าประชุม     ดังนี้ 
๑. นายกอน  กอบกระโทก ตําแหน่ง ประธานสภาสภาองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก 
๒. นายอนิรุทธ  แก้วใหญ่ ตําแหน่ง รองประธานสภาสภาองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก 
๓. นางจ้อย   เคล้ากระโทก ตําแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ท่ี  2 
4 นายบุญส่ง  ภาพกระโทก ตําแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ท่ี  2 
๕. นายกิตติ  กาจกระโทก ตําแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ท่ี  ๓ 
๖. นายอัด  เพ็งกระโทก ตําแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ท่ี  ๓ 
๗. นายแฉล้ม   กลั่นกระโทก ตําแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ท่ี  ๔ 
๘. นายเฉลิมพล  ทองเกิด ตําแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ท่ี  ๔ 
๙. นายมานะ  ครอบกระโทก ตําแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ท่ี  ๕ 

10. นายน้อย  ตามกระโทก ตําแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ท่ี  ๖ 
๑๑. นางตุ๋ย  พรางกระโทก ตําแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ท่ี  ๘ 
๑๒. นายสมพงษ์  แฝกกระโทก ตําแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ท่ี  ๘ 
๑๓. นายสมหมาย  บุญกระโทก ตําแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ท่ี  ๙ 
๑๔. นายสุนทร  แมนเมธี ตําแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ท่ี  ๙ 
๑๕. นายถนอม  คีมกระโทก ตําแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ท่ี  ๑๐ 
๑๖. นายอัด    หมู่เกษม ตําแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ท่ี  ๑๐ 
๑๗. นายสมพอ  อดิชัยกุล ตําแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ท่ี  ๑๑ 
๑๘. นายหัน  คุ้มกระโทก ตําแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ท่ี  ๑๓ 
๑๙. นายช่วย  สาคะเรศ ตําแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ท่ี  ๑๓ 
๒๐. นายสุรศักด์ิ  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ตําแหน่ง เลขานุการสภา อบต.กระโทก 
สมาชิกสภา  อบต.  ผู้ไม่มาประชุม  
1. นางอํานวย  น้อยเข็มทอง ตําแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ท่ี  ๖ 

ผู้เข้าร่วมประชุม       ตามรายชื่อดังนี้ 
๑. จ.ส.อ. บุญเยี่ยม   หม่ันกระโทก ตําแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก 
๒. นายจุล    ขวางกระโทก ตําแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก 
๓. นายประกอบ  พริ้งกระโทก ตําแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก 
๔. นายเปีย    ภู่โกสีย ์ ตําแหน่ง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก 
 
เริ่มประชุม       เวลา  09.00   น. 
            เม่ือสมาชิกสภาอบต.กระโทก  มาครบองค์ประชุมแล้ว จํานวน 19 คน นายกอน  กอบกระโทก   
ประธานสภา อบต. กระโทก  ทําหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมกล่าวเปิดประชุม   และดําเนินการตามระเบียบ
วาระการประชุม  ดังนี้ 

ประธานฯ    ขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม   
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ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

๑.๑ เรื่อง ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก  เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การ 
บริหารส่วนตําบลกระโทก สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจําปี ๒๕๕5  ตั้งแต่วันท่ี ๑ – ๑๕  กุมภาพันธ์  2555 

ประธานฯ ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก  ได้มีการประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
กระโทก  ลงวันท่ี  ๒๖ มกราคม ๒๕๕5  เรื่อง  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก สมัยสามัญ   
สมัยท่ี ๑ ประจําปี ๒๕๕5 โดยได้กําหนดเริ่มประชุมสภา อบต.กระโทก ต้ังแต่วันท่ี ๑ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕5   
ณ ห้องประชุมสภา อบต.กระโทก มีกําหนด ๑๕ วัน  จึงเรียนนําเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก  
เพ่ือโปรดทราบ 
มติท่ีประชุม      รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒       เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
    ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.กระโทก  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๔ ประจําปี  

๒๕๕4  เม่ือวันท่ี  ๑4  ธันวาคม   ๒๕๕4 
ประธานฯ      ตามท่ีสภา อบต.กระโทก  ได้มีประชุมสภา อบต.กระโทก   สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๔  ประจําปี  
๒๕๕4  เม่ือวันท่ี  ๑4  ธันวาคม   ๒๕๕4    ซ่ึงคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว จึง
ขอให้สมาชิกทุกท่านได้พิจารณาว่าจะมีการขอแก้ไขถ้อยคําในรายงานการประชุมสภาหรือไม่ (เว้นระยะเวลา 1 
นาที) 

ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ท่านใดขอแก้ไขถ้อยคําในรายงานการประชุม ก็ขอมติรับรองรายงานการ 
ประชุมสภา อบต.กระโทก  สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ประจําปี ๒๕๕4  ท่ีได้ประชุมไปเม่ือวันท่ี ๑4 ธันวาคม   
๒๕๕4    ต่อไป 
มติท่ีประชุม      รับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องด่วน 
  เรื่องเพ่ือทราบ 

๓.๑  เรื่อง รายงานผลการดําเนินโครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของคณะ 
ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก  ประจําปี 2555 
ประธานฯ     ตามท่ี อบต.กระโทก  ได้ดําเนินโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร
ท้องถ่ิน  สมาชิกสภาและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก ประจําปี 2555  มีผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม  จํานวน  45  คน  โดยมีการจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี  พ.ศ. 2546  ตลอดจนระเบียบกฎหมายต่างๆท่ีเก่ียวข้อง
และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการบริหารงานของ อบต.  จํานวน  1  วัน  ในวันท่ี  4  มกราคม  2555  
ณ  ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก  และเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานท่ีจังหวัดเชียงรายและจังหวัด
เชียงใหม่  จํานวน  3   วัน  ในวันท่ี  4 – 7   มกราคม  2555  ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านสันกอง  องค์การบริหาร
ส่วนตําบลแม่ไร่  ตําบลแม่ไร่  อําเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย และพักค้างคืนท่ีจังหวัดเชียงรายและจังหวัด
เชียงใหม่ ซ่ึงได้ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว   โดยการดําเนินการตามโครงการดังกล่าวสามารถดําเนินการไปได้
ด้วยดี  ไม่มีปัญหาและอุปสรรคใด ๆ   สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีทางราชการได้ตั้งไว้ทุกประการ  

 จึงนําเรียนเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก เพ่ือโปรดทราบ 
มติท่ีประชุม      รับทราบ 
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๓.๒  เรื่อง รายงานผลการดําเนินโครงการแจกเครื่องกันหนาวให้กับผู้ประสบภัยหนาว  
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555 
ประธานฯ     ตามท่ี อบต.กระโทก  ได้ดําเนินโครงการแจกเครื่องกันหนาวให้กับผู้สูงอายุ  ผู้ยากไร้และเด็ก  
ประจําปีงบประมาณ  2555   ซ่ึงได้ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เม่ือวันท่ี  13  มกราคม  2555 ณ ท่ีทําการ
องค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก   โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ได้รับแจกผ้าห่มกันหนาวและ
เสื้อกันหนาวได้พิจารณาคัดเลือกผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้และเด็กของตําบลกระโทก  ได้จํานวนท้ังสิ้น 395  คน  โดย
ใช้ข้อมูลจากบัญชีรายชื่อผู้สูงอายุ คนพิการ ท่ีทาง อบต.กระโทก  ประกาศข้ึนบัญชีไว้และผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส
ใช้ข้อมูลจากการจดทะเบียนเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนระดับตําบล    ประกอบกับข้อมูลสํารวจเกณฑ์ตัวชี้วัด 
(จปฐ.)  ของตําบล  การดําเนินงานตามโครงการฯ ใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก   ตาม
งบประมาณท่ีตั้งจ่ายในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2555  ต้ังไว้  90,000  บาท  ดังนี้ 
 -  จัดซ้ือผ้าห่ม          จํานวน  340  ผืน  ๆ ละ  235  บาท   เป็นเงิน  79,900  บาท 
 -  จัดซ้ือเสื้อกันหนาว  จํานวน  55    ตัวๆ ละ    150  บาท    เป็นเงิน    8,250   บาท 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

หมู่  2 บ้านหนองคล้า    จํานวนท้ังสิ้น      41 ราย  รายละเอียด 
- ผู้สูงอายุ/ผู้ยากไร้  37 ราย  - เด็ก   4 ราย 

หมู่  3    บ้านดอนใหญ่  จํานวนท้ังสิ้น 49 ราย   รายละเอียด 
- ผู้สูงอายุ/ผู้ยากไร้  47 ราย  - เด็ก   2 ราย 

หมู่  4    บ้านโคกกระสังข์ จํานวนท้ังสิ้น 10 ราย   รายละเอียด 
- ผู้สูงอายุ/ผู้ยากไร้   8 ราย  - เด็ก   2 ราย 

หมู่  5    บ้านพะโค  จํานวนท้ังสิ้น 49 ราย   รายละเอียด 
- ผู้สูงอายุ/ผู้ยากไร้   21 ราย  - เด็ก   28 ราย 

หมู่  6    บ้านโพธิ์เงิน  จํานวนท้ังสิ้น 26 ราย   รายละเอียด 
- ผู้สูงอายุ/ผู้ยากไร้   18 ราย  - เด็ก     8 ราย 

หมู่  8    บ้านชะอม  จํานวนท้ังสิ้น  13 ราย   รายละเอียด 
- ผู้สูงอายุ/ผู้ยากไร้ 13 ราย  - เด็ก   - ราย 

หมู่  9    บ้านโบสถ์  จํานวนท้ังสิ้น 64 ราย   รายละเอียด 
- ผู้สูงอายุ/ผู้ยากไร้   61 ราย  - เด็ก   3 ราย 

หมู่  10    บ้านใหม่  จํานวนท้ังสิ้น 65 ราย   รายละเอียด 
- ผู้สูงอายุ/ผู้ยากไร้   63 ราย  - เด็ก   2 ราย 

หมู่  11    บ้านปรางค์พะโค จํานวนท้ังสิ้น 55 ราย   รายละเอียด 
- ผู้สูงอายุ/ผู้ยากไร้   51 ราย  - เด็ก   4 ราย 

หมู่  13    บ้านคลองท่าแร่ จํานวนท้ังสิ้น 23 ราย   รายละเอียด 
- ผู้สูงอายุ/ผู้ยากไร้   21 ราย  - เด็ก   2 ราย 

 จึงนําเรียนเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก  เพ่ือโปรดทราบ 
มติท่ีประชุม      รับทราบ 

๓.๓  เรื่อง การจัดงานสมโภชน์ฉลองอนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารี ประจําปี ๒๕๕5 
ประธานฯ     ตามท่ี อบต.กระโทก  ได้รับแจ้งจากอําเภอโชคชัยว่า จะจัดงานสมโภชน์ฉลองอนุสาวรีย์ท่านท้าว
สุรนารี ประจําปี 2555  ในระหว่างวันท่ี 17 – 19 กุมภาพันธ์ 2555  ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
และสนามกีฬากลางเทศบาลตําบลโชคชัย  ในงานสมโภชนฯ์ ครั้งนี้มีกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับ อบต.กระโทก  คือ   
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กิจกรรมการวิ่งคบไฟ  ในวันท่ี ๑4 กุมภาพันธ์   ๒๕๕4  ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี  พร้อมกันในเวลา 
๐๘.0๐ น. เพ่ือวิ่งคบไฟไปส่งต่อให้กับ อบต.พลับพลา บริเวณสามแยกบ้านปรางค์น้อย  การแต่งกายเสื้อสีชมพู 
ตราสัญลักษณ์  และกิจกรรมในวันพิธีเปิดงานสมโภชน์ในวันท่ี ๑7 กุมภาพันธ์ ๒๕๕5 ช่วงเช้าเวลา 07.30 น. 
ถวายพวงมาลา ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี และภาคคํ่าในเวลา 16.30 น. จัดขบวนแห่ลูกหลานย่าโม
เดินเข้าสู่ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี   ดังนั้น เพ่ือให้การจัดงานสมโภชน์ฉลองอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี  ประจําปี 
๒๕๕5  ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับ อบต.กระโทก  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลกระโทกทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมท้ัง ๒ อย่าง โดยพร้อมเพรียงกัน 
มติท่ีประชุม      รับทราบ 

3.4  เรื่อง การข้ึนทะเบียนปลูกข้าวนาปรัง ปี 2554/2555 รอบ 2 
ประธานฯ     ตามท่ี อบต.กระโทก ได้รับแจ้งจากสํานักงานเกษตรอําเภอโชคชัยว่าจะรับข้ึนทะเบียนเกษตรกร
ผู้ปลูกข้าว ปี ๒๕๕๔/๒๕๕๕ รอบท่ี ๒ ในระหว่างวันท่ี ๔ มกราคม ถึงวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และสิ้นสุด
การออกใบรับรองภายในวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือทําฐานข้อมูลในการให้ความ
ช่วยเหลือเกษตรกรภายใต้นโยบายของรัฐบาล 
 เพ่ือให้การข้ึนทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี ๒๕๕๔/๒๕๕๕ รอบท่ี ๒ ของอําเภอโชคชัย เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย จึงกําหนดคุณสมบัติเกษตรกรผู้มีสิทธิ์ขอข้ึนทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี ๒๕๕๔/๒๕๕๕ 
รอบท่ี ๒ ดังนี้ 
 ๑. มีสัญชาติไทย และบรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย 
 ๒. เป็นหัวหน้าครอบครัว และเป็นผู้ท่ีข้ึนทะเบียนเกษตรกร (ทบก.๐๑) 
 ๓. เป็นเจ้าของและดูแลการเพาะปลูกพืชท่ีขอข้ึนทะเบียน 
 ๔. เกษตรกรต้องทําการเพาะปลูกข้าว และมีข้าวอยู่ในแปลงในวันข้ึนทะเบียน วันประชาคมและวัน
ตรวจสอบพ้ืนท่ี 
 ๕. เกษตรกรท่ีขอข้ึนทะเบียน ต้องเดินทางมาขอข้ึนทะเบียนด้วยตนเอง 
 ๖. เกษตรกรท่ีขอข้ึนทะเบียน ต้องติดตามกําหนดประชาคม และเข้าร่วมประชาคมด้วยตนเองทุกครั้ง 
 ๗. ห้ามนําพ้ืนท่ีปลูกข้าวท่ีข้ึนทะเบียนแล้ว มาขอข้ึนทะเบียนซํ้าในรอบระยะเวลาการข้ึนทะเบียน 
 ๘. เกษตรกรท่ีขอข้ึนทะเบียนจะต้องข้ึนทะเบียนท่ีเป็นท่ีตั้งของแปลงปลูกในแต่ละแปลง 
 ๙. กําหนดการรับข้ึนทะเบียน ต้ังแต่ ๔ มกราคม  ๒๕๕๕ ถึงวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕  
 ท้ังนี้ เกษตรกรท่ีประสงค์จะขอข้ึนทะเบียนปลูกข้าว ปี ๒๕๕๔/๒๕๕๕ รอบท่ี ๒ จะต้องนําเอกสาร
หลักฐานมาแสดงให้รับรองสําเนาและนําฉบับจริงมาแสดง 
 ๑. บัตรประจําตัวประชาชน ท่ียังไม่หมดอายุ (ฉบับจริงและสําเนา) จํานวน ๑ ฉบับ 
 ๒. ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริงและสําเนา)    จํานวน ๑ ฉบับ 
 ๓. ทะเบียนเกษตรกร (ทบก.๐๒) พร้อมสําเนา   จํานวน ๑ ฉบับ 
 ๔. เอกสารสิทธิ์การใช่ท่ีดินของแต่ละท่ีตั้งแปลงพร้อมสําเนา   จํานวน ๑ ฉบับ 
 ๕. เอกสารการเช่า พร้อมสําเนาบัตรประชาชนของผู้ให้เช่า  จํานวน ๑ ฉบับ 

6. กรณีท่ีดินติดจํานอง ซ่ึงไม่สามารถนําเอกสารตัวจริงมาแสดง ณ วันข้ึนทะเบียนได้ ให้เกษตรกรนํา
สัญญาการจํานอง หรือหนังสือรับรองจากทางธนาคารหรือสถาบันทางการเงิน ยืนยันว่าเอกสารสิทธิ์ท่ีดินนั้นได้
เก็บไว้ท่ีสถาบันการเงินมาแสดงแทน        จํานวน ๑ ฉบับ 
 ๗. เอกสารท่ีนํามาประกอบการข้ึนทะเบียนให้รับรองสําเนาถูกต้องและเขียน  เอกสารท่ีใช้เฉพาะการ
ข้ึนทะเบียนเกษตรกร เพ่ือเข้าร่วมโครงการการรับจํานําข้าวเปลือก ปี ๒๕๕๔/๒๕๕๕ รอบท่ี ๒ เท่านั้น 
 ๘. กรณีปลูกข้าวหลายพันธุ์ ให้แยกข้ึนทะเบียนเป็นแปลงๆ แยกตามชนิดพันธุ์ 
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 ๙. กรณีท่ีคาดว่าจะเก็บเก่ียวในแปลงไม่พร้อมกัน ให้แยกข้ึนตามระยะเวลาการปลูก การเก็บเก่ียว 
 ๑๐. กรณีเอกสารสิทธิ์หลายฉบับ ให้ข้ึนทะเบียน ๑ เอกสารสิทธิ์ต่อ ๑ แปลงปลูก ตามชนิดและ
ระยะเวลาการปลูก การเก็บเก่ียวพร้อมกันเป็นแปลงๆไป 
 ๑๑. เกษตรผู้เกรอกข้อมูลด้วยตนเอง หรือให้บุคคลอ่ืนท่ีเกษตรกรไว้ใจเป็นผู้กรอกข้อมูลให้ 
 เกษตรกรท่ีสนใจจะขอข้ึนทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี ๒๕๕๔/๒๕๕๕ รอบท่ี ๒ ให้ติดต่อด้วย
ตนเองท่ีสํานักงานเกษตรอําเภอโชคชัย (๐-๔๔๔๙-๑๒๑๖) หรือสํานักงานเกษตรอําเภอท่ีอยู่ใกล้บ้าน 
 จึงนําเรียนเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก  เพ่ือโปรดทราบ 
มติท่ีประชุม      รับทราบ 

เรื่องเพ่ือพิจารณา 
๓.5  เรื่อง  พิจารณากําหนดสมัยประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก  

ประจําปี 2555 
ประธานฯ ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับท่ี ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒)  มาตรา ๕๓   ซ่ึงกําหนดว่าในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญ  ๒ สมัยหรือหลายสมัย
แล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนตําบลจะกําหนด แต่ต้องไม่เกิน ๔ สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปีให้
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด 
  นายอําเภอต้องกําหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ดําเนินการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลครั้งแรกภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล และให้ท่ีประชุมเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลและรองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล  
  กรณีท่ีสภาองค์การบริหารส่วนตําบลไม่อาจจัดให้มีการประชุมสภาครั้งแรกได้ตาม
กําหนดเวลาในวรรคสองหรือมีการประชุมแต่ไม่อาจเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลได้ นายอําเภอ
อาจเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดให้มีคําสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
  สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีกําหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก
จะต้องได้รับอนุญาตจากนายอําเภอ 
  จึงขอให้ท่ีประชุมร่วมกันพิจารณาการกําหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
กระโทก  ประจําปี ๒๕๕5 ว่าจะกําหนดไว้เป็นก่ีสมัย พร้อมวันเริ่มสมัยประชุมในแต่ละสมัยว่าจะกําหนดเม่ือใด 
และกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมครั้งแรกของปี พ.ศ. 2556  ขอเชิญครับ 
โดยมี นายสมพอ  อดิชัยกุล  ส.อบต.หมู่ท่ี 11      เสนอ กําหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
กระโทก  ประจําปี ๒๕๕5  จํานวน 4 สมัย  มีผู้รับรองดังนี้  ๑. นายชว่ย  สาคะเรศ  ส.อบต.หมู่ 13   
และ นายอัด  หมู่เกษม  ส.อบต.หมู่ 10  
มติท่ีประชุม กําหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก  ไว้เป็น  4 สมัย   
ประธานฯ    เม่ือท่ีประชุมมีมติให้กําหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก ไว้ 4 สมัยแล้ว 
ขอเชิญกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมแต่ละสมัย  และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําปี 2556 
คือ สมัยท่ี ๑  วันท่ี  1 - 15  กุมภาพันธ์  ๒๕๕5 

สมัยท่ี ๒  วันท่ี  1 – 15  เมษายน  ๒๕๕5 
สมัยท่ี ๓  วันท่ี  16 - 30 มิถุนายน  ๒๕๕5 
สมัยท่ี ๔  วันท่ี  1 - 15   สิงหาคม  ๒๕๕5 

 สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจําปี ๒๕๕6 กําหนดเริ่มในวันท่ี 1 – 15 กุมภาพันธ์  ๒๕๕6 
เป็นต้นไป 
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มติท่ีประชุม กําหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก  ไว้เป็น 4 สมัย   
  วันเริ่มสมัยประชุมแต่ละสมัย  ประจําปี 2555  และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 1 
ประจําปี 2556  คือ 
 สมัยท่ี ๑  วันท่ี  1 – 15  กุมภาพันธ์  ๒๕๕5 

สมัยท่ี ๒  วันท่ี  1 – 15  เมษายน  ๒๕๕5 
สมัยท่ี ๓  วันท่ี  16 - 30 มิถุนายน  ๒๕๕5 
สมัยท่ี ๔  วันท่ี  1 - 15   สิงหาคม  ๒๕๕5 

 สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจําปี ๒๕๕6 กําหนดเริ่มในวันท่ี 1 – 15 กุมภาพันธ์  ๒๕๕6 
เป็นต้นไป 
  3.6 เรื่อง การจัดทําประมวลจริยธรรมของฝ่ายข้าราชการการเมืองท้องถ่ินฝ่ายสภา
ท้องถ่ิน พ.ศ.2555  
ประธานฯ ได้นําเสนอร่างการจัดทําประมวลจริยธรรมของฝ่ายข้าราชการการเมืองท้องถ่ินฝ่ายสภา
ท้องถ่ิน พ.ศ.2555 ซ่ึงเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 
2547 ข้อ 43 และในการพิจารณาของสภา อบต. เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ 45 กําหนดว่าญัตติร่างข้อบัญญัติ
ท่ีประชุมสภาท้องถ่ินต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ท่ีประชุมสภาท้องถ่ินจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวด
เดียวก็ได้ ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารหรือสมาชิกสภาจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
จํานวนผู้ท่ีอยู่ในท่ีประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เม่ือท่ีประชุมสภาอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว การ
พิจารณาวาระท่ี 2  ให้ท่ีประชุมสภาเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานท่ีประชุมเป็นประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ และระเบียบฯ ข้อ 47 กําหนดว่าในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ วาระท่ี 1 ให้ท่ีประชุม
สภาปรึกษากันในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ และลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างขัอบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมี
สมาชิกสภาประสงค์จะอภิปราย ห้ามมิให้มีการลงมติก่อนท่ีสมาชิกสภาจะได้อภิปรายในเรื่องนั้น พอสมควร
แล้วและในระเบียบฯ ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีสภาลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องให้คณะกรรมการแปร
ญัตติพิจารณาให้ประธานสภาส่งข้อบัญญัติไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา  โดยละเอียดและท่ีประชุม
สภาจะต้องกําหนดระยะเวลาเสนอว่าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย ต่อไปจะเป็นการประชุม
พิจารณาร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การจัดทําประมวลจริยธรรมของฝ่ายข้าราชการการเมืองท้องถ่ินฝ่ายสภาท้องถ่ิน 
พ.ศ.2555  โดยขอให้สมาชิกสภาได้พิจารณาในร่างประมวลจริยธรรมของฝ่ายข้าราชการการเมืองท้องถ่ินฝ่าย
สภาท้องถ่ิน พ.ศ.2555  ท่ีเสนอมา โดยขอให้มีการพิจารณาว่าร่างข้อบัญญัติฉบับนี้ จะมีการพิจารณาเป็นสาม
วาระหรือพิจารณาสามวาระรวดเดียว 
นายก อบต.กระโทก  ขอเสนอให้มีการพิจารณาสามวาระรวดเดียว 
ประธานฯ มีผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ (เว้นระยะ) หากไม่มีผู้เสนอจะขอให้สมาชิกสภาลงมติ 
ตามท่ีนายก อบต.กระโทก เสนอให้การพิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียว 
มติท่ีประชุม มีการลงมติเป็นเอกฉันท์พิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียว ดังนี้ 
  -เห็นชอบ  18 เสียง   -ไม่เห็นชอบ  - เสียง   -งดออกเสียง 1 เสียง 
ประธานฯ เม่ือท่ีประชุมมีมติให้พิจารณาร่างประมวลจริยธรรมของฝ่ายข้าราชการการเมืองท้องถ่ินฝ่าย
สภาท้องถ่ิน พ.ศ.2555   เป็นสามวาระรวดเดียว จะได้ดําเนินการตามท่ีมติท่ีประชุมสภา อบต.กระโทก เพ่ือ
พิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติในวาระท่ี 1 
 ข้ันรับหลักการ โดยก่อนท่ีจะมีการลงมติในวาระท่ี 1 ขอให้สมาชิกท่ีประสงค์จะอภิปรายให้อภิปราย
ก่อนท่ีจะมีการลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินี้หรือไม่ 

ท่ีประชุมสภา ได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง 
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ประธานฯ เม่ือได้มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวางและสมควรแล้ว จะขอมติท่ีประชุม
สภา อบต.กระโทก ว่าจะรับหลักการแห่งร่างประมวลจริยธรรมของฝ่ายข้าราชการการเมืองท้องถ่ินฝ่ายสภา
ท้องถ่ิน พ.ศ.2555  หรือไม่ โดยการยกมือขอมติครับ 
มติท่ีประชุม มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ โดยเอกฉันท์ 
  -รับหลักการ  18 เสียง   -ไม่รับหลักการ  - เสียง   -งดออกเสียง 1 เสียง 
ประธานฯ เม่ือท่ีประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างประมวลจริยธรรมของฝ่ายข้าราชการการเมืองท้องถ่ิน
ฝ่ายสภาท้องถ่ิน พ.ศ.2555  แล้วต่อไป จะมีการพิจารณาในวาระท่ี 2 
 ข้ันแปรญัตติ  ซ่ึงตามระเบียบฯ ข้อ 49 วรรคสี่ กําหนดไว้ว่าในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ี 2 
กรณีการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้แปรญัตติอาจเสนอคําแปรญัตติด้วยวาจาก็ได้ และในการพิจารณาใน
วาระท่ี 2 นี้ ท่ีประชุมสภา อบต. จะเป็นกรรมการแปรญัตติองเต็มสภา  โดยให้ประธานท่ีประชุมเป็นประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ หมายความว่า สมาชิกสภา อบต.กระโทก ทุกคน เป็นกรรมการแปรญัตติ และ
ประธานสภา ซ่ึงเป็นประธานท่ีประชุมสภาเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ผมขอให้สมาชิก อบต. เสนอ
คําแปรญัตติครับ ซ่ึงจะเสนอคําแปรญัตติด้วยวาจาก็ได้ ขอเชิญครับ (สมาชิกสภา อบต. ไม่มีผู้ใดเสนอคําแปร
ญัตติ) 
ประธานฯ เม่ือสมาชิกสภาไม่มีผู้ใดเสนอคําแปรญัตติต่อสภา อบต. ก็เป็นอันว่าท่ีประชุมเห็นชอบด้วยกับ
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก ประมวลจริยธรรมของฝ่ายข้าราชการการเมืองท้องถ่ินฝ่าย
สภาท้องถ่ิน พ.ศ.2555   ท่ีเสนอ ต่อไปจะมีการพิจารณาในวาระท่ี 3 
 ข้ันลงมติ   ตามระเบียบฯ ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ี 3 ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ท่ี
ประชุมสภา อบต.จะได้มีมติให้มีการอภิปรายในการพิจารณาวาระท่ี 3 นี้ ให้ท่ีประชุมสภาลงมติว่าจะให้ตรา
เป็นข้อบัญญัติหรือไม่ และเนื่องจากร่างข้อบัญญัติฉบับนี้ ท่ีประชุมมีมติให้มีการพิจารณาสามวาระรวดเดียว 
และท่ีประชุมไม่มีการเสนอคําแปรญัตติ ดังนั้น จึงขอให้สมาชิกได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในวาระท่ี 2 ข้ัน
แปรญัตติ และลงมติในวาระท่ี 3 ข้ันลงมติ ต่อไป 
มติท่ีประชุม มีมติเห็นชอบในวาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 แห่งร่างประมวลจริยธรรมของฝ่ายข้าราชการการเมือง
ท้องถ่ินฝ่ายสภาท้องถ่ิน พ.ศ.2555   ดังนี้ 
  -เห็นชอบ  18 เสียง   -ไม่เห็นชอบ  - เสียง   -งดออกเสียง 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องอ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
  4.1 เรื่อง หารือโครงการซ่อมแซมบ้านคนจน ประจําปี 2555 

ประธานฯ นายก อบต.กระโทก   แจ้งหารือโครงการซ่อมแซมบ้านคนจน ประจําปี 2555  ซ่ึงต้ังไว้
ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2555 เป็นเงิน 99,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ้านคนจนยากไร้  ว่าจะ
ดําเนินการซ่อมแซมบ้านตามโครงการซ่อมแซมบ้านคนจน ไม่เกิน  2 หลังคาเรือน   โดยให้แต่ละหมู่บ้านส่ง
รายชื่อคนจนยากไร้ท่ีสมควรได้รับการช่วยเหลือให้ซ่อมแซมบ้านคนจน  จํานวน 1 หลังคาเรือน  เพ่ือเสนอให้
คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกและการคัดเลือกผู้สมควรได้รับความช่วยเหลือพิจารณาคัดเลือก
ให้ได้ผู้รับการคัดเลือก ไม่เกิน 2 หลังคาเรือน    
โดยคุณสมบัติท่ีควรพิจารณาประกอบด้วย 

1. เป็นบุคคลท่ีมีจิตใจสาธารณะเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ หรือดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
2. เป็นบุคคลท่ีไม่ยุ่งเก่ียวกับอุบายมุข สิ่งเสพติด หรือได้ลด ละ เลิกอบายมุขแล้ว 
3. เป็นบุคคลท่ีไม่ทอดท้ิงผู้บุพการี และบุตร 
4. เป็นบุคคลท่ีขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพ หรือมีความอดทนต่อสู้กับความยากลําบาก  
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คณะกรรมการ อาจพิจารณากําหนดคุณสมบัติอ่ืนๆ เพ่ิมเติมได้ตามท่ีเห็นสมควรในการท่ีจะทําให้ผู้
ได้รับความช่วยเหลือเป็นผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริง และได้รับการยอมรับจากประชาชน 

การกําหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ท่ีได้รับการช่วยเหลือโครงการบ้านท้องถ่ินไทยเทิดไท้องค์
ราชันย์ 84 พรรษา 
คุณสมบัติของผู้ท่ีได้รับการช่วยเหลือ 

1. เป็นบุคคลท่ีมีจิตใจสาธารณะเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ หรือดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
2. เป็นบุคคลท่ีไม่ยุ่งเก่ียวกับอุบายมุข สิ่งเสพติด หรือได้ลด ละ เลิกอบายมุขแล้ว 
3. เป็นบุคคลท่ีไม่ทอดท้ิงผู้บุพการี และบุตร 
4. เป็นบุคคลท่ีขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพ หรือมีความอดทนต่อสู้กับความยากลําบาก  

การดําเนินการก่อสร้าง 
1. ดําเนินการในลักษณะการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ 
2. ใช้แรงงานก่อสร้างในพ้ืนท่ีจากผู้เสียสละแรงงานและช่วยเหลือในการก่อสร้างเป็นลําดับแรก หากไม่

สามารถหาแรงงานก่อสร้างในลักษณะดังกล่าวได้ อาจใช้วิธีจ้างแรงงานก่อสร้าง 
 คณะกรรมการ อาจพิจารณากําหนดคุณสมบัติอ่ืนๆ เพ่ิมเติมได้ตามท่ีเห็นสมควรในการท่ีจะทําให้ผู้
ได้รับความช่วยเหลือเป็นผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริง และได้รับการยอมรับจากประชาชน 

จึงนําเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก  เพ่ือโปรดทราบ และพิจารณาร่วมกันกําหนด
แนวทาง  
มติท่ีประชุม     กําหนดให้แต่ละหมู่บ้านส่งรายช่ือบ้านท่ีสมควรได้รับการช่วยเหลือหมู่บ้านละ 1 หลังคา
เรือน  เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกและการคัดเลือกผู้สมควรได้รับความ
ช่วยเหลือพิจารณาคัดเลือก 

4.2 เรื่อง หารือโครงการจัดการแข่งขันกีฬาตําบลต้านภัยยาเสพติด ประจําปี 2555 

ประธานฯ นายก อบต.กระโทก   แจ้งหารือโครงการจัดการแข่งขันกีฬาตําบลต้านภัยยาเสพติด ประจําปี 
2555 ซ่ึงต้ังไว้ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2555 เป็นเงิน 80,000 บาท   ว่าในปี 2555  นี้ จะจัดการ
แข่งขันกีฬาตําบลต้านภัยยาเสพติดอย่างไร  จึงนําเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก  เพ่ือโปรดทราบ 
และพิจารณาร่วมกันกําหนดแนวทาง  
มติท่ีประชุม      กําหนดให้แข่งขันกีฬาจํานวน 1 วัน  มีการแข่งขันกีฬาประเภท  ฟุตซอลชาย 5 คน  
วอลย์เล่ย์บอลหญิง  และเปตอง 

4.3 เรื่อง หารือโครงการจัดกิจกรรมงานวันผู้สูงอายุ ประจําปี 2555 

ประธานฯ นายก อบต.กระโทก   แจ้งหารือโครงการจัดกิจกรรมงานวันผู้สูงอายุ ประจําปี 2555 ซ่ึงต้ัง
ไว้ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2555 เป็นเงิน 50,000 บาท   ว่าในปี 2555  นี้ จะจัดงานวันผู้สูงอายุ
อย่างไร  จึงนําเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก  เพ่ือโปรดทราบ และพิจารณาร่วมกันกําหนด
แนวทาง 
มติท่ีประชุม      กําหนดให้จัดงานวันผู้สูงอายุในวันท่ี 12 เมษายน 2555   

4.4 เรื่อง หารือโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจําปี 2555 

ประธานฯ นายก อบต.กระโทก   แจ้งหารือโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
ประจําปี 2555 ซ่ึงต้ังไว้ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2555 เป็นเงิน 120,000 บาท   ว่าในปี 2555  นี้ จะ
ฝึกอบรม อปพร.ใหม่ หรือว่าจะฝึกทบทวน อปพร.อย่างไร  จึงนําเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก  
เพ่ือโปรดทราบ และพิจารณาร่วมกันกําหนดแนวทาง  
มติท่ีประชุม      กําหนดให้เป็นการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน    



    การประชุมสภา อบต.กระโทก  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1/๒๕๕5   วันท่ี 13  กุมภาพันธ์  ๒๕๕5  หน้า 10 
 

4.5 เรื่อง หารือการจ้างนักเรียนนักศึกษาทํางานช่วงปิดภาคเรียน ประจําปี 2555 
ประธานฯ นายก อบต.กระโทก   แจ้งหารือการจ้างนักเรียนนักศึกษาทํางานช่วงปิดภาคเรียน  ประจําปี 
2555  ซ่ึงต้ังไว้ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2555  เป็นเงิน 50,000 บาท  ว่าในปี 2555 นี้  จะให้นักเรียน
นักศึกษาท่ีมีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์  และต้องอยู่ระหว่างการเป็นนักเรียน นักศึกษา  ท่ีสนใจมาทํางานช่วงปิด
ภาคเรียนมาลงทะเบียนไว้  เพ่ือเป็นการสํารวจข้อมูลในการจ้างนักเรียนนักศึกษาทํางานช่วงปิดเทอม  มา
ลงทะเบียนได้ท่ีสํานักงานปลัดฯ  ต้ังแต่บัดนี้ถึงวันท่ี 1  มีนาคม 2555 เป็นต้นไป   จึงนําเสนอสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลกระโทก  เพ่ือโปรดทราบ 
มติท่ีประชุม      รับทราบ    
 
ประธานฯ      ขอขอบคุณสมาชิกสภาอบต.กระโทก ทุกท่านท่ีได้เข้าร่วมประชุมสภา อบต.กระโทก สมัยสามัญ 
สมัยท่ี 1 ประจําปี 2555 ในวันนี้  และปิดประชุมสภา อบต.กระโทก   สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1  ประจําปี  
2555  
 
เลิกประชุมเวลา   11.50   น. 
 

                            (ลงชื่อ)   สุรศักด์ิ   เสนีวงศ์ ณ อยุธยา  ผู้จดบันทึกการประชุม 
            (นายสุรศักด์ิ  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา) 

            เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก 
 

 
                                    (ลงชื่อ)   กอน   กอบกระโทก     ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

                  (นายกอน   กอบกระโทก) 
              ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก 

       
 
 

สําเนาถูกต้อง 
 
        สรุศักด์ิ  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา 

(นายสุรศักด์ิ  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก 


