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สําเนารายงานการประชุม 
สภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป 2558 

วันที่ 29  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2558 
เวลา 09.00 น. 

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
 
 
 
 
 
 

งานกิจการสภาฯ 
สํานักงาน ปลัด อบต. 
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ระเบียบวาระการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
 สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  ประจําป  ๒๕๕8  

วันท่ี  29  มิถุนายน  2558 เวลา 09.00 น. 
ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 

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

ระเบียบวาระท่ี ๑เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
๑.๑   เรื่อง ประกาศสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  เรื่อง เรียกประชุมสภาองค 

บริหารสวนตําบลกระโทก สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2 ประจําป  ๒๕๕8 
ระเบียบวาระท่ี ๒เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา 
  2.1  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.กระโทก สมัยสามัญ สมัยท่ี 1/2558 
เม่ือวันท่ี 9 กุมภาพันธ 2558 
ระเบียบวาระท่ี ๓เรื่องดวน 
  เรื่องเพ่ือทราบ 

1.๑ เรื่อง รับทราบผลการดําเนินงานโครงการจัดงานแขงขันปรางคพะโคมินิมาราธอน  
ครั้งท่ี 2 ประจําป 2558 

1.2 เรื่อง รับทราบผลการดําเนินงานโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต  วันผูสูงอายุและ 
วันครอบครัวประจําป 2558 

1.3 เรื่อง รับทราบผลการดําเนินงานโครงการจางนักเรียน/นักศึกษาปฏิบัติงานชวงปดภาค 
เรียน ประจําป 2558 
  1.4 เรื่อง รับทราบผลการดําเนินงานโครงการฝกอบรมประชาธิปไตยสําหรับเยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไป ประจําป 2558 
  1.5 เรื่อง รับทราบผลการดําเนินงานโครงการอบรมเยาวชนตานยาเสพติด ประจําป 2558  

1.6 เรื่อง รับทราบผลการดําเนินงานโครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานสูงอายุ  
ในการสงเสริมอนุรักษวัฒนธรรมและทํานุบํารุงศาสนาประจําป 2558 
  1.7เรื่อง รับทราบผลการดําเนินงานโครงการสงเสริมศักยภาพและศึกษาดูงานของ
อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจําหมูบาน (อสม.) ของ อบต.กระโทก ประจําป 2558 
  1.8 เรื่อง รับทราบผลการดําเนินงานโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยปูแอสฟสติก 
คอนกรีตทับถนนเดิมหลังวัดโบสถหมู 8 – สะพานลําพระเพลิงบานหนองคลา หมู 2 
  1.9 เรื่อง รับทราบผลการดําเนินงานโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยปูแอสฟสติก 
คอนกรีตทับถนนเดิมบานใหมหมู 10 –บานดอนใหญ หมู 3 
  1.10 เรื่อง รับทราบผลการดําเนินงานโครงการกอสรางบานคนจน ประจําป 2558 
  1.11 เรื่อง การดําเนินการโครงการฝกอบรมชวยเหลือสาธารณภัยเบื้องตน ประจําป 2558  

เรื่องพิจารณา 
  1.12 เรื่อง พิจารณาอนุมัติใหความเห็นชอบรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา พ.ศ.2559 – 
พ.ศ.2563  
  1.1 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติใหความเห็นชอบรางแผนพัฒนาสามปพ.ศ.2559 – พ.ศ. 2561 
อบต.กระโทก 
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1.14 เรื่อง พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558   
ครั้งท่ี 7/2558 (อํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน) 
  
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ        

4.1 เรื่อง การขอรับเงินสงเคราะหการจัดการศพผูสูงอายุตามประเพณี จากสํานักงานพัฒนา  
สังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดนครราชสีมา 
  4.2 เรื่อง การเฝาระวังโรคไขเลือดออกระบาดในพ้ืนท่ี  
  4.3 เรื่อง ขอความรวมมือเขารวมกิจกรรมตางๆ  
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-สําเนา- 
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2 ประจําป 2558 
วันท่ี  29  มิถุนายน 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. 
6. 

นายกิตติ    กาจกระโทก 
นายธานี     กลิ่นเสาวคนธ 

ตําแหนง 
ตําแหนง 

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  3 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  3 

7. นางลอม  กลั่นกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  4 
8. นายทวีชัย   สัตยธรรม ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  4 
9. นายมานะ   ครอบกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  5 
10 นายสมชาย   ประกอบผล ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  6 
11 นางเชื่อม    แกลมกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  6 
12 
13 

นายสมพงษแฝกกระโทก 
นางตุย     พรางกระโทก 

ตําแหนง 
ตําแหนง 

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  8 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  8 

14 นายถนอม    แคลนกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  9 
15 นายเลิศ      ต่ํากระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  9 
16 นายถนอม   คีมกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  10 
17 นายอัด   หมูเกษม ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  10 
18 นายสมพอ  อดิชัยกุล ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  11 
19 
20 

นายชวย   สาคะเรศ 
นายพูน   ฝอยกระโทก 

ตําแหนง 
ตําแหนง 

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  13 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  13 

21 นายสุรศักดิ์  เสนีวงศ ณ อยุธยา ตําแหนง เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
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. 
9. 

นางสาวบุญลอม  หม่ืนกระโทก 
นางวิไลวรรณ    ขันนะรา 

ตําแหนง 
ตําแหนง 

บุคลากร 
เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 
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เริ่มประชุมเวลา  09.00น. 

เม่ือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทกมาครบองคประชุมแลวจํานวน 20 คน  
นายกอน  กอบกระโทก ประธานสภา อบต.กระโทก ทําหนาท่ีเปนประธานในท่ีประชุมกลาวเปดประชุมและ ขอ
แจงใหท่ีประชุมทราบกอนจะเขาสูระเบียบวาระการประชุม วา นายก อบต.กระโทก ไดขอถอนญัตติในระเบียบ
วาระท่ี 3 ขอ 3.14 เรื่อง พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558   
ครั้งท่ี 7/2558 (อํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน)  จึงนําเรียนเสนอสภา อบต.กระโทก เพ่ือทราบและขอเขาสู
ระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 
ประธานสภาฯ   ขอเขาสูระเบียบวาระการประชุม  
ระเบียบวาระท่ี ๑เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

๑.๑   เรื่อง ประกาศสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  เรื่อง เรียกประชุมสภาองค 
บริหารสวนตําบลกระโทก สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2 ประจําป  ๒๕๕8 
ประธานฯ ดวยสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  ไดมีการประกาศสภาองคการบริหารสวนตําบล
กระโทก เรื่องเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป ๒๕๕ 8 ลง
วันท่ี 8 มิถุนายน 2558 โดยไดกําหนดเริ่มประชุมสภา อบต.กระโทก ตั้งแตวันท่ี 15– 29  มิถุนายน 2558
ณ หองประชุมสภา อบต.กระโทก   มีกําหนด ๑๕ วัน จึงเรียนนําเสนอสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  
เพ่ือโปรดทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 

    ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.กระโทก สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจําป ๒๕๕8 
เม่ือวันท่ี 9 กุมภาพันธ  2558 
ประธานฯ ตามท่ีสภา อบต.กระโทก ไดมีประชุมสภา อบต .กระโทก สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑/๒๕๕ 8 เม่ือ
วันท่ี 9 กุมภาพันธ 2558 ซ่ึงคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบแลว   จึงขอใหสมาชิกทุก
ทานไดพิจารณาวาจะมีการขอแกไขถอยคําในรายงานการประชุมสภาหรือไม(เวนระยะเวลา 1 นาที) ขอเชิญ
เลขานุการสภาฯ ชี้แจง 

ถาไมมีสมาชิกฯ  ทานใดขอแกไขถอยคําในรายงานการประชุม  ก็ขอมติรับรองรายงานการ 
ประชุมสภา อบต.กระโทก สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑/๒๕๕8 ท่ีไดประชุมไปเม่ือวันท่ี 9 กุมภาพันธ  2558 ตอไป 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมเปนเอกฉันท 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องดวน 
  เรื่องเพ่ือทราบ 

๓.๑  รับทราบผลการดําเนินงานโครงการแขงขันปรางคพะโคมินิมาราธอน ครั้งท่ี 2 ประจําป  
2558 เม่ือวันท่ี 28 มีนาคม 2558   
ประธานฯ อบต.กระโทก  ไดดําเนินการโครงการแขงขันปรางคพะโคมินิมาราธอน ครั้งท่ี 2 ประจําป  
2558 เม่ือวันท่ี 28 มีนาคม 2558  มีผูเขารวมกิจกรรมประมาณ 300 คน โดยภายในกิจกรรมการแขงขัน
ในวันนั้น มีการวิ่งมินิมาราธอน 4 ประเภท ไดแก รุนอายุไมเกิน 12 ป รุนอายุไมเกิน 18 ป รุนประชาชน
ท่ัวไป อบต.กระโทก และรุนประชาชนท่ัวไป อ.โชคชัย และการแขงเตนแอโรบิค การแขงขันเตะลูกโทษ ซ่ึงใน
การจัดกิจกรรมครั้งนี้ อบต.กระโทก ไดรับการสนับสนุนจากภาคเอกชน ไดแก บริษัทชลิชา 2012 สนับสนุน
เงินรางวัล 4 ,000 บาท บริษัทภัคฐพิชาจํากัด สนับสนุนเงินรางวัล 3,000 บาท หอพักพรจิรชาติ สนับสนุน
เงินรางวัล 1,500 บาท และบริษัทคารกิลมีทสไทยแลนดจํากัด สนับสนุนถวยรางวัลชนะเลิศ การดําเนินการ 
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โครงการดังกลาวไดเสร็จสิ้นลงแลวสามารถดําเนินการไปไดดวยดี ไมมีปญหาและอุปสรรคใดๆ สามารถบรรลุ
วัตถุประสงคท่ีตั้งไวทุกประการ โดยใชงบประมาณอบต.กระโทก ท้ังสิ้น 53,138 บาท  จึงนําเรียนเสนอสภา
องคการบริหารสวนตําบลกระโทก  เพ่ือโปรดทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

3.2  เรื่อง  รับทราบผลการดําเนินงานโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต  วันผูสูงอายุและ 
วันครอบครัวประจําป 2558 
ประธานฯ อบต.กระโทก จะดําเนินการตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต วันผูสูงอายุและวัน
ครอบครัว ประจําป  ๒๕๕8  ซ่ึงจะมีกิจกรรมทางศาสนา การสรงน้ําพระ กิจกรรมการแสดงความกตัญู  การ
รดน้ําดําหัวผูสูงอายุ  การกอพระเจดียทราย  และการแขงขันกีฬาพ้ืนบาน   ในวันเสารท่ี  ๑๓  เมษายน  ๒๕๕
8 ณ  ลานอเนกประสงค  อบต.กระโทก และ วัดปรางคพะโค  การดําเนินการโครงการดังกลาวไดเสร็จสิ้นลง
แลวสามารถดําเนินการไปไดดวยดี ไมมีปญหาและอุปสรรคใดๆ สามารถบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไวทุกประการ
โดยใชงบประมาณอบต.กระโทก ท้ังสิ้น 95,030 บาท  จึงนําเรียนเสนอสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
เพ่ือโปรดทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
  3.3  เรื่อง รับทราบผลการดําเนินงานโครงการจางนักเรียน/นักศึกษาปฏิบัติงานชวงปดภาค  
เรียน ประจําป 2558 
ประธานฯ อบต.กระโทก   ไดดําเนินการโครงการจางนักเรียน/นักศึกษาปฏิบัติงานชวงปดภาคเรียน  
ประจําป 2558 โดยเริ่มปฏิบัติงานเม่ือวันท่ี 26 มีนาคม 2558 – 29 เมษายน 2558 จํานวน 26 คน โดย
จายคาจางอัตราวันละ 200 บาท ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. โดยแบงออกเปน 3 กลุม ไปชวยงานใน
สํานักงานปลัดฯ กองคลัง กองชาง และสวนการศึกษาฯ ซ่ึงเปนการสงเสริมใหนักเรียนนักศึกษาไดใชเวลาวาง
ใหเกิดประโยชนและมีรายไดชวยเหลือครอบครัวเปนการแบงเบาภาระคาใชจาย การดําเนินการโครงการ
ดังกลาวไดเสร็จสิ้นลงแลว สามารถดําเนินการไปไดดวยดี  ไมมีปญหาและอุปสรรคใดๆ  สามารถบรรลุ
วัตถุประสงคท่ีตั้งไวทุกประการ โดยใชงบประมาณอบต.กระโทก ท้ังสิ้น 33 ,400 บาท จึงนําเรียนเสนอสภา
องคการบริหารสวนตําบลกระโทก  เพ่ือโปรดทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
  3.4 เรื่อง รับทราบผลการดําเนินงานโครงการฝกอบรมประชาธิปไตยสําหรับเยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไป ประจําป 2558 
ประธานฯ อบต.กระโทก   ไดดําเนินการ โครงการฝกอบรมประชาธิปไตยสําหรับเยาวชนและประชาชน
ท่ัวไป ประจําป 2558 เม่ือวันท่ี 7 พฤษภาคม 2558 โดยการฝกอบรมใหความรู ความเขาใจประชาธิปไตย
แกเยาวชนและประชาชนในเขตอบต.กระโทกณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลกระโทก ในการ
ดําเนินการโครงการดังกลาวไดเสร็จสิ้นลงแลว สามารถดําเนินการไปไดดวยดี  ไมมีปญหาและอุปสรรคใดๆ  
สามารถบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไวทุกประการ โดยใชงบประมาณ อบต.กระโทก ท้ังสิ้น 19 ,902 บาท จึงนํา
เรียนเสนอสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  เพ่ือโปรดทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
  3.5 เรื่อง รับทราบผลการดําเนินงานโครงการอบรมเยาวชนตานยาเสพติด ประจําป 2558  
ประธานฯ อบต.กระโทก   ไดดําเนินการโครงการอบรมเยาวชนตานยาเสพติด ประจําป 2558 เม่ือวันท่ี 
8  พฤษภาคม 2558 โดยการฝกอบรมใหความรูความเขาใจเก่ียวกับยาเสพติดแกเยาวชนในเขตอบต.กระโทก 
ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลกระโทก ในการดําเนินการโครงการดังกลาวไดเสร็จสิ้นลงแลว สามารถ
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ดําเนินการไปไดดวยดี  ไมมีปญหาและอุปสรรคใดๆ  สามารถบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไวทุกประการ โดยใช
งบประมาณ อบต.กระโทก ท้ังสิ้น 19,132 บาท จึงนําเรียนเสนอสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
เพ่ือโปรดทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
  3.6  เรื่อง  รับทราบผลการดําเนินงานโครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน
ผูสูงอายุในการสงเสริมอนุรักษวัฒนธรรมและทํานุบํารุงศาสนา ประจําป 2558 
ประธานฯ อบต.กระโทก   ไดดําเนินการโครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานผูสูงอายุในการ
สงเสริมอนุรักษวัฒนธรรมและทํานุบํารุงศาสนา ประจําป 2558 เม่ือวันท่ี 14 – 15 พฤษภาคม 2558 โดย
การฝกอบรมใหความรูแกผูสูงอายุ ณ ท่ีทําการ อบต.กระโทก ในวันท่ี 14 พฤษภาคม 2558 และพาผูสูงอายุ
ไปดูงานในวันท่ี 15 พฤษภาคม 2558 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการดําเนินการโครงการดังกลาวได
เสร็จสิ้นลงแลว สามารถดําเนินการไปไดดวยดี  ไมมีปญหาและอุปสรรคใดๆ  สามารถบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไว
ทุกประการ โดยใชงบประมาณ อบต.กระโทก ท้ังสิ้น 95 ,332 บาท จึงนําเรียนเสนอสภาองคการบริหารสวน
ตําบลกระโทก  เพ่ือโปรดทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

3.7  เรื่อง  รับทราบผลการดําเนินงานโครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของ  
อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน อบต.กระโทก ประจําป 2558 
ประธานฯ อบต.กระโทก   ไดดําเนินการโครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของ  
อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน ประจําป 2558 เม่ือวันท่ี 28 – 29 พฤษภาคม 2558 โดยการฝกอบรมให
ความรูแกอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน ณ ท่ีทําการ อบต.กระโทก ในวันท่ี 28 พฤษภาคม 2558 และพา
อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานไปดูงานในวันท่ี 29 พฤษภาคม 2558 ณ เทศบาลเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 
ในการดําเนินการโครงการดังกลาวไดเสร็จสิ้นลงแลว สามารถดําเนินการไปไดดวยดี ไมมีปญหาและอุปสรรค
ใดๆ สามารถบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไวทุกประการ โดยใชงบประมาณ อบต.กระโทก ท้ังสิ้น 97,712บาท  
จึงนําเรียนเสนอสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  เพ่ือโปรดทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

3.8 เรื่อง รับทราบผลการดําเนินงานโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยปูแอสฟสติก 
คอนกรีตทับถนนเดิมหลังวัดโบสถหมู 8 – สะพานลําพระเพลิงบานหนองคลา หมู 2 
ประธานฯ อบต.กระโทก   ไดดําเนินการ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยปูแอสฟสติกคอนกรีตทับ
ถนนเดิมหลังวัดโบสถหมู 8 – สะพานลําพระเพลิงบานหนองคลา หมู 2 ระยะทาง 400 เมตร ซ่ึงการปรับปรุง
ถนนคอนกรีตโดยปูแอสฟสติก คอนกรีตทับถนนเดิมไดดําเนินการเสร็จสิ้นลงแลว สามารถดําเนินการไปได
ดวยดี ไมมีปญหาและอุปสรรคใดๆ สามารถบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไวทุกประการ โดยใชงบประมาณ อบต. 
กระโทก 685,000 บาท  จึงนําเรียนเสนอสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  เพ่ือโปรดทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
  3.9 เรื่อง รับทราบผลการดําเนินงานโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมผิวแอสฟสติก 
คอนกรีตทับถนนเดิมบานใหมหมู 10 – บานดอนใหญ หมู 3 
ประธานฯ อบต.กระโทก ไดดําเนินการโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยปูแอสฟสติกคอนกรีต 
สายบานใหมหมู 10 เชื่อมบานดอนใหญ หมู 3 ระยะทาง 530 เมตร ซ่ึงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยปูแอส
ฟสติก คอนกรีตทับถนนเดิมไดดําเนินการเสร็จสิ้นลงแลวสามารถดําเนินการไปไดดวยดี ไมมีปญหาและ
อุปสรรคใดๆ สามารถบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไวทุกประการ โดยใชงบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ 
ท้ังสิ้น  1,002,000 บาท  จึงนําเรียนเสนอสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  เพ่ือโปรดทราบ 
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มติท่ีประชุม รับทราบ 
  3.10 เรื่อง รับทราบผลการดําเนินงานโครงการกอสรางบานคนจน ประจําป 2558 
ประธานฯ อบต.กระโทก ไดดําเนินการ โครงการกอสรางบานคนจน ประจําป 2558 ซ่ึง อบต.กระโทก 
ไดดําเนินการกอสรางบานคนจนใหกับ นางราช  ตองกระโทก  อยูบานเลขท่ี 33/1  หมูท่ี 9 บานโบสถ  
ต.กระโทก  และอบต.กระโทก ไดดําเนินการมอบบานคนจนไปแลวเม่ือวันท่ี 3 มิถุนายน 2558 การ
ดําเนินการไปไดดวยดี ไมมีปญหาและอุปสรรคใดๆ สามารถบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไวทุกประการ โดยใช
งบประมาณ อบต.กระโทก ท้ังสิ้น 92 ,500 บาท  จึงนําเรียนเสนอสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  
เพ่ือโปรดทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
  3.11 เรื่อง การดําเนินงานโครงการฝกอบรมชวยเหลือสาธารณภัยเบื้องตน ประจําป 2558 
ประธานฯ อบต.กระโทกจะดําเนินการโครงการฝกอบรมชวยเหลือสาธารณภัยเบื้องตน ประจําป 2558 
ซ่ึงอบต.กระโทกจะดําเนินการฝกอบรมในระหวางวันท่ี 9 – 10 กรกฎาคม 2558 ณ หองประชุมองคการ
บริหารสวนตําบลกระโทก จํานวน 70 คน  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหประชาชนไดมีความรู ความเขาใจท้ังภาค
ทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ในการชวยเหลือตนเองและผูอ่ืนเม่ือไดเกิดสาธารณภัยตางๆ เชน อุทกภัย วาตภัย  
ภัยจากสารเคมีรั่วไหล แผนดินไหว ดินโคลนถลม  จึงนําเรียนเสนอสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก เพ่ือ
โปรดทราบและเขารับการฝกอบรมในวันดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
  เพ่ือพิจารณา 

๓.12 เรื่องพิจารณาอนุมัติใหความเห็นชอบรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา พ.ศ.๒๕๕9 
– พ.ศ. ๒๕63 
ประธานฯ นายก อบต .กระโทก  ไดนําเสนอใหสภา อบต .กระโทก พิจารณา อนุมัติรางแผนยุทธศาสตร
การพัฒนา พ.ศ.๒๕๕9–พ.ศ. 2563 ซ่ึงมีรายละเอียดตามรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (เอกสารแนบทาย1) 
ขอกฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ .ศ. 
๒๕๔๘หมวด ๓ การจัดทําแผนพัฒนา ขอ 16  การจัดทําแผน ยุทธศาสตรการใหดําเนินการตามระเบียบนี้  
โดยมีข้ันตอนดําเนินการดังนี้   

๑.  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินจัดประชุมประชาคมทองถ่ิน สวนราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวของ 
เพ่ือแจงแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน รับทราบปญหา ความตองการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นท่ีเก่ียวของ
ตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี เพ่ือนํามากําหนดแนว
ทางการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา โดยใหนําขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตางๆ และขอมูล
ในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน รวบรวมแนวทางและขอมูล นํามาวิเคราะห
เพ่ือจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาแลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

3. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา เพ่ือเสนอผูบริหารทองถ่ิน 
4. ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา และประกาศใชแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนา 
สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหผูบริหารทองถ่ินเสนอรางแผน ยุทธศาสตรการ พัฒนาตอสภา

องคการบริหารสวนตําบล  เพ่ือ ใหความเห็นชอบกอน แลวผูบริหารทองถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาตอไป  

 



๙ 
 
มติท่ีประชุม อนุมัติเห็นชอบรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต.กระโทก พ.ศ.2559 – พ.ศ.2563  

เห็นชอบ 19 เสียง  ไมเห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 
๓.13 เรื่องพิจารณาอนุมัติใหความเห็นชอบรางแผนพัฒนาสามปพ.ศ.๒๕๕9 –พ.ศ.๒๕61 

ของ อบต.กระโทก 
ประธานฯ นายก อบต .กระโทก  ไดนําเสนอใหสภา อบต .กระโทก พิจารณาใหความเห็นชอบราง
แผนพัฒนา สามป พ.ศ.๒๕๕ 9–พ.ศ.2561  ซ่ึงมีรายละเอียดตามรางแผนพัฒนา สามป อบต .กระโทก  พ.ศ.
๒๕๕9–2๕61 แบงออกเปน ๘ ยุทธศาสตร ดังนี้  (เอกสารแนบทาย2)   

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

๑.  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินรวมกับประชาคมทองถ่ินกําหนดประเด็นหลักการพัฒนาใหสอดคลอง
กับวิสัยทัศน พันธกิจและจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  รวมท้ังสอดคลองกับปญหา
ความตองการของประชาคมและชุมชน โดยใหนําขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตางๆ และขอมูลใน
แผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา ปญหา 
ความตองการ และขอมูลนํามาจัดทํารางแผนพัฒนาสามปเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  

3. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาสามปเพ่ือเสนอผูบริหารทองถ่ิน 
4. ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาสามปและประกาศใชแผนพัฒนาสามป  
สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหผูบริหารทองถ่ินเสนอรางแผนพัฒนาสามป ตอสภาองคการบริหาร

สวนตําบล  เพ่ือใหความเห็นชอบกอน  แลวผูบริหารทองถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามป
ตอไป   

จึงนําเรียนเสนอมายังสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทกเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติใหความเห็นชอบ
รางแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2559 – พ.ศ. 2561 ตอไป 
มติท่ีประชุม อนุมัติเห็นชอบรางแผนพัฒนาสามปของ อบต.กระโทก พ.ศ.2559 – พ.ศ.2561 

เห็นชอบ 19 เสียง  ไมเห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 4เรื่องอ่ืนๆ 
  4.1 เรื่อง การขอรับเงินสงเคราะหการจัดการศพผูสูงอายุตามประเพณี จากสํานักงานพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดนครราชสีมา 
นายก อบต.กระโทก  จ.ส.อ.บุญเยี่ยม  หม่ันกระโทก  นายก อบต.กระโทก  ไดรับแจงจากสํานักงานพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดนครราชสีมาวา จากประกาศเรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไขการคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุนการสงเคราะหในการจัดการศพตามประเพณี พ.ศ.2557 
วา ผูสูงอายุท่ีมีสิทธิขอรับเงินสงเคราะหในการจัดการศพตามประเพณีนั้น จะตองเปนผูอยูในครัวเรือนท่ีตก
เกณฑตามขอมูลความ จําเปนพ้ืนฐาน  (จปฐ.) ซ่ึงในพ้ืนท่ี อบต.กระโทก ไมมีรายชื่อผูสูงอายุตกเกณฑฯ 
สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดนครราชสีมา จึงไมสามารถดําเนินการเบิกจายเงิน
สงเคราะหในการจัดการศพผูสูงอายุตามประเพณีไดในปงบประมาณ พ.ศ.2558 จึงเรียนสมาชิกสภา อบต.
กระโทก เพ่ือโปรดทราบและประชาสัมพันธใหประชาชนในหมูบานไดรับทราบ  
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 



๑๐ 
 
  4.2 เรื่อง การเฝาระวังโรคไขเลือดออกระบาดในพ้ืนท่ี  
นายก อบต.กระโทก จ.ส.อ.บุญเยี่ยม  หม่ันกระโทก  นายก อบต.กระโทก ขอใหสมาชิกสภา อบต.  
กระโทก ทุกทานไดเฝาระวังโรคไขเลือดออกในหมูบาน ชวยกันดูแล เพราะเม่ือวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 
ประชาชนในพ้ืนท่ีหมูท่ี 11 บานปรางคพะโค ไดเปนไขเลือดออก จึงขอใหทุกทานชวยกันประชาสัมพันธดูแล
บานเรือนใหสะอาดปลอดลูกน้ํายุงลาย จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
  4.3 เรื่อง ขอความรวมมือเขารวมกิจกรรมตางๆ  
นายก อบต.กระโทก จ.ส.อ.บุญเยี่ยม  หม่ันกระโทก  นายก อบต.กระโทก ขอความรวมมือสมาชิกสภา อบต.
กระโทก ทุกทานเขารวมกิจกรรมท้ังทางอบต.กระโทก จัดและสวนราชการอ่ืนดําเนินการ เพ่ือความพรอม
เพรียงเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เชนโครงการตางๆ หรืองานรัฐพิธีตางๆ จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ประธานฯ    ขอขอบคุณสมาชิกสภาอบต .กระโทก ทุกทานท่ีไดเขารวมประชุมสภา อบต .กระโทก สมัยสามัญ   
สมัยท่ี 2 ประจําป ๒๕๕8  ในวันนี้และขอปดประชุมสภา อบต.กระโทก สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป ๒๕๕8 
 
เลิกประชุมเวลา 11.45 น. 
 
 
 

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

          เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
 
 

                      (ลงชื่อ)  กอน   กอบกระโทก     ผูตรวจบันทึกการประชุม 
             (นายกอน  กอบกระโทก) 

         ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
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