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สภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
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ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
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ระเบียบวาระการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก   
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  ประจําป  ๒๕๕7  

วันท่ี  26  มิถุนายน  2557 เวลา 09.00 น. 
ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 

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

ระเบียบวาระท่ี ๑เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
๑.๑  เรื่อง ประกาศสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  เรื่อง เรียกประชุมสภาองค 

บริหารสวนตําบลกระโทก  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2 ประจําป  ๒๕๕7 

ระเบียบวาระท่ี ๒เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา 
  2.1 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.กระโทก สมัยสามัญ สมัยท่ี 1/2557 
ครั้งท่ี 1  เม่ือวันท่ี 7  กุมภาพันธ 2557 

ระเบียบวาระท่ี ๓เรื่องดวน 
  เรื่องเพ่ือทราบ 
  3.1 เรื่อง รับทราบผลการดําเนินงานโครงการจัดงานวันทองถ่ินไทยของ อบต.กระโทก 
ประจําป 2557 
  3.2 เรื่อง รับทราบผลการดําเนินงานโครงการจัดงานเดินวิ่งเพ่ือสุขภาพ (ปรางคพะโคมินิ
มาราธอน) ครั้งท่ี 1 ประจําป  2557 
  3.3 เรื่อง รับทราบผลการดําเนินงานโครงการพิธีรับอนุบัตรของเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.กระโทก ประจําปการศึกษา 2556 
  3.4 เรื่อง รับทราบผลการดําเนินงานโครงการฝกอบรมชวยเหลือและระงับอัคคีภัยเบื้องตน
ใหกับประชาชน ประจําป  2557 
  3.5 เรื่อง รับทราบผลการดําเนินงานโครงการจัดงานประเพณีสงกรานตวันผูสูงอายุและวัน
ครอบครัว ประจําป 2557 
  3.6 เรื่อง รับทราบผลการดําเนินการโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได ประจําป 
2557 

3.7 เรื่อง รับทราบผลการดําเนินงานโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล 
สงกรานต พ.ศ. 2557 

3.8 เรื่อง รับทราบการดําเนินงานใหความชวยเหลือผูประสบอัคคีภัย วาตภัย ประจําป  
2557 

3.9 เรื่อง รับทราบการดําเนินงานโครงการจางนักเรียน/นักศึกษา ปฏิบัติงานชวงปดภาค 
เรียน ประจําป 2557 
  3.10 เรื่อง รับทราบการดําเนินงานโครงการอบรมเยาวชนตานยาเสพติด ประจําป  2557 
  3.11 เรื่อง รับทราบการดําเนินงานโครงการฝกอบรมประชาธิปไตยสําหรับเยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไป ประจําป  2557 
  3.12 เรื่อง การจัดตั้งศูนยปรองดองสมานฉันทระดับทองถ่ิน 
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  3.13 เรื่อง การแกไขปญหาหนี้สินนอกระบบใหแกชาวนา ตามโครงการรับจํานําขาวเปลือก  
ปการผลิต 2556/2557 
  เรื่องพิจารณา 

3.14 เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งท่ี 4/2557 
  3. 15 เรื่อง พิจารณาอนุมัติใหความเห็นชอบรางแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2560 

ระเบียบวาระท่ี 4เรื่องอ่ืนๆ        
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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-สําเนา- 
การประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก   
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2 ประจําป 2557 ครั้งท่ี 1 

วันท่ี  26 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00น.    
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 

 
สมาชิกสภา  อบต.  ผูไมมาประชุมตามรายชื่อ  ดังนี้ 
    -ไมมี- 

ผูเขารวมประชุมตามรายชื่อดังนี้ 
1. จ.ส.อ. บุญเยี่ยม   หม่ันกระโทก ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
2. นายจุล  ขวางกระโทก ตําแหนง รองนายกองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
3. นายประกอบ  พริ้งกระโทก ตําแหนง รองนายกองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
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4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

นายเปย  ภูโกสีย 
นายสมศักดิ์  ไพราม 
นางสาวอํานวย  จอกกระโทก 
นายธรรณพ  นิลสลับ 
นางทิพยสุดา  พวงพอก 
นางสาวพรรณิภา  พริ้งกระโทก 
นางสาวบุญลอม  หม่ืนกระโทก 

ตําแหนง 
ตําแหนง 
ตําแหนง 
ตําแหนง 
ตําแหนง 
ตําแหนง 
ตําแหนง 

เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดพะโค 
ผูอํานวยการกองคลัง 
ผูอํานวยการกองชาง 
หัวหนาสํานักงานปลัด อบต. 
นักพัฒนาชุมชน 
บุคลากร 

 
เริ่มประชุมเวลา  09.00น. 
                  เม่ือสมาชิกสภาอบต .กระโทก  มาครบองคประชุมแลวจํานวน  20 คน นายถนอม  คีมกระโทก  
ประธานสภา อบต .กระโทก  ทําหนาท่ีเปนประธานในท่ีประชุมกลาวเปดประชุม   และดําเนินการตามระเบียบ
วาระการประชุม  ดังนี้ 
ประธานฯ  ขอเขาสูระเบียบวาระการประชุม   
ระเบียบวาระท่ี๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

๑.๑  เรื่อง ประกาศสภา อบต. กระโทก เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.กระโทก  สมัยสามัญ 
สมัยท่ี 2 ประจําป ๒๕๕7  ตั้งแตวันท่ี 16 – 30  มิถุนายน  2557 
ประธานฯ ดวยสภา  อบต.กระโทก  ไดมีการประกาศสภา อบต.กระโทก  ลงวันท่ี 9  มิถุนายน 2557 
เรื่อง  เรียกประชุมสภา อบต.กระโทก สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป ๒๕๕7 โดยไดกําหนดเริ่มประชุมสภา 
อบต.กระโทก ตั้งแตวันท่ี 16 – 30  มิถุนายน  2557ณ หองประชุมสภา อบต.กระโทก มีกําหนด ๑๕ วัน จึง
เรียนนําเสนอสภา อบต.กระโทก  เพ่ือโปรดทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 

    ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.กระโทก  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1  ประจําป  
๒๕๕7  เม่ือวันท่ี 7  กุมภาพันธ 2557 
ประธานฯ ตามท่ีสภา อบต.กระโทก ไดมีประชุมสภา อบต .กระโทก สมัยสามัญ สมัยท่ี 1ประจําป ๒๕๕7 
เม่ือวันท่ี 7  กุมภาพันธ2557 ซ่ึงคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบแลว  จึงขอใหสมาชิกทุก
ทานไดพิจารณาวาจะมีการขอแกไขถอยคําในรายงานการประชุมสภาหรือไม (เวนระยะเวลา ๑ นาที) ขอเชิญ
เลขานุการสภาฯ ชี้แจง 

ถาไมมีสมาชิกฯ ทานใดขอแกไขถอยคําในรายงานการประชุม ก็ขอมติรับรองรายงานการ 
ประชุมสภา อบต.กระโทก สมัยสามัญ สมัยท่ี 4/๒๕๕6ครั้งท่ี ๒ ท่ีไดประชุมไปเม่ือวันท่ี 13 กุมภาพันธ 
2556ตอไป 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมเปนเอกฉันท 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องดวน 
  เรื่องเพ่ือทราบ 
  3.1 เรื่อง รับทราบผลการดําเนินงานโครงการจัดงานวันทองถ่ินไทยของ อบต.กระโทก 
ประจําป 2557 
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ประธานฯ อบต.กระโทก ไดดําเนินงานโครงการจัดงานวันทองถ่ินไทยของ อบต.กระโทก ประจําป 2557 
เม่ือวันที 18 มีนาคม2557ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลกระโทก ไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว 
บรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไวทุกประการซ่ึงผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภา อบต.กระโทก พนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจาง ไดรวมทําพิธีถวายราชสักการะ รําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว รัชกาลท่ี  5 ซ่ึงทรงกรุณาโปรดเกลาฯ จัดตั้งสุขาภิบาล ทาฉลอม ข้ึนเปนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินแหงแรก จึงไดถือเอาวันท่ี 18 มีนาคม ของทุกปเปนวันทองถ่ินไทย และในภาคคํ่า อบต.กระโทก  ไดจัด
งาน “คนกระโทกรวมใจ วันทองถ่ินไทย” เพ่ือนํารายไดท่ีไดจากการจําหนายโตะโดยหักคาใชจายแลว เพ่ือ
ชวยเหลือครอบครัวผูประสบอัคคีภัย ราย นายเจอ พวงกระโทก บานเลขท่ี 146 หมูท่ี 10 ตําบลกระโทก  ซ่ึง
ในวันนั้นไดนายก  อบต.กระโทก  ไดมอบรายไดหลังหลักคาใชจายแลว เปนจํานวนเงิน 70,000 บาท ใหกับ
ผูประสบภัย จึงขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต.กระโทก ทุกทานท่ีใหความรวมมือดวยดีเชนเคย  จึงเรียนนําเสนอ
สมาชิกสภา อบต.กระโทก เพ่ือโปรดทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

3.2 เรื่อง รับทราบผลการดําเนินงานโครงการจัดงานเดินวิ่งเพ่ือสุขภาพ (ปรางคพะโคมินิ 
มาราธอน) ครั้งท่ี 1 ประจําป  2557 
ประธานฯอบต.กระโทก ไดดําเนินงานโครงการแขงขันวิ่งมินิมาราธอน (ปรางคพะโคมินิมาราธอน) ครั้งท่ี 1 
ประจําป  2557 เม่ือวันที 23 มีนาคม 2557  ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลกระโทก โดยมีการแขงขัน
วิ่งมินิมาราธอน จํานวน 4 รุน คือ  

1. รุนอายุไมเกิน 12 ป ชายหญิง 
2. รุนอายุไมเกิน 18 ป ชายหญิง 
3. รุนประชาชน อบต.กระโทก  
4. รุนประชาชนท่ัวไป 

ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงรําไมพลองประยุกตกลุมผูสูงอายุ การเตนฮูลาฮุป  การแสดงเตนแอโรบิค มี
ผูเขารวมกิจกรรมประมาณ 200คน ประกอบไปดวย  สมาชิกสภา อบต.กระโทก  ผูใหญบาน/ผูชวยผูใหญบาน  
อสม. อปพร. และประชาชนในเขต อบต.กระโทก  ไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว บรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไวทุก
ประการจึงเรียนนําเสนอสมาชิกสภา อบต.กระโทก เพ่ือโปรดทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
  3.3เรื่อง รับทราบผลการดําเนินงานโครงการพิธีรับอนุบัตรของเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.กระโทก ประจําปการศึกษา 2556 
ประธานฯ อบต.กระโทก ไดดําเนินงานโครงการพิธีรับอนุบัตรของเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต. 
กระโทก ประจําปการศึกษา 2556 เม่ือวันที27มีนาคม2557ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบล 
กระโทก โดยในงานมีการแสดงของเด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.กระโทก และพิธีมอบอนุบัตรใหแกเด็กเล็ก 
จํานวน 22 คน ไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว บรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไวทุกประการจึงเรียนนําเสนอสมาชิก
สภา อบต.กระโทก เพ่ือโปรดทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

3.4เรื่อง รับทราบผลการดําเนินงานโครงการฝกอบรมชวยเหลือและระงับอัคคีภัยเบื้องตน  
ใหกับประชาชน ประจําป  2557 
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ประธานฯ อบต.กระโทก ไดดําเนินงานโครงการฝกอบรมชวยเหลือและระงับอัคคีภัยเบื้องตนใหกับ
ประชาชน ประจําป  2557เม่ือวันที 28 มีนาคม 2557 ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลกระโทกมีผูเขา
รับการฝกอบรมท้ังสิ้น 50 คน ประกอบไปดวย  สมาชิกสภา อบต.กระโทก  ผูใหญบาน /ผูชวยผูใหญบาน  อสม. 
อปพร. และประชาชนในเขต อบต.กระโทก  ไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว บรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไวทุก
ประการจึงเรียนนําเสนอสมาชิกสภา อบต.กระโทก เพ่ือโปรดทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
  3.5เรื่อง รับทราบผลการดําเนินงานโครงการจัดงานประเพณีสงกรานตวันผูสูงอายุและวัน
ครอบครัว ประจําป 2557 
ประธานฯ อบต.กระโทก ไดดําเนินงานโครงการจัดงานประเพณีสงกรานตวันผูสูงอายุและวันครอบครัว 
ประจําป 2557 เม่ือวันที 11 เมษายน  2557 ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลกระโทกมีผูสูงอายุและ
ประชาชนท่ัวไป เขารวมงานประมาณ 350 คน ประกอบไปดวย ผูสูงอายุในเขต อบต.กระโทก สมาชิกสภา 
อบต.กระโทก  ผูใหญบาน/ผูชวยผูใหญบาน  อสม. อปพร. และประชาชนในเขต อบต.กระโทก  ไดดําเนินการ
เสร็จเรียบรอยแลว บรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไวทุกประการจึงเรียนนําเสนอสมาชิกสภา อบต.กระโทก เพ่ือโปรด
ทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
  3.6เรื่อง รับทราบผลการดําเนินการโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได ประจําป 
2557 
ประธานฯ อบต.กระโทก ไดดําเนินงานโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได ประจําป 2557 
หวงตั้งแตเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน ซ่ึงไดแจกรางวัลใหกับผูเสียภาษีใหกับ อบต.กระโทก  เม่ือวันที 11 
เมษายน  2557 ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลกระโทกไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว บรรลุ
วัตถุประสงคท่ีตั้งไวทุกประการจึงเรียนนําเสนอสมาชิกสภา อบต.กระโทก เพ่ือโปรดทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

3.7 เรื่อง รับทราบผลการดําเนินงานโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล 
สงกรานต พ.ศ. 2557 
ประธานฯ อบต.กระโทก ไดดําเนินงานโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล 
สงกรานต พ.ศ. 2557ระหวางวันท่ี 11 – 17 เมษายน  2557 ณ บริเวณสี่แยกคลองชลประทาน หมูท่ี 11  
มีเจาหนาท่ีปฏิบัติหนาท่ีประจําจุดบริการประชาชนตําบลกระโทก จํานวน 84 คนไดดําเนินการเสร็จเรียบรอย
แลว บรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไวทุกประการจึงเรียนนําเสนอสมาชิกสภา อบต.กระโทก เพ่ือโปรดทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

3.8เรื่อง รับทราบการดําเนินงานใหความชวยเหลือผูประสบอัคคีภัย วาตภัย ประจําป  
2557 
ประธานฯ อบต.กระโทก ไดดําเนินการใหความชวยเหลือผูประสบอัคคีภัย วาตภัย ประจําป 2557 ไป
แลวจํานวน 5 ครอบครัว แยกเปนชวยเหลือผูประสบอัคคีภัย จํานวน 2 ราย คือ นายเจอ  พวงกระโทก หมูท่ี 
10 เงินอบต.กระโทก ชวยเหลือผูประสบภัยตามหลักเกณฑ เปนจํานวน 40,000 บาท  เงินสวนตัวนายก อบต.
กระโทก 2,000 บาท และเงินจากการจําหนายโตะในงาน คนกระโทกรวมใจ วันทองถ่ินไทย จํานวน 70,000 
บาท  และ ราย นางฉวี   ชินวงศ หมูท่ี 13 เงิน อบต.กระโทก ชวยเหลือ เปนจํานวน 34,000 บาท  เงิน
สวนตัว นายก อบต.กระโทก 2,000 บาท และเงินกองทุนผูบริหารและสมาชิก อบต.กระโทก จํานวน 2,500 
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บาท  สําหรับผูประสบเหตุวาตภัย ในหมูท่ี 2 จํานวน 3 ราย ไดชวยเหลือเปนวัสดุสิ่งของเปนจํานวน 2,960 
บาท  จึงเรียนนําเสนอสมาชิกสภา อบต.กระโทก เพ่ือโปรดทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

3.9เรื่อง รับทราบการดําเนินงานโครงการจางนักเรียน/นักศึกษา ปฏิบัติงานชวงปดภาค 
เรียน ประจําป 2557 
ประธานฯ อบต.กระโทก ไดดําเนินงานโครงการจางนักเรียน/นักศึกษาปฏิบัติงานชวงปดภาคเรียน 
ประจําป 2557 ระหวางวันท่ี 25 มีนาคม –2 พฤษภาคม 2557 มีนักเรียน/นักศึกษา มาทํางานชวงปดภาค
เรียนเพ่ือใชเวลาวางใหเปนประโยชนและมีรายไดเสริมเพ่ือแบงเบาภาระคาใชจายของครองครัว จํานวน 25 คน 
โดยแบงมอบงานในทําในสํานักงานปลัด กองคลัง กองชาง และสวนการศึกษา  โดยอบต.กระโทกใชงบประมาณ
ท้ังสิ้น 39,600 บาท ไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว บรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไวทุกประการจึงเรียนนําเสนอ
สมาชิกสภา อบต.กระโทก เพ่ือโปรดทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 3.10เรื่อง รับทราบการดําเนินงานโครงการอบรมเยาวชนตานยาเสพติด ประจําป  2557 
ประธานฯ อบต.กระโทก ไดดําเนินงานโครงการอบรมเยาวชนตานยาเสพติด ประจําป  2557 เม่ือวันท่ี 
8 พฤษภาคม 2557  ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลกระโทก ผูเขารับการฝกอบรมประกอบเยาวชนชาย
หญิงในตําบลกระโทก  จํานวน 39 คน บรรยายใหความรูในเรื่องยาเสพติด ทักษะการตัดสินใจ ชีวิตสดใส พลัง
ใจเขมแข็ง และกิจกรรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม ไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว บรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไวทุก
ประการจึงเรียนนําเสนอสมาชิกสภา อบต.กระโทก  เพ่ือโปรดทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
  3.11เรื่อง รับทราบการดําเนินงานโครงการฝกอบรมประชาธิปไตยสําหรับเยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไป ประจําป  2557 
ประธานฯ อบต.กระโทก ไดดําเนินงานโครงการฝกอบรมประชาธิปไตยสําหรับเยาวชนและประชาชน
ท่ัวไป ประจําป  2557 เม่ือวันท่ี 12 พฤษภาคม 2557 ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  ผูเขา 
รับการฝกอบรมประกอบไปดวย ผูบริหาร สมาชิกสภา อบต.กระโทก  ผูใหญบาน  และเยาวชนในตําบลกระโทก 
ท้ังสิ้น 73 คน บรรยายใหความรูในเรื่องประชาธิปไตย พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย และกิจกรรมการเรียนรู
แบบมีสวนรวมในภาคปฏิบัติสําหรับประชาชน ไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว บรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไวทุก
ประการจึงเรียนนําเสนอสมาชิกสภา อบต.กระโทก  เพ่ือโปรดทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
  3.12เรื่อง การจัดตั้งศูนยปรองดองสมานฉันทระดับทองถ่ิน 
ประธานฯ อบต.กระโทก ไดรับแจงจากอําเภอโชคชัยวาจังหวัดนครราชสีมา แจงวาไดรับแจงจากกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ินวา กระทรวงมหาดไทยไดมีหนังสือแจงแนวทางปฏิบัติในการแกไขปญหาสําคัญ
เรงดวนในสวนของกระทรวงมหาดไทย  ตามนโยบาย/แนวทางการขับเคลื่อนภารกิจของคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ (คสช.)  ซ่ึงแนวทางปฏิบัติท่ีสําคัญประการหนึ่งคือ  ใหทุกจังหวัดจัดตั้งศูนยปรองดองสมานฉันทเพ่ือ
การปฏิรูป  เพ่ือใหประชาชนทุกหมูเหลารักสามัคคีกันดังนั้น  เพ่ือใหการปฏิบัติตามแนวนโยบายของคณะรักษา
ความสงบแหงชาติ  และกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในกองทัพภาค  2  เปนไปดวยความเรียบรอย  
อบต.กระโทก จึงแตงตั้งคณะกรรมการ ดังนี้ 

๑.  จ.ส.อ.บุญเยี่ยม หม่ันกระโทก   หัวหนา 
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๒.  นายจุล  ขวางกระโทก    กรรมการ 
๓.  นายประกอบ  พริ้งกระโทก   กรรมการ 
๔.  นายเปย  ภูโกสีย    กรรมการ 
5.  นายถนอม  คีมกระโทก    กรรมการ 
6.  นายกิตติ  กาจกระโทก   กรรมการ 
7.  นายสุดธี  คอนกระโทก    กรรมการ 
8.  นายจิตร  โคลนกระโทก    กรรมการ 
9.  นายธานี  กลิ่นเสาวคนธ    กรรมการ 
10. นายทวีชัย  สัตยธรรม    กรรมการ 
11.  นางลอม  กลั่นกระโทก    กรรมการ 
12.  นายอนิรุทธ แกวใหญ    กรรมการ 
13.  นายมานะ  ครอบกระโทก    กรรมการ 
14.  นายสมชาย  ประกอบผล    กรรมการ 
15.  นางเชื่อม  แกลมกระโทก    กรรมการ 
16.  นายสมพงษ แฝกกระโทก   กรรมการ 
17.  นางตุย  พรางกระโทก   กรรมการ 
18.  นายถนอม  แคลนกระโทก    กรรมการ 
19.  นายเลิศ  ต่ํากระโทก    กรรมการ 
20.  นายอัด  หมูเกษม    กรรมการ 
21.  นายกอน  กอบกระโทก    กรรมการ 
22.  นายสมพอ  อดิชัยกุล    กรรมการ 
23.  นายชวย  สาคะเรศ    กรรมการ 
24.  นายพูน   ฝอยกระโทก    กรรมการ 
25.  นายสวนหอม ขาวกระโทก   กรรมการ 
26.  นายเลิศ  แปะกระโทก    กรรมการ 
27.  นายกําธร  ทองเกิด     กรรมการ  
28.  นางลําหวย  ดํารงไตรรัตน    กรรมการ 
29.  นายสมหวัง  นามกระโทก    กรรมการ 
30.  นายแถม  เกณฑกระโทก    กรรมการ 
31.  นายชํานาญ คลุกกระโทก    กรรมการ  
32.  นายทองดี  กํ่ากระโทก    กรรมการ 
33.  นายปยะศักดิ์ โคนกระโทก    กรรมการ 
34.  นายหนํา  พรวนกระโทก   กรรมการ 
35.  นางสาวอํานวย   จอกกระโทก   กรรมการ  
36.  นายธรรณพ   นิลสลับ    กรรมการ  
37.  นางทิพยสุดา   พวงพอก   กรรมการ  
38.  นางสาวบุญลอม หม่ืนกระโทก   กรรมการ  
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39. นางสาวพรรณิภา   พริ้งกระโทก    กรรมการ  
40.  นายสุรศักดิ์   เสนีวงศ  ณ  อยุธยา    กรรมการ/เลขานุการ  

มีอํานาจหนาท่ี 
1. แตงตั้งชุดปฏิบัติการมวลชน  เพ่ือความสมานฉันทระดับทองถ่ิน  เพ่ือปฏิบัติการใหเกิดความ

ปรองดองและสมานฉันทในพ้ืนท่ีอยางมีประสิทธิผล  โดยเฉพาะกลุมท่ีมีความขัดแยงกันในพ้ีนท่ี  
2.  จัดทําเวทีประชาคมเพ่ือความสมานฉันทในทุกหมูบาน/ชุมชน  (สภาปรองดอง)  พรอมท้ัง

รวบรวมความคิดเห็นของประชาชนทุกกลุม/ฝายในทองถ่ินจากเวทีประชาคม  แลวสรุปเสนอ  ศปป.อําเภอ  
3.  เผยแพรขอมูลขาวสารในเชิงสรางสรรค  เพ่ือเสริมสรางความเขาใจอันดีในหมูประชาชนภายใน

ทองถ่ิน  เพ่ือใหเกิดความรักสมัครสมานสามัคคี  อันนํามาซ่ึงความสงบสุขของคนในทองถ่ินอยางยั่งยืน  
4.  ผลิตแบบสอบถาม  ทอดแบบสอบถามและบันทึกขอมูลแบบสอบถามตามรูปแบบท่ี  ศปป. กอ. 

รมน. จว. น.ม.  กําหนด 
5.  ติดตามสถานการณและดําเนินการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในทองถ่ิน  ท่ีมีผลกระทบตอการสราง

ความปรองดองสมานฉันทเพ่ือการปฏิรูปโดยทันที  หากเกินขีดความสามารถใหรายงาน  ศปป.อําเภอ  พิจารณา  
6.  รายงานผลการปฏิบัติงานประจําวันให  ศปป.อําเภอทราบ  กอน  11.00  น. 
7.  อ่ืนๆ  ตามท่ี  ศปป.อําเภอมอบหมาย 

ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไปสั่ง ณ วันท่ี 12 มิถุนายน 2557 ลงนาม จาสิบเอกบุญเยี่ยม  หม่ันกระโทก นายก 
อบต.กระโทก  จึงเรียนนําเสนอสมาชิกสภา อบต.กระโทก  เพ่ือโปรดทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
  3.13 เรื่อง การแกไขปญหาหนี้สินนอกระบบใหแกชาวนา ตามโครงการรับจํานําขาวเปลือก ป
การผลิต 2556/2557  
ประธานฯ อบต.กระโทก ไดรับแจงจากอําเภอโชคชัย วาจังหวัดนครราชสีมาแจงแนวทางปฏิบัติของ
กรมการปกครองโดยใหอําเภอใชศูนยอํานวยความเปนธรรมอําเภอดําเนินการกวดขันบุคคลหรือกลุมบุคคลท่ีมี
พฤติกรรมในการติดตามทวงหนี้จากชาวนาท่ีไมเปนธรรมและการกระทําความผิดตามประกาศคณะรักษาความ
สงบแหงชาติ (คสช.) เพ่ือใหการแกไขปญหาหนี้นอกระบบใหแกชาวนาเปนไปดวยความเรียบรอยและสอดคลอง
กับประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับท่ี 46/2557 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2557 
กระทรวงมหาดไทย จึงใหดําเนินการดังนี้ 

1. จัดประชุมชาวนาผูรวมโครงการรับจํานําขาวเปลือกปการผลิต 2556/57 ท่ียังไมไดรับเงิน 
จากโครงการดังกลาว เพ่ือชี้แจงความหวงใยของคณะรักษาความสงบแหงชาติ(คสช.) และแนวทางข้ันตอนการ
จายเงินใหแกชาวนา รวมท้ังสอบถามความเดือดรอนดานหนี้ระบบท่ีถูกทวงถามไมเปนธรรมและแนวทางการ
ปองกันมิจฉาชีพหลอกเอาเงินชาวนา โดยประชาสัมพันธชองทางการสื่อสาร เพ่ือแจงขาวพฤติกรรมเจาหนี้นอก
ระบบหรือมิจฉาชีพใหนายอําเภอทราบโดยตรง 

2. จัดทําบัญชีชาวนาผูเขารวมโครงการรับจํานําขาวเปลือก ปการผลิต 2556/57 ท่ีเปนหนี้ 
นอกระบบ และรายงานใหศูนยอํานวยความเปนธรรมอําเภอดําเนินการไกลเกลี่ยประนอมหนี้ใหเกิดความเปน
ธรรมท้ังสองฝาย (เจาหนี้และลูกหนี้) จึงเรียนนําเสนอสมาชิกสภา อบต.กระโทก  เพ่ือโปรดทราบและ
ประชาสัมพันธใหชาวนาผูเขารวมโครงการรับจํานําขาวเปลือกปการผลิต 2556/57 ไดรับทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
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เพ่ือพิจารณา 
3.14 เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  

งบประมาณ พ.ศ. 2557ครั้งท่ี 4/2557 
ประธานฯนายก อบต.กระโทก  ไดนําเสนอใหสภา อบต.กระโทก พิจารณาอนุมัติคําขอเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงใน
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557จํานวน  1 รายการ ดังนี้ 

เนื่องจากกองชาง ไดทําการสํารวจและประมาณราคาโครงการวางทอระบายน้ํา คสล. บานใหม  
หมู 10 จากทอลอดถนนถึงตูโทรศัพท ตั้งไว  164,000 บาท  เพ่ือจายเปนคาวางทอระบายน้ํา ขนาด 0.30 
เมตร  ยาว 100 เมตร พรอมบอพักน้ํา ตามแบบท่ี อบต.กระโทก กําหนด  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏ
ในงานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน ปรากฏวา ระยะทางในการวางทอระบายน้ํานั้น เดิมระยะทาง 
100 เมตร  ซ่ึงหากถาทําการวางทอระบายน้ําเพียง 100 เมตรนั้น ไมกอประโยชนใดๆ ท้ังยังเกิดปญหาตามมา
ในภายหลัง เนื่องจากน้ําไมมีการระบายออกไป  ซ่ึงถาวางทอเพ่ิมตอไปอีก 22 เมตร เปนระยะทางรวม 122 
เมตร นั้น น้ําจะสามารถระบายออกสูทางน้ําธรรมชาติไดและจากการประมาณราคาท่ีใชในการวางทอระบายน้ํา 
ระยะทาง 122 เมตร นั้นไมสูงเกินจากราคาท่ีตั้งไวในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2557  กองชางจึง มีความจําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ.   
๒๕๕7จํานวน ๑ รายการ  รายละเอียด ดังนี้   
สวนโยธาขออนุมัติแกไขคําชี้แจงฯ   จํานวน ๑รายการ  ดังนี้ 
รายจายเพ่ือการลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑท่ีดินส่ิงกอสราง 
คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
ขอความเดิม 
3.2.12 โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. บานใหม หมู 10 จากทอลอดถนนถึงตูโทรศัพท ตั้งไว 164,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาวางทอระบายน้ํา ขนาด 0.30 เมตร ยาว 100 เมตร พรอมบอพักน้ํา ตามแบบท่ี อบต.กระโทก 
กําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในงานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน   

ขอความใหม 
3.2.12 โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. บานใหม หมู 10 จากทอลอดถนนถึงตูโทรศัพท ตั้งไว 164,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาวางทอระบายน้ํา ขนาด 0.30 เมตร ยาว 122 เมตร พรอมบอพักน้ํา ตามแบบท่ี อบต.กระโทก 
กําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในงานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน   

ขอกฎหมายระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินพ .ศ. ๒๕๔๑ 
ขอ ๒๙การเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายทุกรายการ  ท่ีมีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงลักษณะ   ปริมาณ 
คุณภาพ  ของรายการในหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง  หรือเปนการเปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสรางใน
รายการท่ีดินและสิ่งกอสราง   อํานาจการอนุมัติใหแกไขเปลี่ยนแปลงเปนของสภาทองถ่ิน 
  จึงนําเสนอสภา อบต.กระโทก  เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติคําขอเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงใน
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557   
มติท่ีประชุมอนุมัติใหเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
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๓.15  เรื่องพิจารณาอนุมัติใหความเห็นชอบรางแผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕8– พ.ศ.๒๕60  

ของ อบต.กระโทก 
ประธานฯนายก อบต.กระโทก  ไดนําเสนอใหสภา อบต.กระโทก พิจารณาใหความเห็นชอบรางแผนพัฒนา สาม
ป พ.ศ.๒๕๕8–พ.ศ. ๒๕60ซ่ึงมีรายละเอียดตามรางแผนพัฒนาสามปอบต.กระโทก พ.ศ.๒๕58–พ.ศ. 2๕60
รายละเอียดตามเอกสารท่ีแจกใหกับทุกทานไดพิจารณารางแผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕8– พ.ศ. ๒๕60 แลว 

ขอกฎหมายระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ .ศ. 
๒๕๔๘หมวด ๓ การจัดทําแผนพัฒนา ขอ 17การจัดทําแผนพัฒนาสามป ใหดําเนินการตามระเบียบนี้ โดยมี
ข้ันตอนดําเนินการดังนี้   

๑.  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินรวมกับประชาคมทองถ่ินกําหนดประเด็นหลักการพัฒนาใหสอดคลอง
กับวิสัยทัศน  พันธกิจและจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  รวมท้ังสอดคลองกับปญหา
ความตองการของประชาคมและชุมชนโดยใหนําขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตางๆ และขอมูลใน
แผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา ปญหา ความ
ตองการ และขอมูลนํามาจัดทํารางแผนพัฒนาสามปเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  

3. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาสามปเพ่ือเสนอผูบริหารทองถ่ิน 
4. ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาสามปและประกาศใชแผนพัฒนาสามป  
สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหผูบริหารทองถ่ินเสนอรางแผนพัฒนาสามป ตอสภาองคการบริหาร

สวนตําบล  เพ่ือใหความเห็นชอบกอน  แลวผูบริหารทองถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามป
ตอไป   
ประธานฯเนื่องจากรางแผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕8 – พ.ศ. ๒๕60ท่ี นายก อบต.กระโทก ไดเสนอใหสภา 
อบต.กระโทก พิจารณาใหความเห็นชอบนั้น มีเนื้อหาสาระในโครงการเปนจํานวนมาก จึงขอใหสมาชิกสภา อบต.
กระโทก ไดลงมติวาจะพิจารณาใหความเห็นชอบรางแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2560 ในวันนี้ หรือ
จะเลื่อนการพิจารณาใหความเห็นชอบรางแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2558 – พ.ศ. 2560 ออกไปเนื่องจาก
ระยะเวลาการประชุมสภา อบต.กระโทก สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป 2557 มีหวงระหวางวันท่ี 16 – 30 
มิถุนายน 2557  

จึงขอใหท่ีประชุมไดเสนอวาพิจารณาใหความเห็นชอบรางแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2560 
ในวันนี้ หรือจะเลื่อนการพิจารณาใหความเห็นชอบรางแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2558 – พ.ศ. 2560 ออกไป 
มติท่ีประชุมมติใหเลื่อนการพิจารณาใหความเห็นชอบรางแผนพัฒนาสามป พ.ศ.  2558 – พ.ศ. 2560 ไปใน
การประชุมสภา อบต.กระโทก สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป 2557 ครั้งท่ี 2 
 
ประธานสภาฯ  ขอขอบคุณสมาชิกสภาอบต.กระโทก ทุกทานท่ีไดเขารวมประชุมสภา อบต.กระโทก  สมัยสามัญ 
สมัยท่ี 2 ประจําป ๒๕๕7 ในวันนี้ และขอนัดประชุมสภา อบต.กระโทก สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป ๒๕๕7
ครั้งท่ี 2 ในวันท่ี 30 มิถุนายน 2557 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมสภา อบต.กระโทก 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
  ไมมี  
 
เลิกประชุมเวลา 13.25 น. 
 
 

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

            เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
 

 
                      (ลงชื่อ)   ถนอม  คีมกระโทก     ผูตรวจบันทึกการประชุม 

                  (นายถนอม  คีมกระโทก) 
               ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก   
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