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สําเนารายงานการประชุม 
สภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจําป 2558 

วันที่  9  เดือน  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2558 
เวลา 09.00 น. 

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 

 
 
 
 
 
 

งานกิจการสภาฯ 
สํานักงาน ปลัด อบต. 
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ระเบียบวาระการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1 ประจําป  ๒๕๕8 

วันท่ี  9  กุมภาพันธ  2558 เวลา 09.00 น. 
ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 

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

ระเบียบวาระท่ี ๑เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
๑.๑   เรื่อง ประกาศสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  เรื่อง เรียกประชุมสภาองค 

บริหารสวนตําบลกระโทกสมัยสามัญ  สมัยท่ี 1 ประจําป  ๒๕๕8 

ระเบียบวาระท่ี ๒เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา 
  2.1  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.กระโทก สมัยสามัญ สมัยท่ี 4/2557 
เม่ือวันท่ี  9  ธันวาคม  2558 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องดวน 
  เรื่องเพ่ือทราบ 

๓.๑  เรื่อง  รับทราบผลการดําเนินงานโครงการอนุรักษและเผยแพรปรางคพะโค (นั่งกินเขา- 
เลาหนหลัง-สูวิถีคนกระโทก ตอน สรางสามัคคี สมานฉันท ปรองดอง) ครั้งท่ี 3 ประจําป 2558 
  3.2  เรื่อง  รับทราบผลการดําเนินงานโครงการ ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลวันปใหม พ.ศ. 2558 

3.3  เรื่อง รับทราบผลการดําเนินงานโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2558 
3.4  เรื่อง  ประกาศใชขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกระโทกเรื่อง การคัดแยกขยะ 

มูลฝอย (ขยะท่ัวไป ขยะอินทรีย  ขยะรีไซเคิลของเสียอันตราย)  และหามท้ิงของเสียอันตรายปนกับขยะมูลฝอย
ท่ัวไป  พ.ศ.2557 
  3.5 เรื่อง รับทราบผลการดําเนินงานโครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานในประเทศและ
ตางประเทศของผูบริหาร สมาชิก อบต. พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางประจําป 2558 
  3.6 เรื่อง การจัดเวทีความคิด “โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน” ประจําป 2558  
  3.7  เรื่อง  การจัดงานสมโภชฉลองอนุสาวรียทาวสุรนารีอําเภอโชคชัย ประจําป 2557 
  เรื่องพิจารณา 
  3. 8  เรื่อง  พิจารณากําหนดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทกประจําป 
2558 
  3.9 เรื่อง  พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาอบต.กระโทกเพ่ือแตงตั้งเปนคณะกรรมการพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลกระโทกและแตงตั้งเปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบลกระโทก แทนตําแหนงท่ีหมดวาระ 
  3.10 เรื่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณพ.ศ. 2558 ครั้งท่ี 
2/2558(อํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน) 

ระเบียบวาระท่ี 4เรื่องอ่ืนๆ        
  4.1  เรื่อง หารือการจัดงานโครงการแขงขันกีฬาตําบลตานยาเสพติด ประจําป 255 8 
  4.2  เรื่อง หารือการจัดงานโครงการจัดงานประเพณีสงกรานตวันผูสูงอายุและวันครอบครัว 
ประจําป 2558 
  4.3  เรื่องหารือโครงการกอสรางบานคนจน ประจําป 2558 
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-สําเนา- 
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1 ประจําป 2558 
วันท่ี  9  กุมภาพันธ  2558 เวลา 09.00 น.    

ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
--------------------------------- 

 
รายช่ือสมาชิกสภา อบต. ผูเขาประชุม  ดังนี้ 

1. นายกอน    กอบกระโทก ตําแหนง ประธานสภาองคการบริการสวนตําบลกระโทก 
2. 
3. 

นายอนิรุทธ  แกวใหญ 
นายจิตร     โคลนกระโทก 

ตําแหนง 
ตําแหนง 

รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี 2 

4. นายสุดธี    คอนกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  2 
5. นายกิตติ    กาจกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  3 
6. นางลอม  กลั่นกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  4 
7. นายทวีชัย   สัตยธรรม ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  4 
8. นายมานะ   ครอบกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  5 
9 นายสมชาย   ประกอบผล ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  6 

10 นางเชื่อม    แกลมกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  6 
11 นายสมพงษแฝกกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  8 
12 นายถนอม    แคลนกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  9 
13 นายเลิศ      ต่ํากระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  9 
14 นายถนอม   คีมกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  10 
15 นายอัด   หมูเกษม ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  10 
16 นายสมพอ  อดิชัยกุล ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  11 
17 นายชวย   สาคะเรศ ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  13 
18 นายสุรศักดิ์  เสนีวงศ ณ อยุธยา ตําแหนง เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 

ผูไมมาประชุม 
1 นายธานี    กลิ่นเสาวคนธ ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  3 
2 นางตุย   พรางกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  8 
3 นายพูน   ฝอยกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  13 

ผูเขารวมประชุมตามรายชื่อดังนี้ 
1. จ.ส.อ. บุญเยี่ยม   หม่ันกระโทก ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
2. นายจุล  ขวางกระโทก ตําแหนง รองนายกองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
3. นายประกอบ  พริ้งกระโทก ตําแหนง รองนายกองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
4. นายเปย  ภูโกสีย ตําแหนง เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
5. นางทิพยสุดา  พวงพอก ตําแหนง หัวหนาสํานักงานปลัดฯ 
6. นางสาวอํานวย  จอกกระโทก ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง 
7. นายธรรณพ  นิลสลับ ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง 
8. 
 

นางสาวบุญลอม  หม่ืนกระโทก ตําแหนง 
 

บุคลากร 
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9. นางวิไลวรรณ   ขันนะรา ตําแหนง เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
เม่ือสมาชิกสภาอบต.กระโทก มาครบองคประชุมแลว จํานวน 17 คน  นายกอน  กอบกระโทก ประธานสภา 
อบต. กระโทก  ทําหนาท่ีเปนประธานในท่ีประชุมกลาวเปดประชุม  และดําเนินการตามระเบียบวาระการ
ประชุม  ดังนี้ 

ประธานฯ  ขอเขาสูระเบียบวาระการประชุม   
ระเบียบวาระท่ี๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

๑.๑  เรื่อง ประกาศสภาอบต. กระโทกเรื่อง เรียกประชุมสภาอบต.กระโทก  สมัยสามัญ 
สมัยท่ี 1 ประจําป ๒๕๕8  ตั้งแตวันท่ี ๑ –15 กุมภาพันธ 2558 
ประธานฯ ดวยสภา  อบต.กระโทก  ไดมีการประกาศสภาอบต.กระโทก  ลงวันท่ี 27 มกราคม 2558 
เรื่อง  เรียกประชุมสภาอบต.กระโทก สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป ๒๕๕8  โดยไดกําหนดเริ่มประชุมสภา 
อบต.กระโทก ตั้งแตวันท่ี 1– 15 กุมภาพันธ 2558 ณ หองประชุมสภา อบต.กระโทก มีกําหนด ๑๕ วัน จึง
เรียนนําเสนอสภาอบต.กระโทก  เพ่ือโปรดทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 

    ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.กระโทก  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4  ประจําป  
๒๕๕7  เม่ือวันท่ี 9 ธันวาคม  2557 
ประธานฯ ตามท่ีสภา อบต.กระโทก ไดมีประชุมสภา อบต .กระโทก สมัยสามัญ สมัยท่ี 4/๒๕๕7 เม่ือ
วันท่ี 9 ธันวาคม 2557  ซ่ึงคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบแลวจึงขอใหสมาชิกทุกทาน
ไดพิจารณาวาจะมีการขอแกไขถอยคําในรายงานการประชุมสภาหรือไม(เวนระยะเวลา 1 นาที) ขอเชิญ
เลขานุการสภาฯ ชี้แจง 

ถาไมมีสมาชิกฯ ทานใดขอแกไขถอยคําในรายงานการประชุม ก็ขอมติรับรองรายงานการ 
ประชุมสภา อบต.กระโทก สมัยสามัญ สมัยท่ี 4/๒๕๕7 ท่ีไดประชุมไปเม่ือวันท่ี 9 ธันวาคม 2557 ตอไป 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมเปนเอกฉันท 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องดวน 
  เรื่องเพ่ือทราบ 

๓.๑  เรื่อง  รับทราบผลการดําเนินงานโครงการอนุรักษและเผยแพรปรางคพะโค (นั่งกินเขา- 
เลาหนหลัง-สูวิถีคนกระโทก ตอน สรางสามัคคี สมานฉันท ปรองดอง) ครั้งท่ี 3 ในวันท่ี  29 ธันวาคม  2557 
ประธานฯตามท่ี อบต.กระโทก  ไดดําเนินการตามโครงการอนุรักษและเผยแพรปรางคพะโค (นั่งกินเขา- 
เลาหนหลัง-สูวิถีคนกระโทก ตอน สรางสามัคคี สมานฉันท ปรองดอง) ครั้งท่ี 3 ในวันท่ี  29  ธันวาคม 2557
ณ ปราสาทปรางคพะโคภายในงานมีกิจกรรม เชน ภาคเชาพิธีบวงสรวงปรางคพะโค  ชวงคํ่ามีการแสดงของ
เด็กนักเรียนจากโรงเรียนวัดพะโคโรงเรียนบานดอน โรงเรียนบานบึงพระ โรงเรียนบัณฑิตนอยและการแสดง
ของพนักงาน มีผูเขารวมกิจกรรมภายในงานประมาณ 300 คน โครงการดังกลาวสามารถดําเนินการไปไดดวย
ความเรียบรอย  สําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค  ไมมีปญหาและอุปสรรคใดๆ จึงเรียนนําเสนอสภา อบต. 
กระโทก เพ่ือโปรดทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
  3.2  เรื่อง  รับทราบผลการดําเนินงานโครงการ ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลวันปใหม พ.ศ. 2558 
ประธานฯ อบต.กระโทกไดดําเนินการโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลวันปใหม 
พ.ศ. 2558 ในระหวางวันท่ี  30  ธันวาคม  2557–5 มกราคม 2558  ซ่ึงมีวันหยุดราชการติดตอกันหลาย
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วัน  ทําใหมีประชาชนใชรถใชถนนในการเดินทางสัญจรเพ่ือกลับภูมิลําเนาและเดินทางทองเท่ียวเปนจํานวน
มาก  กอใหเกิดความเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกวาในชวงเวลาปกติ   โดยองคการบริหารสวนตําบล
กระโทกไดดําเนินการจัดตั้งจุดบริการประชาชนตําบลกระโทก  ณ  บริเวณสี่แยกคลองชลประทาน  หมูท่ี ๑๑  
ตําบลกระโทก  อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  โดย การปฏิบัติหนาท่ีประจําจุดบริการประชาชนของ
ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภา อบต.กระโทก พนักงานสวนตําบล พนักงานจางและอปพร.อบต.กระโทก  จํานวน 
70 นาย  และรองนายก อบต.กระโทก ปลัด อบต.กระโทก เปนผูตรวจการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีประจํา
จุดบริการ โครงการดังกลาวสามารถดําเนินการไปไดดวยความเรียบรอย  สําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค  ไมมี
ปญหาและอุปสรรคใดๆ จึงนําเรียนเสนอมายังสภา อบต.กระโทก เพ่ือโปรดทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

3.3  เรื่อง รับทราบผลการดําเนินงานโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2558 
ประธานฯ ตามท่ี อบต.กระโทกใหจัดโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2558 ในวันท่ี 9 
มกราคม ๒๕๕8 เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ลานเอนกประสงค อบต.กระโทก ไดดําเนินโครงการเสร็จ
เรียบรอยแลว โดยมีผูเขารวมงาน ประกอบดวย เด็ก ผูปกครอง ผูนําชุมชน และพนักงานสวนตําบล เจาหนาท่ี 
มีผูเขารวมกิจกรรมภายในงานประมาณ 2๕๐ คนภายในงานมีกิจกรรมการแสดงของเด็+กเล็กศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.กระโทก และการแสดงของโรงเรียนวัดพะโค พรอมเปดการเลนเกมส ซุมตางๆ ไดแก ซุมตักไขมหา
สนุก  ซุมปาเปารับโชค ซุมลูกโปงประดิษฐ  ซุมไอติมหลอด  ซุมเด็กเล็ก  ซุมอาหาร ผลท่ีไดรับจากการดําเนิน
โครงการมีดังนี้ 

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

โครงการดังกลาวสามารถดําเนินการไปไดดวยความเรียบรอย สําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค ไมมีปญหาและอุป
สรรคใดๆ จึงนําเสนอสภา อบต.กระโทก  เพ่ือโปรดทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

3.4  เรื่องประกาศใชขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกระโทกเรื่อง การคัดแยกขยะ 
มูลฝอย (ขยะท่ัวไป ขยะอินทรีย  ขยะรีไซเคิลของเสียอันตราย)  และหามท้ิงของเสียอันตรายปนกับขยะมูลฝอย
ท่ัวไป  พ.ศ.2557 
ประธานฯ ดวย นายก อบต.กระโทกไดประกาศใชขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกระโทกเรื่อง การคัด
แยกขยะมูลฝอย (ขยะท่ัวไป ขยะอินทรีย  ขยะรีไซเคิลของเสียอันตราย)  และหามท้ิงของเสียอันตรายปนกับขยะ
มูลฝอยท่ัวไป พ.ศ.2557ลงวันท่ี 14 มกราคม 2558 ตามความเห็นชอบของสภา อบต.กระโทก ในคราวประชุม
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจําป 2557 เม่ือวันท่ี 9 ธันวาคม 2557 และนายอําเภอโชคชัยไดพิจารณาใหความ
เห็นชอบขอบัญญัติ อบต.กระโทก เรื่อง การคัดแยกขยะมูลฝอย (ขยะท่ัวไป ขยะอินทรีย  ขยะรีไซเคิลของเสีย
อันตราย)  และหามท้ิงของเสียอันตรายปนกับขยะมูลฝอยท่ัวไป พ.ศ.2557ตามหนังสืออําเภอโชคชัย ท่ี นม 
0023.15/54ลงวันท่ี8  มกราคม 2558จึงนําเสนอสภา อบต.กระโทก เพ่ือโปรดทราบ และประชาสัมพันธให
ประชาชนในหมูบานไดรับทราบตอไป 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

3.5  เรื่อง รับทราบผลการดําเนินงานโครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานในประเทศและ  
ตางประเทศของผูบริหาร สมาชิก อบต. พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางประจําป 2558 
ประธานฯ    อบต.กระโทก  ไดดําเนินงานโครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผูบริหาร สมาชิก อบต. 
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางประจําป 2558 หวงระหวางวันท่ี 28 – 31 มกราคม  2558 โดย
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ฝกอบรมบรรยายใหความรูในวันท่ี 28 มกราคม 2558 ณ หองประชุม อบต.กระโทก และเดินทางไปศึกษาดู
งานท่ีองคการบริหารสวนตําบลเวียงเหนือ อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน และศึกษาดูงานท่ีศูนยการศึกษา
พัฒนาหวยฮองไคร อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม โครงการดังกลาวสามารถดําเนินการไปไดดวยความ
เรียบรอย  สําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค  ไมมีปญหาและอุปสรรคใดๆจึงนําเสนอสภา อบต.กระโทก  เพ่ือโปรด
ทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
  3.6 เรื่อง การจัดเวทีความคิด “โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน” ประจําป 2558  
ประธานฯอบต.กระโทกไดรับการประสานจากกองรอยลาดตะเวนระยะไกลท่ี 3 คายสุรนารี ซ่ึงไดรับมอบหมาย
จากองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในภาค 2 สวนแยก 1 ใหดําเนินการจัดเวทีความคิดเห็น “โครงการคน
ไทยหัวใจเดียวกัน” ประจําป 2558 เพ่ือเปดเวทีความคิดเห็นและสรุปขอคิดเห็นของประชาชนในการปฏิรูป
ประเทศท้ัง 11 ดาน เปนการขจัดขอขัดแยง และเสริมสรางความรูความเขาใจของประชาชนในพ้ืนท่ี โดยจะ
ดําเนินการในเขตพ้ืนท่ีตําบลกระโทก อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ในวันท่ี 12 กุมภาพันธ 2558 ตั้งแต
เวลา 07.00 – 13.00 น. ณ ลานอเนกประสงคองคการบริหารสวนตําบลกระโทก และไดเรียนเชิญ
ผูอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในภาค 2 สวนแยก 1 เปนประธานในพิธีเปดเวทีฯ ซ่ึงในการนี้ กองรอย
ลาดตระเวนระยะไกลท่ี 3  จะมานอนพักแรม ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลกระโทก เพ่ือจัดเตรียม
สถานท่ีในวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2558  จึงนําเสนอสภา อบต.กระโทก  เพ่ือโปรดทราบและเขารวมโครงการ
คนไทยหัวใจเดียวกัน ในวันและเวลาดังกลาว 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
  3.7  เรื่อง  การจัดงานสมโภชฉลองอนุสาวรียทาวสุรนารีอําเภอโชคชัย ประจําป 2557 
ประธานฯอบต.กระโทกไดรับแจงจากอําเภอโชคชัยวาจะจัดงานสมโภชฉลองอนุสาวรียทาวสุรนารี ประจําป 
2558 ในระหวางวันท่ี 20–22 กุมภาพันธ 2558 ณ บริเวณลานอนุสาวรียทาวสุรนารี ในงานสมโภชครั้งนี้มี
กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับ อบต.กระโทก คือ ในวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2558 จัดขบวนแหลูกหลานยาโมเดินเขาสู
ลานอนุสาวรียทาวสุรนารี เวลาประมาณ 15.00 น. ภายในงานมีกิจกรรมเชน การแสดงสากเหม่ิง การแสดงรํา
โทน รําบวงสรวง การแขงขันกีฬา การแขงขันเครื่องปนดินเผา การจัดนิทรรศการ สินคา OTOP การแสดง
มหรสพ ลิเก เปนตน ดังนั้น เพ่ือใหการจัดงานสมโภชฉลองอนุสาวรียทาวสุรนารี  ประจําป ๒๕๕8  ในสวนท่ี
เก่ียวของกับ อบต.กระโทก  เปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอเชิญสมาชิกสภา อบต.กระโทก ทุกทานเขารวม
กิจกรรมโดยพรอมเพรียงกัน 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
  เรื่องพิจารณา 
  ๓.8  เรื่อง  พิจารณากําหนดสมัยประชุมสามัญสภาอบต.กระโทก ประจําป 2558 
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  



๗ 
 

  กรณีท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบลไมอาจจัดใหมีการประชุมสภาครั้งแรกไดตาม
กําหนดเวลาในวรรคสองหรือมีการประชุมแตไมอาจเลือกประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลได นายอําเภอ
อาจเสนอผูวาราชการจังหวัดใหมีคําสั่งยุบสภาองคการบริหารสวนตําบล 
  สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ใหมีกําหนดไมเกินสิบหาวัน แตถาจะขยายเวลาออกไปอีก
จะตองไดรับอนุญาตจากนายอําเภอ 
  จึงขอใหท่ีประชุมรวมกันพิจารณาการกําหนดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล  
กระโทก  ประจําป ๒๕๕8 วาจะกําหนดไวเปนก่ีสมัย พรอมวันเริ่มสมัยประชุมในแตละสมัยวาจะกําหนดเม่ือใด 
และกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมครั้งแรกของป พ.ศ. 2559 ขอเชิญครับ 
นายอัด   หมูเกษม ส.อบต.หมูท่ี 10 เสนอกําหนดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  ประจําป 
๒๕๕8 จํานวน  4 สมัย มีผูรับรองดังนี้ 
๑.นายสุดธี   คอนกระโทก  ส.อบต.หมู2 ผูรับรอง 2.นายชวย  สาคะเรศ    ส .อบต.หมู13 ผูรับรอง 
มติท่ีประชุม กําหนดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  ไวเปน  4 สมัย   
ประธานฯ เม่ือท่ีประชุมมีมติใหกําหนดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก ไว 4 สมัยแลว 
ขอเชิญกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมแตละสมัย ประจําป 2558 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป 
2559 คือ 
 สมัยท่ี ๑  วันท่ี  1 - 15  กุมภาพันธ  ๒๕๕8 

สมัยท่ี ๒ วันท่ี  15 – 29 มิถุนายน  ๒๕๕8 
สมัยท่ี ๓  วันท่ี  1 – 15  สิงหาคม  ๒๕๕8 
สมัยท่ี ๔  วันท่ี 1 – 15  ธันวาคม  ๒๕๕8 

 สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี ๑ ประจําป ๒๕๕9 กําหนดเริ่มในวันท่ี1 – 15 กุมภาพันธ  ๒๕๕9 
มติท่ีประชุม มีมติใหกําหนดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก ไว 4 สมัยแลว 
ขอเชิญกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมแตละสมัย ประจําป 2558 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป 
2559 คือ 
 สมัยท่ี ๑  วันท่ี  1 - 15  กุมภาพันธ  ๒๕๕8 

สมัยท่ี ๒ วันท่ี  15 – 29 มิถุนายน  ๒๕๕8 
สมัยท่ี ๓  วันท่ี  1 – 15  สิงหาคม  ๒๕๕8 
สมัยท่ี ๔  วันท่ี  .1 – 15 ธันวาคม  ๒๕๕8 

 สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี ๑ ประจําป ๒๕๕9 กําหนดเริ่มในวันท่ี 1 – 15 กุมภาพันธ  ๒๕๕9 
3.9 เรื่อง พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภา อบต.กระโทก   เพ่ือเปนคณะกรรมการพัฒนา   

อบต.กระโทก และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.กระโทก (แทนคณะกรรมการฯท่ี
หมดวาระ) 
ประธานฯ    นายก อบต.กระโทก ไดแจงเรื่องพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาอบต.กระโทก เพ่ือเปน
คณะกรรมการพัฒนา อบต.กระโทก  และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.กระโทก  
(แทนคณะกรรมการฯ  ท่ีหมดวาระ)ตามคําสั่ง อบต.กระโทกท่ี 41/2556 ลงวันท่ี 21มกราคม 2556 เรื่อง 
แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาอบต.กระโทก ซ่ึงมีสมาชิกสภา อบต.กระโทก ท่ีไดรับการแตงตั้งเปนคณะกรรมการ
พัฒนา อบต.กระโทก จํานวน 3 ทาน คือ 

1. นายกิตติ  กาจกระโทก สมาชิกสภา อบต.กระโทก หมูท่ี 3  เปนกรรมการ  
2. นายถนอม  แคลนกระโทก สมาชิกสภา อบต.กระโทก หมูท่ี 9  เปนกรรมการ  

3. นายสมพอ   อดิชัยกุล สมาชิกสภา อบต.กระโทก หมูท่ี 11 เปนกรรมการ  
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และตามคําสั่ง อบต.กระโทก ท่ี 43/2556 ลงวันท่ี 21 มกราคม 2556 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา อบต.กระโทกซ่ึงมีสมาชิกสภา อบต.กระโทก ท่ีไดรับการแตงตั้งเปนคณะกรรมการ
พัฒนา อบต.กระโทก จํานวน 3 ทาน คือ 

1. นายอนิรุทธ  แกวใหญ สมาชิกสภา อบต.กระโทก หมูท่ี 5 เปนกรรมการ 
2. นายอัด  หมูเกษม  สมาชิกสภา อบต.กระโทก หมูท่ี 10 เปนกรรมการ 

3. นายสมพงษ  แฝกกระโทก สมาชิกสภา อบต.กระโทก หมูท่ี 8 เปนกรรมการ 

ตอไปขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ชี้แจงกฎหมายระเบียบท่ีเก่ียวของ   
เลขานุการสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.2548 

ขอ 7 องคกรจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประกอบดวย  
  (1)  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

(2)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
ขอ 8 ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย 

  (1) ผูบริหารทองถ่ิน      ประธานกรรมการ 
 (2) รองนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นทุกคน   กรรมการ         

                     (3) สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน  กรรมการ  
  (4) ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน   กรรมการ 
  (5) ผูแทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ 

     ผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนไมนอยกวาสามคน  กรรมการ 
                     (6) ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ิน 
        คัดเลือกจํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินหกคน  กรรมการ 
                     (7) ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   กรรมการและเลขานุการ 

           (8) หัวหนาสวนการบริหารท่ีมีหนาท่ีจัดทําแผน  ผูชวยเลขานุการ 
กรรมการตามขอ 8 (3) (4) (5) และ (6) ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป และอาจไดรับการคัดเลือก 
อีกได 
ใหคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก มีอํานาจหนาท่ี  ดังนี้ 

(1) กําหนดแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน  โดยพิจารณาจาก 
(1.1) อํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยเฉพาะอํานาจหนาท่ีท่ีมี  

ผลกระทบตอประโยชนสุขของประชาชน  เชน การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  การผังเมือง 
     (1.2)   ภารกิจถายโอนตามกฎหมายกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ 
     (1.3)   ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ กลุมจังหวัด และจังหวัด โดยใหเนนดําเนินการใน 

ยุทธศาสตรท่ีสําคัญและมีผลตอประชาชนโดยตรง  เชน  การแกปญหาความยากจน การปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด 

     (1.4)   กรอบนโยบาย  ทิศทาง  แนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใน 
เขตจังหวัด 

     (1.5)   นโยบายของผูบริหารทองถ่ินท่ีแถลงตอสภาทองถ่ิน 
     (1.6)   แผนชุมชน 

 ในการนําประเด็นขางตนมาจัดทําแผนพัฒนา  ใหคํานึงถึงสถานะทางการคลังของทองถ่ิน  และความ
จําเปนเรงดวนท่ีตองดําเนินการมาประกอบการพิจารณาดวย 
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          (2)  รวมจัดทํารางแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการแกไขปญหาเก่ียวกับการ
จัดทํารางแผนพัฒนา 
                  ขอ 9 ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน      
ประกอบดวย 
  (1) ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน    ประธานกรรมการ  

(2) หัวหนาสวนการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  กรรมการ  
 (3) ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ิน   กรรมการ  

     คัดเลือกจํานวนสามคน                
  (4) หัวหนาสวนการบริหารท่ีมีหนาท่ีจัดทําแผน      กรรมการและเลขานุการ 

(5) เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผนหรือพนักงาน            ผูชวยเลขานุการ 
     สวนทองถ่ินท่ีผูบริหารทองถ่ินมอบหมาย           

 กรรมการตามขอ 9 (3) ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได  
 ใหคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก   มีหนาท่ี 
จัดทํารางแผนพัฒนาใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาท่ีคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  
กระโทกกําหนด  จัดทํารางแผนการดําเนินงาน และจัดทํารางขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดของงานตาม
ขอ 19 (1) 

ขอ 28 ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินประกอบดวย   
  (1) สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน                             

(2) ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน                                          
 (3) ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน                              
 (4) หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน                                                     
 (5) ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน                                                       
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการ และกรรมการ  

อีกหนึ่งคนทําหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ  
  กรรมการตามขอ 28 ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นมีอํานาจหนาท่ี  ดังนี้  
1. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอสภา

ทองถ่ิน  ผูบริหารทองถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกัน อยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปท้ังนี้ใหติด
ประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน  

ซ่ึงในวันนี้ก็จะไดมาพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภา อบต.กระโทก  เพ่ือเปนคณะกรรมการฯ 
ดังนี้ 

     1.  คณะกรรมการพัฒนา อบต.กระโทก   จํานวน   3   คน  
     2.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.กระโทก  จํานวน  3   คน 

ประธานฯ - ขอใหท่ีประชุมชวยกันเสนอชื่อ  สมาชิกสภา อบต.กระโทก  เพ่ือเปนคณะกรรมการฯ ดังนี้  
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     1.  คณะกรรมการพัฒนา อบต.กระโทก   จํานวน   3   คน  
     2.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.กระโทก จํานวน  3   คน 

ประธานฯ ลําดับตอไป ขอใหสมาชิกสภา อบต.กระโทก ไดรวมกันเสนอชื่อเพ่ือเปนคณะกรรมการพัฒนา 
อบต.กระโทก ตอไป  ขอใหสมาชิกสภา อบต.กระโทก ไดเสนอครับ 

1. นายถนอม  คีมกระโทก ส.อบต.หมู 10 เสนอ นายกิตติ  กาจกระโทก  ส.อบต.หมู 3 

ผูรับรอง  1. นายมานะ  ครอบกระโทก ส.อบต.หมู 5      2. นายสุดธี  คอนกระโทก ส.อบต.หมู 2 
2. นายสมพอ  อดิชัยกุล ส.อบต.หมู 11   เสนอ นายมานะ   ครอบกระโทก  ส.อบต.หมู 5 

ผูรับรอง  1. นายจิตร  โคลนกระโทก ส.อบต.หมู 2      2. นายชวย  สาคะเรศ ส.อบต.หมู 13 
3. นายเลิศ   ต่ํากระโทก ส.อบต.หมู 9     เสนอ นายถนอม  แคลนกระโทก  ส.อบต.หมู 9 

ผูรับรอง  1. นายสมพงษ  แฝกกระโทก ส.อบต.หมู 8      2. นายสมชาย  ประกอบผล ส.อบต.หมู 6 
มติท่ีประชุม    มีมติเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก จํานวน 3 ทาน เพ่ือเปนคณะกรรมการ
พัฒนาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก ดังนี้ 

1. นายกิตติ  กาจกระโทก  ส.อบต.หมู 3 

2. นายมานะ  ครอบกระโทก  ส.อบต.หมู 5 

3. นายถนอม  แคลนกระโทก ส.อบต.หมู 9 

ประธานฯ  ลําดับตอไป  ขอใหสมาชิกสภา อบต.กระโทก  ไดรวมกันเสนอชื่อเพ่ือเปนคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา อบต.กระโทก ตอไป  ขอใหสมาชิกสภา อบต.กระโทก ไดเสนอครับ 

1. นายสมพอ  อดิชัยกุล  ส.อบต.หมู 11 เสนอ นายอัด  หมูเกษม  ส.อบต.หมู 10 

ผูรับรอง  1. นายถนอม  คีมกระโทก ส.อบต.หมู 10      2. นายสุดธี  คอนกระโทก ส.อบต.หมู 2 
2. นายถนอม  แคลนกระโทก ส.อบต.หมู 9  เสนอ นายสมพงษ  แฝกกระโทก  ส.อบต.หมู 8 

ผูรับรอง  1. นายสมพอ  อดิชัยกุล ส.อบต.หมู 11      2. นายสมชาย  ประกอบผล  ส.อบต.หมู 6 
3. นายจิตร  โคลนกระโทก ส.อบต.หมู 2  เสนอ  นายสุดธี   คอนกระโทก ส.อบต.หมู 2 

ผูรับรอง  1. นายอัด  หมูเกษม ส.อบต.หมู 10      2. นายชวย  สาคะเรศ  ส.อบต.หมู 13 
มติท่ีประชุม    มีมติเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก จํานวน 3 ทาน เพ่ือเปนคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก ดังนี้ 

1. นายอัด  หมูเกษม  ส.อบต.หมู 10 

2. นายสมพงษ  แฝกกระโทก  ส.อบต.หมู 8 

3. นายสุดธี   คอนกระโทก ส.อบต.หมู 2 

3.10 เรื่อง  พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ครั้งท่ี 2/2558 (อํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน) 
ประธานฯ นายก อบต.กระโทก ไดเสนอญัตติ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๕8  ครั้งท่ี 2/2558 ใหสภา อบต.กระโทก  พิจารณาอนุมัติ  ท้ังนี้เปนไปตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๑ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3) พ.ศ. 2543 ขอ ๒๗  การ
โอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ในหมวดครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ 
ปริมาตร คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน รายละเอียด
ดังนี้ 

เนื่องจากสํานักงานปลัด  และกองชาง อบต.กระโทก มีความจําเปนท่ีจะตองขอโอน 
งบประมาณรายจายท่ีตั้งไวตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕ 8 รายละเอียด
ดังนี้ 



๑๑ 
 

สํานักงานปลัด 
        เปนรายการโอนตั้งจายเปนรายการใหมจํานวน  1รายการรายละเอียด ดังนี้ 
โอนตั้งเปนรายการใหม 
โอนตั้งจายเปนรายการใหมจํานวน  1 รายการ  เปนเงิน   3,5๐๐.-  บาท 
งบลงทุน(540000) 
คาครุภัณฑ  (541000) 
ประเภท   ครุภัณฑคอมพิวเตอร  (411600) 
  จอภาพ LCD หรือ LED  ขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว   จํานวน  1  จอ 
  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือ จอภาพ LCD หรือ LED มีขนาดไมนอยกวา 18 นิ้วรองรับความละเอียด
การแสดงผลไมนอยกวา 1,366 X768  Pixel  มี RefreshRate  ไมนอยกวา 60 HZ ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในงานบริหารท่ัวไป (00111)เนื่องจากไมไดตั้งงบประมาณไวเพ่ือการนี้ 
สวนการศึกษาฯ 
        เปนรายการโอนลดจํานวน 1รายการรายละเอียด ดังนี้ 
โอนลด 
โอนลด  จํานวน  1 รายการ  เปนเงิน   3,500.- บาท 

งบบุคลากร(520000) 
เงินเดือน  (ฝายประจํา)   (522000) 
ประเภท   เงินเดือนพนักงาน   (220100) 

1. เงินเดือนพนักงาน 
เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลในสวนการศึกษาฯ จํานวน 2 อัตรา  ตั้งจายจากเงิน

รายไดปรากฏในงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ การศึกษา  (00211) ตั้งไว 443,600 บาท กอนโอนคงเหลือเงิน  
362,080.- บาท  โอนลดครั้งนี้  3,500.- บาท คงเหลือเงิน  358,580.- บาท 
กองชาง 
        เปนรายการโอนตั้งจายเปนรายการใหมจํานวน 1รายการรายละเอียด ดังนี้ 
โอนตั้งเปนรายการใหม 
โอนตั้งจายเปนรายการใหมจํานวน  1 รายการ  เปนเงิน   180,0๐๐.-  บาท 
งบลงทุน(540000) 
คาท่ีดินและส่ิงกอสราง(542000) 
ประเภทคากอสรางส่ิงสาธารณูปการ 
  โครงการปรับปรุงปอมยาม  เพ่ือใชเปนจุดพักสายตรวจ อบต.กระโทก  
  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการปรับปรุงปอมยาม ขนาด 4.00 เมตร ยาว 9.50 เมตร                  
จํานวน  1  หลัง  พรอมปายโครงการจํานวน  1 ปาย  ตามแบบแปลนท่ีอบต.กระโทก  กําหนด  ตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฏในงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  (00241)เนื่องจากไมไดตั้งงบประมาณไวเพ่ือการ
นี้ 
สํานักงานปลัด 
        เปนรายการโอนลดจํานวน  1รายการรายละเอียด ดังนี้ 
โอนลด 
โอนลด  จํานวน  1 รายการ  เปนเงิน   80,000.- บาท 

งบดําเนินการ  (530000) 
คาใชสอย   (532000) 



๑๒ 
 

ประเภท   รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ  (320300) 
โครงการมอบผาหมกันหนาวใหกับผูสูงอายุ  ผูพิการ  ผูยากไรในเขต อบต.กระโทก 
เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการมอบผาหมกันหนาวใหกับผูสูงอายุ  ผูพิการ  ผูยากไร            

ในเขต อบต.กระโทก  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในงาน สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห  (00232)            
ตั้งไว 80,000 บาท  กอนโอนคงเหลือเงิน  80,000.- บาท  โอนลดครั้งนี8้0,000.-บาท คงเหลือเงิน 0.-บาท 
สวนการศึกษาฯ 
        เปนรายการโอนลดจํานวน 1รายการรายละเอียด ดังนี้ 
โอนลด 
โอนลด  จํานวน  1 รายการ  เปนเงิน   100,000.- บาท 

งบบุคลากร(520000) 
เงินเดือน  (ฝายประจํา)   (522000) 
ประเภท   เงินเดือนพนักงาน   (220100) 

1. เงินเดือนพนักงาน 
เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลในสวนการศึกษาฯ จํานวน 2 อัตรา  ตั้งจายจากเงิน

รายไดปรากฏในงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ การศึกษา  (00211) ตั้งไว 443,600 บาท กอนโอนคงเหลือเงิน  
358,580.- บาท  โอนลดครั้งนี้  100,000.- บาท คงเหลือเงิน  258,580.- บาท 
ขอกฎหมายระเบียบ มท.วาดวยวิธีการงบประมาณพ.ศ.๒๕๔๑ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3) พ.ศ.๒๕4๓   
ขอ  ๒๗การโอนงบประมาณรายจายท่ีมีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงลักษณะปริมาณ คุณภาพ หรือการโอน
ไปตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสรางอํานาจการอนุมัติใหโอนเปนของสภาทองถ่ิน  
มติท่ีประชุม   อนุมัติใหโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2558 ครั้งท่ี 2/2558 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานฯ นายก อบต.กระโทก มีเรื่องปรึกษาหารือสภา อบต.กระโทก จํานวน 3 เรื่อง ดังนี้ ขอเชิญ
ทานนายก อบต.กระโทก ครับ 
นายก อบต.กระโทก  ผมมีเรื่องจะปรึกษาหารือกับสมาชิกสภา อบต.กระโทก จํานวน 3 เรื่อง ดังนี้  
  4.1  เรื่อง หารือการจัดงานโครงการแขงขันกีฬาตําบลตานยาเสพติด ประจําป 255 8 
มติท่ีประชุม   มีมติใหแตละหมูบานสงทีมฟุตบอลชาย 7  คน วอลยเลยบอลหญิง เปตอง กอนวันท่ี 27 
กุมภาพันธ 2558 เพ่ือสํารวจความตองการแขงขันกีฬาตําบลตานยาเสพติด และจะนัดประชุมอีกครั้งหนึ่ง  
  4.2  เรื่อง หารือการจัดงานโครงการจัดงานประเพณีสงกรานตวันผูสูงอายุและวันครอบครัว 
ประจําป 2558 
มติท่ีประชุม      มีมติกําหนดจัดงานวันผูสูงอายุและวันครอบครัวในวันท่ี 10 เมษายน 2558 และในวันนั้น
จะมีการจายเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุดวย และจัดงานประเพณีสงกรานตในวันท่ี 13 เมษายน 2558 
 
  4.3  เรื่อง หารือโครงการกอสรางบานคนจน ประจําป 2558 
มติท่ีประชุม   มีมติใหแตละหมูบานสงรายชื่อผูท่ียากจน ยากไร ผูดอยโอกาส ท่ีสมควรจะไดรับการกอสราง
บานคนจน ประจําป 2558  หมูบานละ 1 หลัง  ในวันท่ี 10  กุมภาพันธ  2558 ใหกับนักพัฒนาชุมชนสวน
การพิจารณาคัดเลือกรอหนังสือจากอําเภอโชคชัยแจงอีกครั้งวาจะดําเนินการอยางไร  
 
 



๑๓ 
 

ประธานฯ    ขอขอบคุณสมาชิกสภาอบต.กระโทก ทุกทานท่ีไดเขารวมประชุมสภา อบต.กระโทก สมัยสามัญ 
สมัยท่ี 1  ประจําป  ๒๕๕8  ในวันนี้  และขอปดประชุมสภา อบต.กระโทก สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป
๒๕๕8 
 
เลิกประชุมเวลา 10.45 น. 
 
 

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

            เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
 
 

                      (ลงชื่อ)  กอน   กอบกระโทก     ผูตรวจบันทึกการประชุม 
               (นายกอน   กอบกระโทก) 

              ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	/
	สำเนารายงานการประชุม
	ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
	อบต.กระโทก และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.กระโทก (แทนคณะกรรมการฯที่หมดวาระ)
	ประธานฯ    นายก อบต.กระโทก ได้แจ้งเรื่องพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาอบต.กระโทก เพื่อเป็นคณะกรรมการพัฒนา อบต.กระโทก  และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.กระโทก  (แทนคณะกรรมการฯ  ที่หมดวาระ)ตามคำสั่ง อบต.กระโทกที่ 41/2556 ลงวันที่ 21มกราคม 2556 เรื่...
	นายกิตติ  กาจกระโทก สมาชิกสภา อบต.กระโทก หมู่ที่ 3  เป็นกรรมการ
	นายอนิรุทธ  แก้วใหญ่ สมาชิกสภา อบต.กระโทก หมู่ที่ 5 เป็นกรรมการ
	ต่อไปขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ชี้แจงกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง
	(6) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่น

	3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น  ผู้บริหารท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีทั้งน...
	ซึ่งในวันนี้ก็จะได้มาพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภา อบต.กระโทก  เพื่อเป็นคณะกรรมการฯ ดังนี้
	1.  คณะกรรมการพัฒนา อบต.กระโทก   จำนวน   3   คน
	2.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.กระโทก  จำนวน  3   คน
	1.  คณะกรรมการพัฒนา อบต.กระโทก   จำนวน   3   คน
	2.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.กระโทก จำนวน  3   คน

	งบบุคลากร(520000)
	งบดำเนินการ  (530000)
	งบบุคลากร(520000)
	ข้อกฎหมายระเบียบ มท.ว่าด้วยวิธีการงบประมาณพ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.๒๕4๓
	ข้อ  ๒๗การโอนงบประมาณรายจ่ายที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะปริมาณ คุณภาพ หรือการโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างอำนาจการอนุมัติให้โอนเป็นของสภาท้องถิ่น


