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ระเบียบวาระการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก   
สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๑  ประจําป  ๒๕๕7 

วันท่ี  7  กุมภาพันธ  2557  เวลา 09.00 น.  
ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 

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

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
๑.๑   เรื่อง  ประกาศสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  เรื่อง เรียกประชุมสภาองคการ 

บริหารสวนตําบลกระโทก  สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป 2557 ตั้งแตวันท่ี ๑ – 15 กุมภาพันธ 2557 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา 
  2.1  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.กระโทก  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1/2557 
ครั้งท่ี 1  เม่ือวันท่ี 7  กุมภาพันธ 2557 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องดวน 
  เรื่องเพ่ือทราบ 

๓.๑  เรื่อง  รับทราบผลการดําเนินงานโครงการอนุรักษและเผยแพรปรางคพะโค (นั่งกินเขา- 
เลาหนหลัง-สูวิถีคนกระโทก) ครั้งท่ี 2  ในวันท่ี  26  ธันวาคม  2556 
  3.2  เรื่อง  รับทราบผลการดําเนินงานโครงการ ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลวันปใหม พ.ศ. 2557   

3.3  เรื่อง  รับทราบผลการดําเนินงานโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2557 
3.4  เรื่อง  ประกาศใชขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกระโทก เรื่อง  การลดหยอนภาษี 

บํารุงทองท่ี พ.ศ. 2550 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) พ.ศ. 2556 
  3.5  เรื่อง  การจัดงานสมโภชฉลองอนุสาวรียทาวสุรนารีอําเภอโชคชัย ประจําป 2557 
  เรื่องพิจารณา 
  3.6  เรื่อง พิจารณากําหนดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก ประจําป 
2557 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ         
  4.1  เรื่อง หารือการจัดงานโครงการแขงขันกีฬาตําบลตานยาเสพติด ประจําป 2557  
  4.2  เรื่อง หารือการจัดงานโครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานในประเทศและ
ตางประเทศของผูบริหาร สมาชิก อบต. พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง  
  4.3  เรื่อง หารือการจัดงานโครงการจัดงานประเพณีสงกรานตวันผูสูงอายุและวันครอบครัว 
 

************************* 
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-สําเนา- 

การประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก   
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1 ประจําป 2557  

วันท่ี  7  กุมภาพันธ  2557   เวลา  09.00  น.    
ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 

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

รายช่ือสมาชิกสภา อบต. ผูเขาประชุม  ดังนี้ 
1. นายถนอม  คีมกระโทก ตําแหนง ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
2. นายกิตติ    กาจกระโทก ตําแหนง รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
3. นายจิตร    โคลนกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  2 
4. นายสุดธี    คอนกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  2 
5. นายธานี    กลิ่นเสาวคนธ ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  3 
6. นายทวีชัย  สัตยธรรม ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  4 
7. นางลอม    กลั่นกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  4 
8. นายอนิรุทธ  แกวใหญ ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  5 
9. นายมานะ   ครอบกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  5 
10 นายสมชาย   ประกอบผล ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  6 
11 นางเชื่อม    แกลมกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  6 
12 นางตุย      พรางกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  8 
13 นายสมพงษ   แฝกกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  8 
14 นายถนอม    แคลนกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  9 
15 นายเลิศ      ต่ํากระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  9 
16 นายอัด       หมูเกษม ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  10 
17 นายกอน     กอบกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  11 
18 นายสมพอ   อดิชัยกุล ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  11 
19 นายชวย     สาคะเรศ ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  13 
20 นายพูน      ฝอยกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  13 
21 นายสุรศักดิ์  เสนีวงศ ณ อยุธยา ตําแหนง เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 

ผูเขารวมประชุม       ตามรายชื่อดังนี้ 
1. จ.ส.อ. บุญเยี่ยม   หม่ันกระโทก ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
2. นายจุล  ขวางกระโทก ตําแหนง รองนายกองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

นายประกอบ  พริ้งกระโทก 
นายเปย  ภูโกสีย 
นางสาวอํานวย จอกกระโทก 
นายธรรณพ  นิลสลับ 
นางทิพยสุดา พวงพอก 
นางสาวบุญลอม หม่ืนกระโทก 

ตําแหนง 
ตําแหนง 
ตําแหนง 
ตําแหนง 
ตําแหนง 
ตําแหนง 

รองนายกองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
ผูอํานวยการกองคลัง 
หัวหนาสวนโยธา 
หัวหนาสํานักงานปลัดฯ 
บุคลากร 

    
 



การประชุมสภา อบต.กระโทก สมัยสามัญ สมัยท่ี 1/2557  วันท่ี 7 กุมภาพันธ  2557  หนา 3 
 
เริ่มประชุม  เวลา  09.00  น. 
                   เม่ือสมาชิกสภา  อบต.กระโทก  มาครบองคประชุมแลว จํานวน  20  คน  นายถนอม   
คีมกระโทก   ประธานสภา อบต.กระโทก  ทําหนาท่ีเปนประธานในท่ีประชุมกลาวเปดประชุม และดําเนินการ
ตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 

ประธานฯ    ขอเขาสูระเบียบวาระการประชุม   
ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

๑.๑  เรื่อง  ประกาศสภา อบต. กระโทก  เรื่อง  เรียกประชุมสภา อบต.กระโทก  สมัยสามัญ  
สมัยท่ี 1 ประจําป ๒๕๕7  ตั้งแตวันท่ี ๑ – 15 กุมภาพันธ 2557 
ประธานฯ ดวยสภา  อบต.กระโทก  ไดมีการประกาศสภา อบต.กระโทก  ลงวันท่ี 24 มกราคม 2557 
เรื่อง  เรียกประชุมสภา อบต.กระโทก สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป ๒๕๕7  โดยไดกําหนดเริ่มประชุมสภา 
อบต.กระโทก ตั้งแตวันท่ี 1– 15 กุมภาพันธ 2557 ณ หองประชุมสภา อบต.กระโทก มีกําหนด ๑๕ วัน จึง
เรียนนําเสนอสภา อบต.กระโทก  เพ่ือโปรดทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
    ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.กระโทก  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4  ประจําป  

๒๕๕6  ครั้งท่ี ๒ เม่ือวันท่ี 13 ธันวาคม  2556 
ประธานฯ      ตามท่ีสภา อบต.กระโทก   ไดมีประชุมสภา อบต .กระโทก  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4/๒๕๕6  
ครั้งท่ี ๒ เม่ือวันท่ี 13 ธันวาคม  2556  จึงขอใหสมาชิกทุกทานไดพิจารณาวาจะมีการขอแกไขถอยคําใน
รายงานการประชุมสภาหรือไม  (เวนระยะเวลา  ๑  นาที)  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจง 

ถาไมมีสมาชิกฯ ทานใดขอแกไขถอยคําในรายงานการประชุม ก็ขอมติรับรองรายงานการ 
ประชุมสภา อบต.กระโทก  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4/๒๕๕6  ครั้งท่ี ๒  ท่ีไดประชุมไปเม่ือวันท่ี 13 กุมภาพันธ 
 2556  ตอไป   
มติท่ีประชุม      รับรองรายงานการประชุมเปนเอกฉันท 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องดวน 
  เรื่องเพ่ือทราบ 

๓.๑  เรื่อง  รับทราบผลการดําเนินงานโครงการอนุรักษและเผยแพรปรางคพะโค (นั่งกินเขา- 
เลาหนหลัง-สูวิถีคนกระโทก) ครั้งท่ี 2  ในวันท่ี  26  ธันวาคม  2556 
ประธานฯ    ตามท่ี อบต.กระโทก  ไดดําเนินการตามโครงการอนุรักษและเผยแพรปรางคพะโค (นั่งกินเขา- 
เลาหนหลัง-สูวิถีคนกระโทก) ครั้งท่ี 2 ในวันท่ี  26  ธันวาคม 2556   ณ ปราสาทปรางคพะโค  ภายในงานมี
กิจกรรม เชน ภาคเชาพิธีบวงสรวงปรางคพะโค  ชวงคํ่ามีการแสดงของเด็กนักเรียนจากโรงเรียนวัดพะโค  
โรงเรียนบานดอน โรงเรียนบานบึงพระ และโรงเรียนบัณฑิตนอย การประกวดอาการวะกระโทก การประกวด
รองเพลงของผูสูงอายุ มีผูเขารวมกิจกรรมภายในงานประมาณ 300 คน โครงการดังกลาวสามารถดําเนินการ
ไปไดดวยความเรียบรอย  สําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค  ไมมีปญหาและอุปสรรคใดๆ  จึงเรียนนําเสนอสภา 
อบต.กระโทก เพ่ือโปรดทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
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  3.2  เรื่อง  รับทราบผลการดําเนินงานโครงการ ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลวันปใหม พ.ศ. 2557  
ประธานฯ  อบต.กระโทก   ไดดําเนินการโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลวันป
ใหม พ.ศ. 2557   ในระหวางวันท่ี  27  ธันวาคม  2556 –  2 มกราคม 2557  ซ่ึงมีวันหยุดราชการ
ติดตอกันหลายวัน  ทําใหมีประชาชนใชรถใชถนนในการเดินทางสัญจรเพ่ือกลับภูมิลําเนาและเดินทางทองเท่ียว  
เปนจํานวนมาก  กอใหเกิดความเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกวาในชวงเวลาปกติ   โดยองคการบริหาร
สวนตําบลกระโทก  ไดดําเนินการจัดตั้งจุดบริการประชาชนตําบลกระโทก  ณ  บริเวณสี่แยกคลองชลประทาน  
หมูท่ี ๑๑  ตําบลกระโทก  อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  โดยการปฏิบัติหนาท่ีประจําจุดบริการประชาชน
ของ อปพร.อบต.กระโทก  จํานวน 63 นาย  และสมาชิกสภา อบต.กระโทก  เปนผูตรวจการปฏิบัติหนาท่ีของ 
อปพร.  โครงการดังกลาวสามารถดําเนินการไปไดดวยความเรียบรอย  สําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค  ไมมี
ปญหาและอุปสรรคใดๆ จึงนําเรียนเสนอมายังสภา อบต.กระโทก เพ่ือโปรดทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

3.3  เรื่อง  รับทราบผลการดําเนินงานโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2557 
ประธานฯ ตามท่ี อบต.กระโทก ใหจัดโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2557  ในวันท่ี ๑0 
มกราคม ๒๕๕7  เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  ณ  ลานเอนกประสงค อบต.กระโทก  ไดดําเนินโครงการเสร็จ
เรียบรอยแลว โดยมีผูเขารวมงาน ประกอบดวย เด็ก ผูปกครอง ผูนําชุมชน และพนักงานสวนตําบล เจาหนาท่ี 
มีผูเขารวมกิจกรรมภายในงานประมาณ 2๕๐ คน ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงของเด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.กระโทก และการแสดงของโรงเรียนวัดพะโค พรอมเปดการเลนเกมส ซุมตางๆ ไดแก ซุมบิงโกมหา
สนุก ซุมปาเปารับโชค ซุมลูกโปงประดิษฐ  ซุมไอติมหลอด  ซุมเด็กเล็ก  ซุมอาหาร ผลท่ีไดรับจากการดําเนิน
โครงการมีดังนี้ 

๑.  ทุกคนตระหนักถึงความสําคัญของเด็ก 
๒.  มีกิจกรรมรวมกันระหวางเด็กกับผูปกครอง และครู 
๓.  เด็ก เยาวชน ไดรวมกิจกรรมดวยความรัก สามัคคี กลาแสดงออก 
๔.  สรางสัมพันธท่ีดีระหวางหนวยงานกับชุมชน 

โครงการดังกลาวสามารถดําเนินการไปไดดวยความเรียบรอย  สําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค  ไมมีปญหาและ
อุปสรรคใดๆ  จึงนําเสนอสภา อบต.กระโทก  เพ่ือโปรดทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

3.4  เรื่อง  ประกาศใชขอบัญญัติ อบต.กระโทก เรื่อง การลดหยอนภาษีบํารุงทองท่ี พ.ศ.  
2550 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) พ.ศ. 2556 
ประธานฯ ดวย นายก  อบต.กระโทก ไดประกาศ อบต.กระโทก เรื่อง ประกาศบังคับใชขอบัญญัติ อบต.
กระโทก เรื่อง การลดหยอนท่ีดินท่ีไมตองเสียภาษีบํารุงทองท่ี พ.ศ. 2550 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) พ.ศ. 
2556 ลงวันท่ี 10 มกราคม 2557 ตามความเห็นชอบของสภา อบต.กระโทก ในคราวประชุมสมัยสามัญ 
สมัยท่ี 4 ประจําป 2556 ครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 13 ธันวาคม 2556  และนายอําเภอโชคชัย ไดพิจารณาให
ความเห็นชอบขอบัญญัติ อบต.กระโทก เรื่อง การลดหยอนท่ีดินท่ีไมตองเสียภาษีบํารุงทองท่ี พ.ศ. 2550 และ
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) พ.ศ. 2556 ตามหนังสืออําเภอโชคชัย ท่ี นม 0023.15/129  ลงวันท่ี 10  
มกราคม 2556  จึงนําเสนอสภา อบต.กระโทก เพ่ือโปรดทราบ และประชาสัมพันธใหประชาชนในหมูบาน
ไดรับทราบตอไป  
มติท่ีประชุม รับทราบ 
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  3.5  เรื่อง  การจัดงานสมโภชฉลองอนุสาวรียทาวสุรนารีอําเภอโชคชัย ประจําป 2557 
ประธานฯ     อบต.กระโทก  ไดรับแจงจากอําเภอโชคชัยวา จะจัดงานสมโภชฉลองอนุสาวรียทาวสุรนารี 
ประจําป 2557 ในระหวางวันท่ี 21–23 กุมภาพันธ 2557 ณ บริเวณลานอนุสาวรียทาวสุรนารี ในงาน
สมโภช ครั้งนี้มีกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับ อบต.กระโทก คือกิจกรรมการวิ่งคบไฟ ในวันท่ี 21 กุมภาพันธ ๒๕๕7  
อบต.กระโทก รับคบไฟตอจาก อบต.พลับพลา ในเวลา 12.00 น. เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจงใหทราบ
อีกครั้งหนึ่ง  โดยผูวิ่งคบไฟจะประสาน อสม. อีกครั้งหนึ่ง  สวนผูถือธงชาติ  ธงเฉลิมพระเกียรติฯ และธงจังหวัด 
ประกอบดวย คือ อปพร.อบต.กระโทก  และสมาชิก อบต. พนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง  เพ่ือวิ่งสงตอไป  
บริเวณลานอนุสาวรียทาวสุรนารี  และภาคคํ่าในเวลา 16.30 น. จัดขบวนแหลูกหลานยาโมเดินเขาสูลาน
อนุสาวรียทาวสุรนารี ภายในงานมีกิจกรรมเชน การแสดงสากเหม่ิง การแสดงรําโทน รําบวงสรวง การแขงขัน
กีฬา การแขงขันเครื่องปนดินเผา การจัดนิทรรศการ สินคา OTOP การแสดงมหรสพ ลิเก เปนตน ดังนั้น 
เพ่ือใหการจัดงานสมโภชฉลองอนุสาวรียทาวสุรนารี  ประจําป ๒๕๕7  ในสวนท่ีเก่ียวของกับ อบต.กระโทก  
เปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอเชิญสมาชิกสภา อบต.กระโทก ทุกทาน เขารวมกิจกรรมท้ัง ๒ อยาง โดย
พรอมเพรียงกัน 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
  เรื่องพิจารณา 
  ๓.6  เรื่อง  พิจารณากําหนดสมัยประชุมสามัญสภา อบต.กระโทก ประจําป 2557 
ประธานฯ ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับท่ี ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒)  มาตรา ๕๓   ซ่ึงกําหนดวาในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญ  ๒ สมัยหรือหลายสมัย
แลวแตสภาองคการบริหารสวนตําบลจะกําหนด แตตองไมเกิน ๔ สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปให
สภาองคการบริหารสวนตําบลกําหนด 
  นายอําเภอตองกําหนดใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ดําเนินการประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบลครั้งแรกภายในสิบหาวันนับแตวันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล และใหท่ีประชุมเลือกประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลและรองประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล  
  กรณีท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบลไมอาจจัดใหมีการประชุมสภาครั้งแรกไดตาม
กําหนดเวลาในวรรคสองหรือมีการประชุมแตไมอาจเลือกประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลได นายอําเภอ
อาจเสนอผูวาราชการจังหวัดใหมีคําสั่งยุบสภาองคการบริหารสวนตําบล 
  สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ใหมีกําหนดไมเกินสิบหาวัน แตถาจะขยายเวลาออกไปอีก
จะตองไดรับอนุญาตจากนายอําเภอ 
  จึงขอใหท่ีประชุมรวมกันพิจารณาการกําหนดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล  
กระโทก  ประจําป ๒๕๕7 วาจะกําหนดไวเปนก่ีสมัย พรอมวันเริ่มสมัยประชุมในแตละสมัยวาจะกําหนดเม่ือใด 
และกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมครั้งแรกของป พ.ศ. 2558  ขอเชิญครับ 
นายสมพอ   อดิชัยกุล  สมาชิก อบต.กระโทก หมูท่ี 11  เสนอกําหนดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวน
ตําบลกระโทก  ประจําป ๒๕๕7  จํานวน 4 สมัย  มีผูรับรองดังนี้ 

1. นายอัด   หมูเกษม   สมาชิก  อบต.กระโทก หมูท่ี 10 ผูรับรอง  
2. นายทวีชัย   สัตยธรรม  สมาชิก  อบต.กระโทก หมูท่ี4   ผูรับรอง 

มติท่ีประชุม กําหนดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก ประจําป 2557  ไว 4 สมัย   
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ประธานฯ    เม่ือท่ีประชุมมีมติใหกําหนดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก ไว 4 สมัยแลว 
ขอเชิญกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมแตละสมัย  และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป 2558 คือ 
  สมัยท่ี ๑  วันท่ี  1 - 15  กุมภาพันธ  ๒๕๕7 

สมัยท่ี ๒  วันท่ี  16 - 30 มิถุนายน  ๒๕๕7 
สมัยท่ี ๓  วันท่ี  1 - 15   สิงหาคม  ๒๕๕7 
สมัยท่ี ๔  วันท่ี  1 - 15   ธันวาคม  ๒๕๕7 

  สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี ๑ ประจําป ๒๕๕8 กําหนดเริ่มในวันท่ี 1 – 15 กุมภาพันธ ๒๕๕8 
มติท่ีประชุม กําหนดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก ประจําป 2557 ไว 4 สมัย และ
กําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป 2558 ไวดังนี้ 
  สมัยท่ี ๑  วันท่ี  1 - 15  กุมภาพันธ  ๒๕๕7 

สมัยท่ี ๒  วันท่ี  16 - 30 มิถุนายน  ๒๕๕7 
สมัยท่ี ๓  วันท่ี  1 - 15   สิงหาคม  ๒๕๕7 
สมัยท่ี ๔  วันท่ี  1 - 15   ธันวาคม  ๒๕๕7 

  สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี ๑ ประจําป ๒๕๕8 กําหนดเริ่มในวันท่ี 1 – 15 กุมภาพันธ ๒๕๕8 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ         
  4.1  เรื่อง หารือการจัดงานโครงการแขงขันกีฬาตําบลตานยาเสพติด ประจําป 2557  
ประธานฯ ดวย นายก อบต.กระโทก  มีเรื่องหารือการจัดงานโครงการแขงขันกีฬาตําบลตานยาเสพติด 
ประจําป 2557  ใหกับสภา อบต.กระโทก รวมกันพิจารณา ขอเชิญ นายก อบต.กระโทก ครับ 
นายกฯ  อบต.กระโทก  จะดําเนินงานโครงการแขงขันกีฬาตําบลตานยาเสพติด ประจําป  2557  
หวงระหวางวันท่ี 17 – 21 กุมภาพันธ  2557  โดยการแขงขันวิ่งมินิมาราธอน รอบพ้ืนท่ี อบต.กระโทก  
จึงนําเสนอสภา อบต.กระโทก เพ่ือพิจารณารวมกัน วาจะดําเนินการเม่ือใด อยางไร  
มติท่ีประชุม กําหนดการจัดการวิ่งมินิมาราธอน ในวันอาทิตยท่ี 2 มีนาคม 2557 และการแขงขันกีฬาเตน
แอโรบิค การเตนฮูลาฮุบ และการละเลนพ้ืนบาน 
  4.2  เรื่อง หารือการจัดงานโครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานในประเทศและ
ตางประเทศของผูบริหาร สมาชิก อบต. พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ประจําป 2557 
ประธานฯ ดวย นายก อบต.กระโทก  มีเรื่องหารือการจัดงานโครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานใน
ประเทศและตางประเทศของผูบริหาร สมาชิก อบต. พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ประจําป 2557 
ใหกับสภา อบต.กระโทก รวมกันพิจารณา ขอเชิญ นายก อบต.กระโทก ครับ 
นายกฯ   อบต.กระโทก  จะดําเนินงานโครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานในประเทศและตางประเทศของ
ผูบริหาร สมาชิก อบต. พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ประจําป 2557  จึงนําเสนอสภา อบต.กระโทก 
เพ่ือพิจารณารวมกันวาจะฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานท่ีไหน เม่ือใด 
มติท่ีประชุม กําหนดจัดการฝกอบรมในชวงตนเดือนมีนาคม 
  4.3  เรื่อง หารือการจัดงานโครงการจัดงานประเพณีสงกรานตวันผูสูงอายุและวันครอบครัว 
ประธานฯ ดวย นายก อบต.กระโทก  มีเรื่องหารือการจัดงานโครงการจัดงานประเพณีสงกรานตวัน
ผูสูงอายุและวันครอบครัว ประจําป 2557 ใหกับสภา อบต.กระโทก รวมกันพิจารณา ขอเชิญ นายก อบต.
กระโทก ครับ 
นายกฯ   อบต.กระโทก  จะดําเนินงานโครงการจัดงานประเพณีสงกรานตวันผูสูงอายุและวันครอบครัว
ประจําป 2557  จึงนําเสนอสภา อบต.กระโทก  เพ่ือพิจารณารวมกันวาจะมีกิจกรรมใดบาง จัดงานเม่ือใด  
มติท่ีประชุม กําหนดการจัดงานในวันท่ี 11 เมษายน 2557  



 
การประชุมสภา อบต.กระโทก  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1/2557   วันท่ี 7  กุมภาพันธ  2557         หนา  7 
 
ประธานฯ   ขอขอบคุณสมาชิกสภาอบต.กระโทก ทุกทานท่ีไดเขารวมประชุมสภา อบต.กระโทก สมัยสามัญ 
สมัยท่ี 1 ประจําป 2557 ในวันนี้ และปดประชุมสภา อบต.กระโทก สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป  2557  
 
เลิกประชุมเวลา  11.45 น. 
 
 
 

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

           เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
 

 
                                    (ลงชื่อ)   ถนอม  คีมกระโทก     ผูตรวจบันทึกการประชุม 

                  (นายถนอม  คีมกระโทก) 
                      ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก   
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