
 

 

 

 

 

รายงานการประชุม 

สภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ประจําป  ๒๕๕5   

วัน ที่  25  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕5 
เวลา  ๐๙.๐๐   น. 

ณ    หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        งานกิจการสภาฯ
 สํานักงานปลัด อบต . 
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ระเบียบวาระการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก   
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  ประจําป  ๒๕๕5 

วันท่ี  25  มิถุนายน  ๒๕๕5  
ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 

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

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
๑.๑   เรื่อง  ประกาศเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก   สมัยสามัญ 

สมัยท่ี 3  ประจําป ๒๕๕5  ตั้งแตวันท่ี  ๑๖ – ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕5  

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา 
๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสภา อบต. กระโทก  สมัยสามัญ สมัยท่ี  2 ประจําป ๒๕๕5   

เม่ือวันท่ี  5  เมษายน  2555 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องดวน 
  เพ่ือทราบ 
  3.1 เรื่อง รับทราบผลการดําเนินงานโครงการฝกอบรมทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพล
เรือน ประจําป 2555 
  ๓.2 เรื่อง รับทราบผลการดําเนินงานโครงการแขงขันกีฬาตําบลตานภัยยาเสพติด ประจําป 
2555 
  3.3 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการยึด อายัดและขายทอดตลาดทรัพยสินของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555 
  3.4 เรื่อง รางพระราชบัญญัติจัดตั้งองคการบริหารสวนตําบลเปนเทศบาลตําบล  
พ.ศ. ......... 
  3.5 เรื่อง จัดตั้งศูนยอํานวยการเฉพาะกิจปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย วาตภัยและดิน
โคลนถลม ขององคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
  3.6 เรื่อง รับทราบโครงการซอมแซมบานคนจน ประจําป 2555 

เพ่ือพิจารณา 
3.7 เรื่อง พิจารณาขออนุญาตทําการนอกเขตขุดลอกทางระบายน้ําและวางทอ คสล. ขาง  

ถนนเลียบคลองชลประทาน  
  ๓. 8  เรื่อง พิจารณาใหความเห็นชอบรางแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. ๒๕๕6 –  ๒๕๕8)  
ของ อบต.กระโทก 
  3.9 เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2555  ครั้งท่ี 7/2555 
  3.10 เรื่อง พิจารณาใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกระโทก เรื่อง 
การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2555 
ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องอ่ืน ๆ  
  4.1 เรื่อง ขอเชิญเขารวมพิธีดื่มน้ําสาบานตานภัยยาเสพติด 
  4.2 เรื่อง ขอเชิญรวมเปนเจาภาพทอดผาปาสามัคคี เพ่ือสมทบทุนเขากองทุนสวัสดิการ
ผูสูงอายุตําบลกระโทก 

***************************** 
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 -สําเนา- 
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  ประจําป  ๒๕๕5  วันท่ี  25  มิถุนายน  ๒๕๕5 
ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 

------------------------------------ 
 
รายช่ือ สมาชิกสภา อบต. ผูเขาประชุม     ดังนี้ 
๑. นายกอน  กอบกระโทก ตําแหนง ประธานสภาสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
๒. นายอนิรุทธ  แกวใหญ ตําแหนง รองประธานสภาสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
๓. นางจอย   เคลากระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  2 
4 นายบุญสง  ภาพกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  2 
๕. นายกิตติ  กาจกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  ๓ 
๖. นายอัด  เพ็งกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  ๓ 
๗. นายแฉลม   กลั่นกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  ๔ 
๘. นางอํานวย  นอยเข็มทอง ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  ๖ 
๙. นางตุย  พรางกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  ๘ 

10. นายสมพงษ  แฝกกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  ๘ 
๑๑. นายสมหมาย  บุญกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  ๙ 
๑๒. นายสุนทร  แมนเมธี ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  ๙ 
๑๓. นายถนอม  คีมกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  ๑๐ 
๑๔. นายอัด    หมูเกษม ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  ๑๐ 
๑๕. นายสมพอ  อดิชัยกุล ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  ๑๑ 
๑๖. นายหัน  คุมกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  ๑๓ 
๑๗. นายสุรศักดิ์  เสนีวงศ ณ อยุธยา ตําแหนง เลขานุการสภา อบต.กระโทก 
สมาชิกสภา อบต.  ผูไมมาประชุม  
๑. นายเฉลิมพล  ทองเกิด ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  ๔ 
2. นายมานะ  ครอบกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  ๕ 
3. นายนอย  ตามกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  ๖ 
4. นายชวย  สาคะเรศ ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  ๑๓ 

ผูเขารวมประชุม       ตามรายชื่อดังนี้ 
๑. จ.ส.อ. บุญเยี่ยม   หม่ันกระโทก ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
๒. นายจุล    ขวางกระโทก ตําแหนง รองนายกองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
๓. นายประกอบ  พริ้งกระโทก ตําแหนง รองนายกองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
๔. นายเปย    ภูโกสีย ตําแหนง เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
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เริ่มประชุม       เวลา  09.00  น. 
                   เม่ือสมาชิกสภา องคการบริหารสวนตําบล กระโทก มาครบองคประชุมแลว จํานวน  16  คน   
นายกอน  กอบกระโทก   ประธานสภา องคการบริหารสวนตําบลกระโทก  ทําหนาท่ีเปนประธานในท่ีประชุม
กลาวเปดประชุม   และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 

ประธานฯ    ขอเขาสูระเบียบวาระการประชุม   
ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

๑.๑ เรื่อง ประกาศสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก เรื่อง เรียกประชุมสภาองคการ 
บริหารสวนตําบลกระโทก สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 ประจําป ๒๕๕5 ตั้งแตวันท่ี ๑๖ – ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕5 
ประธานฯ ดวยสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  ไดมีการประกาศสภาองคการบริหารสวนตําบล
กระโทก  ลงวันท่ี  ๑1  มิถุนายน  ๒๕๕5  เรื่อง  เรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  สมัย
สามัญ   สมัยท่ี 3  ประจําป  ๒๕๕5   โดยไดกําหนดเริ่มประชุมสภา อบต.กระโทก  ตั้งแตวันท่ี  ๑๖ – ๓๐  
มิถุนายน  ๒๕๕5   ณ  หองประชุมสภา อบต.กระโทก  มีกําหนด  ๑๕ วัน    จึงเรียนนําเสนอสภาองคการ
บริหารสวนตําบลกระโทก   เพ่ือโปรดทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒       เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 

    ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.กระโทก  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ประจําป  
๒๕๕5  เม่ือวันท่ี  5  เมษายน  ๒๕๕5 
ประธานฯ      ตามท่ีสภา อบต.กระโทก  ไดมีประชุมสภา อบต.กระโทก สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป 
๒๕๕5  เม่ือวันท่ี  5  เมษายน  2555  ซ่ึงคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบแลว  จึงขอให
สมาชิกทุกทานไดพิจารณาวาจะมีการขอแกไขถอยคําในรายงานการประชุมสภาหรือไม(เวนระยะเวลา ๑ นาที) 

ถาไมมีสมาชิกฯ   ทานใดขอแกไขถอยคําในรายงานการประชุม    ก็ขอมติรับรองรายงานการ 
ประชุมสภา อบต .กระโทก สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป ๒๕๕5 ท่ีไดประชุมไปเม่ือวันท่ี 5 เมษายน 2555  
ตอไป 
มติท่ีประชุม      รับรองรายงานการประชุมเปนเอกฉันท 

ระเบียบวาระท่ี  ๓     เรื่องดวน 
เพ่ือทราบ 
๓.๑   เรื่อง  รับทราบผลการดําเนินงานโครงการฝกอบรมทบทวนอาสาสมัครปองกันภัย 

ฝายพลเรือน (อปพร.) องคการบริหารสวนตําบลกระโทก ประจําป 2555 
ประธานฯ ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลกระโทก   ไดดําเนินงานโครงการ ฝกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน   (อปพร.) องคการบริหารสวนตําบลกระโทก  ประจําป  2555   หวงระหวางวันท่ี  
2 – 4  พฤษภาคม  2555  ณ  องคการบริหารสวนตําบลกระโทก  มีผูเขารับการฝกอบรมทบทวนฯ  
จํานวน  ๓๐ คน  ซ่ึงไดดําเนินงานตามโครงการฯ เสร็จเรียบรอยแลว  และบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไวทุก
ประการ  โดยใชงบประมาณท้ังสิ้น  105,985 บาท  จึงเรียนนําเสนอสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
เพ่ือโปรดทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
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     ๓. 2   เรื่อง  รับทราบผลการดําเนินงานโครงการแขงขันกีฬาตําบลตานภัยยาเสพติด 
ประจําป 2555 
ประธานฯ ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลกระโทก   ไดดําเนินงานโครงการ แขงขันกีฬาตําบลตานภัยยา
เสพติด ประจําป 2555  หวงระหวางวันท่ี  7 – 10 มิถุนายน 2555 ณ สนามกีฬาองคการบริหารสวนตําบล
กระโทก   มีผูเขารวมกิจกรรมประมาณ  ๓๐๐ คน  มีจํานวนชนิดกีฬาและทีมเขารวมการแขงขัน 

1. ประเภทกีฬาฟุตซอลชาย ๕ คน  จํานวน ๑๒  ทีม  
๒. ประเภทกีฬาวอลเลยบอลหญิง  จํานวน  ๓  ทีม  
๓. ประเภทกีฬาเปตองชาย  จํานวน  ๘  ทีม 
4. ประเภทกีฬาเปตองหญิง  จํานวน  ๔  ทีม  

ซ่ึงไดดําเนินงานตามโครงการฯ เสร็จเรียบรอยแลว  และบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไวทุกประการ  โดยใช
งบประมาณท้ังสิ้น  80,๐๐๐ บาท  จึงเรียนนําเสนอสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก เพ่ือโปรดทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

3.3 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการยึด อายัดและขายทอดตลาดทรัพยสิน  
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555 
ประธานฯ     ดวยองคการบริหารสวนตําบลกระโทก ไดรับหนังสืออําเภอโชคชัย แจงวา กรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถ่ินวา กระทรวงมหาดไทยวาดวยการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสินขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555 ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานท่ัวไป 
เลม 129 ตอนพิเศษ 73 ง วันท่ี 30 เมษายน 2555 ซ่ึงระเบียบดังกลาวกําหนดใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป โดยมีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 พฤษภาคม 2555  จึงนําเสนอสภา
องคการบริหารสวนตําบลกระโทก  เพ่ือโปรดทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

3.4 เรื่อง รางพระราชบัญญัติจัดตั้งองคการบริหารสวนตําบลเปนเทศบาลตําบล  
พ.ศ. ......... 
ประธานฯ     ดวยองคการบริหารสวนตําบลกระโทก ไดรับหนังสืออําเภอโชคชัย กระทรวงมหาดไทยแจงวา  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดโปรดใหความเห็นชอบในหลักการแหงรางพระราชบัญญัติจัดตั้งองคการ
บริหารสวนตําบลเปนเทศบาลตําบล พ.ศ............. ตามท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินเสนอ และมีบัญชาให
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินดําเนินการตามหลักเกณฑในการตรวจสอบความจําเปนในการตรากฎหมาย
ตอไป และเพ่ือใหการเสนอรางพระราชบัญญัติจัดตั้งองคการบริหารสวนตําบลเปนเทศบาลตําบล พ.ศ. .......... 
เปนไปตามหลักเกณฑในการตรวจสอบความจําเปนในการตราพระราชบัญญัติ ในสวนการรับฟงความคิดเห็นท่ี
กําหนดไวในระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี พ.ศ.2548  (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบทาย)  จึงนําเสนอสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  เพ่ือโปรดทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

3.5 เรื่อง จัดตั้งศูนยอํานวยการเฉพาะกิจปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย วาตภัยและดิน 
โคลนถลมขององคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
ประธานฯ     ดวยองคการบริหารสวนตําบลกระโทก ไดรับหนังสือจากอําเภอโชคชัยแจงวา ดวยระยะนี้
ประเทศไทยมีฝนเพ่ิมมากข้ึน กับมีฝนตกหนักในหลายพ้ืนท่ี ซ่ึงอาจกอใหเกิดน้ําทวมฉับพลัน และน้ําปาไหล
หลากข้ึนได เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมในการปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถลม ท่ี
อาจจะเกิดข้ึนในชวงฤดูฝน ป 2555  ซ่ึงจะมีผลกระทบตอการประกอบอาชีพและภาวะความเปนอยูของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลกระโทก ตลอดจนการชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอน 
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ใหแกผูประสบภัย การฟนฟูบูรณะสิ่งสาธารณประโยชนท่ีชํารุดเสียหายใหกลับคืนสูสภาพเดิม   ดังนั้น  เพ่ือให
การปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาภัยแลงเปนไปดวยความเรียบรอย  ประกอบกับเพ่ือใหมีขอมูลสําหรับ 
การติดตามและประสานการชวยเหลือราษฎร  รวมท้ังรายงานผูบังคับบัญชาระดับอําเภอทราบ  องคการ
บริหารสวนตําบลกระโทก จึงจัดตั้งศูนยอํานวยการเฉพาะกิจปองกันและแกไขปญหา อุทกภัย วาตภัยและดิน
โคลนถลม ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลกระโทก มีหนาท่ีดังนี้ 
  ๑. เปนศูนยกลางในการติดตอขอมูลขาวสารและสถานการณรวมท้ังประสานงานกับ
หนวยงานราชการ  กํานัน  ผูใหญบาน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  ท่ีเก่ียวของอยางใกลชิด 
  ๒. รับรายงานเหตุการณตางๆ โดยใชขายสื่อสารท่ีสะดวกและรวดเร็วท่ีสุด เพ่ือเสนอตอนายก
องคการบริหารสวนตําบลกระโทก  เพ่ือเสนอตอนายอําเภอโชคชัย ทราบ จนกวาสถานการณจะคลี่คลายสู
ภาวะปกติ 
  ๓. เปนศูนยรับบริจาคเงินและเครื่องอุปโภคบริโภค เพ่ือชวยเหลือผูประสบภัย 
รับหนังสืออําเภอโชคชัย 

๔. พิจารณาแกไขปญหาเฉพาะหนาและกําหนดแนวทางในการแกไขปญหาอุทกภัย วาตภัย 
และดินโคลนถลม โดยประสานกับสวนราชการตางๆ ท่ีเก่ียวของ 
  ๕. ใหผูอํานวยการศูนยอํานวยการเฉพาะกิจฯ แตงตั้งเจาหนาท่ีปฏิบัติหนาท่ีประจําศูนย
อํานวยการตามความเหมาะสม 
  จึงนําเรียนเสนอสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก เพ่ือโปรดทราบ  
มติท่ีประชุม รับทราบ 
  3.6 เรื่อง รับทราบโครงการซอมแซมบานคนจน ประจําป 2555 
ประธานฯ อบต.กระโทก  แจงการดําเนินโครงการซอมแซมบานคนจน ประจําป 2555  ซ่ึงในปนี้ คณะ
กรรมการฯ  ไดพิจารณาคัดเลือกไวแลว จํานวน 2 หลัง  ใชงบประมาณ 93,000 บาท  ดังนี้ 

1. บานนางจอย  ตรงกระโทก  บานหนองคลา หมูท่ี 2  ซอมแซมโดยทําการปรับปรุง 
หลังคาและฝาผนังบาน  คิดเปนเงินคาวัสดุโดยประมาณ  22,000  บาท 

2. บานนายทนง  ผดุงก่ิง  บานดอนใหญ หมูท่ี 3  เนื่องจากองคอาคารและวัสดุท่ีใชในการ 
กอสรางบานในปจจุบัน มีสภาพชํารุดทรุดโทรมเปนอันมาก อีกท้ังยังขาดความม่ันคงแข็งแรง จึงเห็นควรทําการ
กอสรางใหม ขนาดกวาง  4 เมตร  ยาว  6 เมตร คิดเปนเงินคาวัสดุโดยประมาณ  71,000  บาท 

จึงนําเรียนเสนอสภา อบต.กระโทก เพ่ือโปรดทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
  เพ่ือพิจารณา 

3.7 เรื่อง พิจารณาขออนุญาตทําการนอกเขตขุดลอกทางระบายน้ําและวางทอ คสล. ขาง 
ถนนเลียบคลองชลประทาน  หมู 9  
ประธานฯ     ดวยองคการบริหารสวนตําบลกระโทก ไดรับหนังสือจากเทศบาลตําบลโชคชัย วาไดจัดทํา
โครงการขุดลอกทางระบายน้ําและวางทอ ค.ส.ล. ขางถนนเลียบคลองชลประทาน หมูท่ี 9  ตําบลกระโทก 
อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  มีรายละเอียดดังนี้ 

-ทําการขุดลอกทางระบายน้ําเปนชวงๆ คิดเปนปริมาณไมนอยกวา  769.50  ลูกบาศกเมตร 
ชวงท่ี 1 ขุดลอกเปนชวงๆ ขนาดปากบนกวางเฉลี่ย 3 เมตร กนกวางเฉลี่ย 1.50  เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร 
ความยาวรวม 105 เมตร 
ชวงท่ี 2 ขุดลอกเปนชวงๆ ขนาดปากบนกวางเฉลี่ย 3 เมตร กนกวางเฉลี่ย 1.50  เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร 
ความยาวรวม 132 เมตร 



      การประชุมสภา อบต.กระโทก  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3/๒๕๕5   วันท่ี  25  มิถุนายน  ๒๕๕5  หนา 6 
 

 -ทําการปรับปรุงระดับทอ ค.ส.ล. ของเดิม ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.00 เมตร ความยาวไมนอยกวา 
20.00 เมตร 

-ทําการปรับปรุงระดับทอ ค.ส.ล. ของเดิม ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.80 เมตร ความยาวไมนอยกวา 
11.00 เมตร 

-ทําการวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. เพ่ิมเติม ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.00 เมตร คิดเปนความยาวไมนอย
กวา 31.00 เมตร 

-ทําการลงหินคลุกพรอมเกลี่ยปรับขนาดกวางเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร จํานวน 6 จุด ปริมาณหินคลุกไมนอยกวา 8.10 ลูกบาศกเมตร 

เพ่ือแกปญหาความเดือดรอนของประชาชนท่ีอาศัยอยูริมคลองฯ จากเหตุรําคาญ สภาพน้ํา  
เนาเสีย มีกลิ่นเหม็น และภูมิทัศนของริมฝงคลองท่ีเต็มไปดวยวัชพืชเศษขยะ อันจะกอใหเกิดปญหาสุขภาวะ
ดานสุขภาพของประชาชน  
  ดังนั้น  เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามมาตรา 73  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552  
มาตรา 73   องคการบริหารสวนตําบลอาจทํากิจการนอกเขต องคการบริหารสวนตําบล หรือ รวมกับสภา
ตําบล  องคการบริหารสวนตําบล  องคการบริหารสวนจังหวัด  หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินอ่ืน 
เพ่ือกระทํากิจการรวมกันได  ท้ังนี้  เม่ือไดรับความยินยอมจากสภาตําบลองคการบริหารสวนตําบล  องคการ  
บริหารสวนจังหวัด  หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินท่ีเก่ียวของ และกิจการนั้นเปนกิจการท่ี
จําเปนตองทําและเปนการเก่ียวเนื่องกับกิจการท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของตน  
  จึงนําเรียนเสนอสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  เพ่ือโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบ 
ยินยอมการขออนุญาตทําการนอกเขตขุดลอกทางระบายน้ําและวางทอ คสล. ขางถนนเลียบคลองชลประทาน 
หมู 9 ของเทศบาลตําบลโชคชัย 
มติท่ีประชุม ยินยอมใหเทศบาลตําบลโชคชัยทําการนอกเขตขุดลอกทางระบายน้ําและวางทอ ค.ส.ล.  
ขางถนนเลียบคลองชลประทาน หมูท่ี 9 ตําบลกระโทก อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา เปนเอกฉันท 
 
  ๓. 8  เรื่อง พิจารณาใหความเห็นชอบรางแผนพัฒนา 3 ป  (พ.ศ. ๒๕๕6 – ๒๕๕8)  
ของ อบต.กระโทก 

ประธานฯ     นายก อบต.กระโทก ไดนําเสนอใหสภา อบต.กระโทก  พิจารณาใหความเห็นชอบรางแผนพัฒนา  
๓ ป   (พ.ศ. ๒๕๕6 – ๒๕๕8)  อบต.กระโทก  ซ่ึงมีรายละเอียดตามรางแผนพัฒนา ๓ ป  อบต.กระโทก   
(พ.ศ.๒๕๕6 – ๒๕๕8)  แบงออกเปน ๘ ยุทธศาสตร ดังนี้  (รายละเอียดโครงการตามเอกสารแนบ)   

ขอกฎหมาย  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ .ศ. 
๒๕๔๘ หมวด  ๓  การจัดทําแผนพัฒนา ขอ ๑๗  การจัดทําแผนพัฒนาสามป โดยมีข้ันตอนดําเนินการดังนี้   
                   ๑. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินรวมกับประชาคมทองถ่ินกําหนดประเด็น หลักการพัฒนาให
สอดคลองกับวิสัยทัศน  พันธกิจและจุดมุงหมาย  เพ่ือการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา รวมท้ัง
สอดคลองกับปญหาความตองการของประชาคมและชุมชนโดยใหนําขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหนวยงาน
ตางๆและขอมูลในแผนชุมชน มาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนา  ๓  ป 
            คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน รวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา ปญหา 
ความตองการและขอมูล นํามาจัดทํารางแผนพัฒนาสามปแลวเสนอคณะกรรมการทองถ่ิน  

๒. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนา ๓ ป เพ่ือเสนอผูบริหาร  
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๓. ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนา  ๓ ป และประกาศใชแผนพัฒนาสามป  
            สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหผูบริหารทองถ่ินเสนอรางแผนพัฒนา   ๓  ป ตอสภา

องคการบริหารสวนตําบล   เพ่ือใหความเห็นชอบกอน   แลวผูบริหารทองถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช
แผนพัฒนาสามปตอไป   

จึงนําเรียนเสนอมายังสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก เพ่ือโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 
มติท่ีประชุม เห็นชอบแผนพัฒนา 3 ป พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2558  

3.9 เรื่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2555  
ครั้งท่ี  7/2555 
ประธานฯ     นายก อบต.กระโทก    ไดแจงเสนอญัตติ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
๒๕๕5 ใหสภา  อบต.กระโทก   พิจารณาอนุมัติ   ท้ังนี้เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๑  ขอ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ในหมวดครุภัณฑ
ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาตร คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจ
อนุมัติของสภาทองถ่ิน  ดังนี้ 
สํานักงานปลัดฯ  
2. รายจายเพ่ือการลงทุน 
    2.1 หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง 
          คาครุภัณฑ   
 1. ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน  
      1.3 ชุดรับแขก  ตั้งไว 5 ,000 บาท เพ่ือจัดซ้ือชุดรับแขก จํานวน 1 ชุด ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ท่ัวไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
โอนตั้งเปนรายการใหม  จํานวน  1  รายการ  ตั้งไว 9,800 บาท  
2. รายจายเพ่ือการลงทุน 
    2.1 หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง 
          คาครุภัณฑ   
 1. ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน  
      1.3 ชุดรับแขก  ตั้งไว 9 ,800 บาท เพ่ือจัดซ้ือชุดรับแขกท่ีนั่งบุนวม จํานวน 1 ชุด ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
โอนลด  จํานวน  1  รายการ  เปนเงิน 4,800 บาท 
2. รายจายเพ่ือการลงทุน 
    2.1 หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง 
          คาครุภัณฑ   

2. ประเภทครุภัณฑอ่ืน ตั้งไว  35,000 บาท เพ่ือเปนคาจัดซ้ือเรือทองแบน  ขนาด 20-25 ท่ีนั่ง  
จํานวน 1 เครื่อง ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
สวนโยธา 
2. รายจายเพ่ือการลงทุน 
    2.1 หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง 
          คาครุภัณฑ   
 2. ประเภทครุภัณฑอ่ืน ตั้งไว  35 ,000 บาท เพ่ือเปนคาจัดซ้ือเรือทองแบน  ขนาด 20-25 ท่ีนั่ง 
จํานวน 1 เครื่อง ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
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ตั้งโอนเปนรายการใหม  จํานวน  2  รายการ  
สวนโยธา 
2. รายจายเพ่ือการลงทุน 
    2.1 หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง 
          คาครุภัณฑ   
 2. 1. ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง  ตั้งไว  15,200  บาท  

      -คาจัดซ้ือเรือพลาสติกขนาดกวาง  80  ซม.  ยาว  250  ซม.  จํานวน  2  ลํา  เปนเงิน 
9,000  บาท  พรอมพายไม จํานวน  4  ใบ  เปนเงิน  1,200 บาท และเสื้อชูชีพฟรีไซดมาตรฐานกรมเจาทา
ติดแถบสะทอนแสง  จํานวน  10  ตัว  เปนเงิน 5,000 บาท (นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ) 
          2.2 ประเภทครุภัณฑการเกษตร  ตั้งไว  15,000 บาท   
       - คาจัดซ้ือเครื่องสูบน้ํา  จํานวน  1  เครื่อง  ตั้งไว 15,000 บาท  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องสูบ
น้ําแบบหอยโขง ใชเครื่องเบนซิน ขนาดไมต่ํากวา 5 แรงมา ขนาดทอสงไมนอยกวา  3  นิ้ว (75  มิลลิเมตร) 
ปริมาณน้ําท่ีสูบไดไมนอยกวา 1,100 ลิตรตอนาที หรือประมาณ 300  แกลลอน (อเมริกา) ตอนาที สงน้ําได 
สูงไมต่ํากวา 9  เมตร หรือประมาณ 30 ฟุต อุปกรณของเครื่องสูบน้ํา และของเครื่องยนต ตองมีครบชุดพรอม
ท่ีจะใชงานได  ตั้งจายจากเงินอุดหนุท่ัวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
ขอกฎหมาย    ระเบียบ มท. วาดวยวิธีการงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๔๑  ขอ  ๒๗   การโอนงบประมาณรายจาย
ท่ีมีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ หรือการโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวด
คาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง  อํานาจการอนุมัติใหโอนเปนของสภาทองถ่ิน 
มติท่ีประชุม อนุมัติใหโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555  
 

3.8 เรื่อง พิจารณาใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  
เรื่อง การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2555 
นายก อบต.กระโทก      ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภา อบต.กระโทก   กระผม จ.ส.อ.บุญเยี่ยม   
หม่ันกระโทก  นายก อบต.กระโทก  ขอเสนอรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  เรื่อง การ
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2555  เพ่ือใหสมาชิกสภา อบต.กระโทก ไดพิจารณา โดยมี
หลักการและเหตุผลประกอบรางขอบัญญัติฯ ดังตอไปนี้ 

ใหมีขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกระโทก การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  
พ.ศ. 2555 

เหตุผล 
 ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ไดใหความสําคัญกับผูพิการ โดยเนนย้ําถึงศักดิ์ศรี
และสิทธิมนุษยชน การไดรับความคุมครองท่ีเทาเทียมกัน การไมเลือกปฏิบัติ การมีสิทธิไดรับสิ่งอํานวยความ
สะดวกอันเปนสาธารณะและความชวยเหลืออ่ืนจากรัฐ ภายใตการกระจายอํานาจ การมีสวนรวมของผูพิการ 
ชุมชนและประชาชนท่ัวไป และตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537  
มาตรา 77 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบล มีหนาท่ีตองทําในเขตองคการบริหารสวน
ตําบล ดังตอไปนี้ (7) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุและคนพิการ  จึงสมควรท่ีจะตองใหมี 
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกระโทก เรื่อง การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2555 
ข้ึน ประกอบกับมาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537  บัญญัติ
ใหตราเปนขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล  จึงจําเปนตองตราขอบัญญัตินี้ข้ึน 
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ประธานฯ นายก อบต.กระโทก  ไดนําเสนอรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกระโทก เรื่อง การ
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2555 ซ่ึงเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอ 
บังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547 ขอ 43 และในการพิจารณาของสภา อบต. เปนไปตามระเบียบฯ  
ขอ 45 กําหนดวาญัตติรางขอบัญญัติท่ีประชุมสภาทองถ่ินตองพิจารณาเปนสามวาระ แตท่ีประชุมสภาทองถ่ิน
จะอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผูบริหารหรือสมาชิกสภา
จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนผูท่ีอยูในท่ีประชุมจะเปนผูเสนอก็ได เม่ือท่ีประชุมสภาอนุมัติให
พิจารณาสามวาระรวดเดียว การพิจารณาวาระท่ี 2  ใหท่ีประชุมสภาเปนกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให
ประธานท่ีประชุมเปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ และระเบียบฯ ขอ 47 กําหนดวาในการพิจารณาราง
ขอบัญญัติ วาระท่ี 1 ใหท่ีประชุมสภาปรึกษากันในหลักการแหงรางขอบัญญัติ และลงมติวาจะรับหลักการแหง
รางขอบัญญัตินั้นหรือไม หากมีสมาชิกสภาประสงคจะอภิปราย หามมิใหมีการลงมติกอนท่ีสมาชิกสภาจะได
อภิปรายในเรื่องนั้น พอสมควรแลวและในระเบียบฯ ขอ 49 ญัตติรางขอบัญญัติท่ีสภาลงมติรับหลักการแลว 
ถาจะตองใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหประธานสภาสงขอบัญญัติไปใหคณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณา  โดยละเอียดและท่ีประชุมสภาจะตองกําหนดระยะเวลาเสนอวาแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติ
ดวย ตอไปจะเปนการประชุมพิจารณารางขอบัญญัติ  เรื่อง การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  
พ.ศ. 2555  โดยขอใหสมาชิกสภาไดพิจารณาในรางขอบัญญัติท่ีทางนายก อบต.กระโทก เสนอมา โดยขอใหมี
การพิจารณาวารางขอบัญญัติฉบับนี้ จะมีการพิจารณาเปนสามวาระหรือพิจารณาสามวาระรวดเดียว  
  ขอเชิญเสนอวาจะพิจารณาเปนสามวาระหรือพิจารณาสามวาระรวดเดียว (ขอเชิญครับ)  
นายสมพอ   อดิชัยกุล  ส.อบต.หมูท่ี 11  เสนอ  พิจารณาสามวาระรวดเดียว 
1. นายหัน  คุมกระโทก  ส.อบต.หมูท่ี 13  ผูรับรอง  2. นางจอย  เคลากระโทก  ส.อบต.หมูท่ี 2 ผูรับรอง 
ประธานฯ มีผูใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนหรือไม (เวนระยะ) หากไมมีผูเสนอจะขอใหสมาชิกสภาลงมติ 
ตามท่ี นายสมพอ  อดิชัยกุล  ส.อบต.หมูท่ี 11  เสนอใหการพิจารณาเปนสามวาระรวดเดียว 
มติท่ีประชุม มีมติเปนเอกฉันทใหพิจารณาสามวาระรวดเดียว 
  -เห็นชอบ  15  เสียง   -ไมเห็นชอบ   - เสียง   -งดออกเสียง 1 เสียง 
ประธานฯ เม่ือท่ีประชุมมีมติใหพิจารณารางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกระโทก เรื่อง การ
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2555 เปนสามวาระรวดเดียว จะไดดําเนินการตามท่ีมติท่ี
ประชุมสภา อบต.กระโทก เพ่ือพิจารณาญัตติรางขอบัญญัติในวาระท่ี 1 
 ข้ันรับหลักการ โดยกอนท่ีจะมีการลงมติในวาระท่ี 1 ขอใหสมาชิกท่ีประสงคจะอภิปรายใหอภิปราย
กอนท่ีจะมีการลงมติวาจะรับหลักการแหงรางขอบัญญัตินี้หรือไม  

ท่ีประชุมสภา ไดอภิปรายกันอยางกวางขวาง  
ประธานฯ เม่ือไดมีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นกันอยางกวางขวางและสมควรแลว จะขอมติท่ีประชุม
สภา อบต.กระโทก วาจะรับหลักการแหงรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกระโทก เรื่อง การสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2555 หรือไม โดยการยกมือขอมติครับ 
มติท่ีประชุม มีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกระโทก เรื่อง การสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2555  โดยเอกฉันท 
  -รับหลักการ  15 เสียง   -ไมรับหลักการ  -  เสียง    -งดออกเสียง  1  เสียง 
ประธานฯ เม่ือท่ีประชุมมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกระโทก เรื่อง การ
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2555 แลวตอไป จะมีการพิจารณาในวาระท่ี 2 
 ข้ันแปรญัตต ิ ซ่ึงตามระเบียบฯ ขอ 49 วรรคสี่ กําหนดไววาในการพิจารณารางขอบัญญัติวาระท่ี 2 
กรณีการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผูแปรญัตติอาจเสนอคําแปรญัตติดวยวาจาก็ได และในการพิจารณาใน  
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วาระท่ี 2 นี้ ท่ีประชุมสภา อบต. จะเปนกรรมการแปรญัตติองเต็มสภา  โดยใหประธานท่ีประชุมเปนประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ หมายความวา สมาชิกสภา อบต.กระโทก ทุกคน เปนกรรมการแปรญัตติ และ
ประธานสภา ซ่ึงเปนประธานท่ีประชุมสภาเปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ผมขอใหสมาชิก อบต. เสนอ 
คําแปรญัตติครับ ซ่ึงจะเสนอคําแปรญัตติดวยวาจาก็ได ขอเชิญครับ (สมาชิกสภา อบต. ไมมีผูใดเสนอคําแปร
ญัตติ) 
ประธานฯ เม่ือสมาชิกสภาไมมีผูใดเสนอคําแปรญัตติตอสภา อบต. ก็เปนอันวาท่ีประชุมเห็นชอบดวยกับ
รางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกระโทก เรื่อง การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 
2555  ท่ีเสนอโดย นายก อบต.กระโทก  ตอไปจะมีการพิจารณาในวาระท่ี 3 
 ข้ันลงมติ   ตามระเบียบฯ ขอ 52 การพิจารณารางขอบัญญัติในวาระท่ี 3 ไมมีการอภิปราย เวนแตท่ี
ประชุมสภา อบต. จะไดมีมติใหมีการอภิปรายในการพิจารณาวาระท่ี 3 นี้ ใหท่ีประชุมสภาลงมติวาจะใหตรา
เปนขอบัญญัติหรือไม และเนื่องจากรางขอบัญญัติฉบับนี้ ท่ีประชุมมีมติใหมีการพิจารณาสามวาระรวดเดียว 
และท่ีประชุมไมมีการเสนอคําแปรญัตติ  ดังนั้น  จึงขอใหสมาชิกไดพิจารณาใหความเห็นชอบในวาระท่ี 2  
ข้ันแปรญัตติ และลงมติในวาระท่ี 3 ข้ันลงมติ ตอไป 
มติท่ีประชุม มีมติเห็นชอบในวาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติ และวาระท่ี 3 ข้ันลงมติ แหงรางขอบัญญัติ
องคการบริหารสวนตําบลกระโทก เรื่อง การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2555  
 โดยเอกฉันท -เห็นชอบ  15 เสียง   -ไมเห็นชอบ  -  เสียง    -งดออกเสียง  1  เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องอ่ืน ๆ   
  4.1 เรื่อง ขอเชิญเขารวมพิธีดื่มน้ําสาบานตานภัยยาเสพติด 
นายก อบต.กระโทก  ไดรับแจงจากอําเภอโชคชัยวากรมการปกครองไดจัดทําโครงการ “ดื่มสาบานตานภัย
ยาเสพติด” ข้ึน โดยวัตถุประสงคเพ่ือสรางกระแสการมีสวนรวม กระตุนปลุกจิตสํานึกใหชุมชนไดตระหนักถึงม
หันตภัยของยาเสพติดและเกิดผลกระทบทางจิตวิทยาตอผูคา ผูเสพ และเยาวชนกลุมเสี่ยง ใหมีความละอาย
และเกรงกลัวตอสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือคําสาปแชงจากพิธีกรรม เปาหมายดําเนิน ไดแก ผูเสพ/ผูติดยาเสพติด ผูมีสวน
เก่ียวของกับยาเสพติด เยาวชนกลุมเสี่ยง ขาราชการ นักเรียนนักศึกษา และประชาชนท่ัวไปในอําเภอ ๆ ละ 
1,000 คน  สําหรับอําเภอโชคชัยไดจัดพิธีดื่มน้ําสาบานตานภัยยาเสพติด ในวันท่ี 3 กรกฏาคม 2555 เวลา 
07.30 น.  ณ ลานอนุสาวรียทาวสุรนารี หนาท่ีวาการอําเภอโชคชัย  จึงขอเชิญสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลกระโทกทุกทานเขารวมพิธีโดยพรอมเพรียงกัน 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
  4.2 เรื่อง ขอเชิญรวมเปนเจาภาพทอดผาปาสามัคคี เพ่ือสมทบเขากองทุนสวัสดิการ
ผูสูงอายุตําบลกระโทก  
นายก อบต.กระโทก  ไดรับแจงจากคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการผูสูงอายุตําบลกระโทก ขอเชิญรวม
เปนเจาภาพทอดผาปาสามัคคี เพ่ือสมทบทุนเขากองทุนสวัสดิการผูสูงอายุตําบลกระโทก  โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือนําเงินไปชวยผูสูงอายุท่ีนอนรักษาตัวท่ีโรงพยาบาลและผูสูงอายุเสียชีวิตมีคาพวงหรีด คาสวดอภิธรรม ซ่ึง
กองทุนยังขาดปจจัย เพ่ือจะดําเนินการ  จึงขอกราบเรียนทุกทานท่ีมีจิตอันเปนกุศลรวมเปนเจาภาพในครั้งนี้ 
โดยกําหนดการทอดผาปาสามัคคีในวันอังคารท่ี  3  กรกฏาคม  2555   เวลา 08.30 น.  ตั้งกองผาปา ณ 
วัดปรางคพะโค และเวลา 10.00 – 11.00 น. พระสงฆเจริญพระพุทธมนต ถวายผาปา ถวายภัตตาหารเพล
เปนอันเสร็จพิธี   จึงเรียนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทกทุกทาน ขอเชิญรวมเปนเจาภาพ
ทอดผาปาสามัคคีในครั้งนี้  
มติท่ีประชุม รับทราบ 
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ประธานฯ      ขอขอบคุณสมาชิกสภาอบต.กระโทก ทุกทานท่ีไดเขารวมประชุมสภา อบต.กระโทก  สมัย
สามัญ สมัยท่ี 3  ประจําป  ๒๕๕5  ในวันนี้  และขอปดประชุมสภา อบต.กระโทก   สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  
ประจําป  ๒๕๕5 
 
เลิกประชุม เวลา   11.58   น. 
 
 

                            (ลงชื่อ)   สุรศักดิ์   เสนีวงศ ณ อยุธยา  ผูจดบันทึกการประชุม 
            (นายสุรศักดิ์  เสนีวงศ ณ อยุธยา) 

            เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
 

 
                                    (ลงชื่อ)   กอน  กอบกระโทก     ผูตรวจบันทึกการประชุม 

                  (นายกอน  กอบกระโทก) 
                      ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
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