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สําเนารายงานการประชุม 

สภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป 2558  

วันที่  14  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2558 
เวลา 09.00 น. 

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 

 
 
 
 
 
 

งานกิจการสภาฯ 
สํานักงาน ปลัด อบต. 
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ระเบียบวาระการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก   
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4 ประจําป ๒๕๕8  

วันท่ี 14 ธันวาคม  2558  เวลา 09.00 น.  
ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 

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

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
๑.๑ เรื่อง ประกาศสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  เรื่อง เรียกประชุมสภาองคบริหาร 

สวนตําบลกระโทก  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4 ประจําป  ๒๕๕8 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา 
  2.1  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.กระโทก สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป 
2558 ครั้งท่ี 3 เม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2558 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องดวน 
  เรื่องเพ่ือทราบ 

3.1 เรื่อง รับทราบผลการดําเนินโครงการจัดงานลอยกระทง ประจําป 2558   
3.2 เรื่อง รับทราบผลการดําเนินโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลวัน 

ลอยกระทง ประจําป 2558  
  3.3 เรื่อง รับทราบสรุปรายงานการรับ – จายเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 

3.4 เรื่อง รับทราบสรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําป 
งบประมาณ พ.ศ.2558 
  3.5 เรื่อง การดําเนินงานโครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ิมศักยภาพการบริหารงานของ 
อบต. ใหแกผูบริหาร สมาชิกและพนักงานสวนตําบลกระโทก ประจําปงบประมาณ 2559 
  3.6 เรื่อง การดําเนินงานโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปใหม 
2559 
  เรื่องพิจารณา 

  3.7 เรื่อง พิจารณาอนุมัติจายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งท่ี 
1/2559 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 
  4.1 หารือโครงการจัดงานอนุรักษและเผยแพรปรางคพะโค (นั่งกินเขา-เลาหนหลัง-สูวิถีคน  
กระโทก) ครั้งท่ี 4 ประจําปงบประมาณ 2559 
  4.2 หารือโครงการจัดงานประเพณีวันข้ึนปใหม 2559  
  4.3 หารือโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2559  
        
  

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

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4 ประจําป 2558  
วันท่ี 14  ธันวาคม  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 

นายสมพงษ  แฝกกระโทก 
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. นางสาวอํานวย  จอกกระโทก ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง 
6. นายธรรณพ  นิลสลับ ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง 
7. นางสาวบุญลอม หม่ืนกระโทก ตําแหนง บุคลากร 
8. นางวิไลวรรณ    ขันนะรา ตําแหนง เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 
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เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
                  เม่ือสมาชิกสภา อบต.กระโทก มาครบองคประชุมแลว จํานวน 20 คน นายกอน กอบกระโทก  
ประธานสภา อบต. กระโทก  ทําหนาท่ีเปนประธานในท่ีประชุมกลาวเปดประชุม  และดําเนินการตามระเบียบ
วาระการประชุม  ดังนี้ 
ประธานฯ   ขอเขาสูระเบียบวาระการประชุม  
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

1.1 เรื่อง  ประกาศเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  สมัยสามัญ   
สมัยท่ี 4  ประจําป 2558   ตั้งแตวันท่ี  1 – 15  ธันวาคม  2558 
ประธานฯ      ดวยสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  ไดประกาศสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  
ลงวันท่ี  24  พฤศจิกายน  2558  เรื่อง เรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก สมัยสามัญ  
สมัยท่ี 4 ประจําป 2558  โดยไดกําหนดเริ่มประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก ตั้งแตวันท่ี  
1 – 15 ธันวาคม  2558  ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  มีกําหนด  15  วัน จึง
เรียนเสนอสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  เพ่ือโปรดทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 

    2.1   รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  สมัยวิสามัญ   
สมัยท่ี 1 ประจําป 2558 ครั้งท่ี 3  เม่ือวันท่ี  30  กันยายน  2558 
ประธานฯ    ตามท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  ไดมีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป 2558 เม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2558 ซ่ึงคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมไดตรวจสอบแลว จึงขอใหสมาชิกทุกทานไดพิจารณาวาจะมีการขอแกไขถอยคําในรายงานการประชุม
สภาหรือไม (เวนระยะเวลา 1 นาที) 

ถาไมมีสมาชิกฯ ทานใดขอแกไขถอยคําในรายงานการประชุม  ก็ขอมติรับรองรายงานการ 
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป 2558 ครั้งท่ี 3 ท่ีไดประชุมไป
เม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2558  ตอไป 
มติท่ีประชุม   รับรองรายงานการประชุมเปนเอกฉันท 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องดวน 
3.1 เรื่อง รับทราบผลการดําเนินโครงการจัดงานลอยกระทง ประจําป 2558  ในวันท่ี  25  

พฤศจิกายน  2558 
ประธานฯ   นายก อบต.กระโทก   ไดรายงานผลการดําเนินโครงการจัดงานลอยกระทง ประจําป 2558  
เม่ือวันท่ี 25  พฤศจิกายน 2558 ณ ปราสาทปรางคพะโค ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย เชน การแสดงของ
เด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลกระโทก การแสดงของเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดพะโค การ
แสดงของเด็กนักเรียนโรงเรียนบานดอน การประกวดกระทงสวยงาม การประกวดสูงวัยนพมาศ  มีผูเขารวม
โครงการประกอบไปดวย ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  ผูใหญบาน 
ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลกระโทก และพ้ืนท่ีใกลเคียง ประมาณ 300 คน โดยใชงบประมาณ
ท้ังสิ้น 50,000 บาท ซ่ึงการดําเนินโครงการสําเร็จ บรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไวทุกประการ จึงนําเสนอสภา
องคการบริหารสวนตําบลกระโทก  เพ่ือโปรดทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
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3.2 เรื่อง รับทราบผลการดําเนินโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลวัน 
ลอยกระทง ประจําป 2558  
ประธานฯ อบต.กระโทก ไดดําเนินโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลวันลอย
กระทง ประจําป 2558  ในวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2558  ณ บริเวณปราสาทปรางคพะโค หมูท่ี 11  โดย
การปฏิบัติหนาท่ีของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนองคการบริหารสวนตําบลกระโทก จํานวน 6 คน และ
จัดทําปายรณรงคประชาสัมพันธการปองกันและลดอุบัติเหตุในชวงเทศการวันลอยกระทง จํานวน 6 ปาย ซ่ึงได
โครงการดังกลาวไดดําเนินการเสร็จสิ้นแลว  โดยใชงบประมาณท้ังสิ้น 4,440 บาท จึงนําเรียนเสนอสภา
องคการบริหารสวนตําบลกระโทก เพ่ือโปรดทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

3.3 เรื่อง  สรุปรายงานการรับ - จายเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ประธานฯ   นายก อบต.กระโทก   ไดรายงานการรับ-จายเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2558 ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.  2541 หมวด 6 
การรายงาน ขอ 40 เม่ือสิ้นปงบประมาณ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประกาศรายงานการรับ-จายเงิน
ประจําปงบประมาณท่ีสิ้นสุดนั้น ท้ังงบประมาณรายจายและเงินนอกงบประมาณไวโดยเปดเผย ณ สํานักงาน
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เพ่ือใหประชาชนทราบภายในกําหนดสามสิบวัน ตามแบบท่ีกรมการปกครอง
กําหนด แลวสงสําเนารายงานการับ -จายดังกลาวไปใหผูวาราชการจังหวัดเพ่ือทราบ และเก็บเปนขอมูลระดับ
จังหวัด ภายในระยะเวลาสิบหาวันหลังจากนั้น แลวใหจังหวัดรายงานกรมการปกครองทราบ รายละเอียด
เอกสารแนบ  จึงนําเสนอสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  เพ่ือโปรดทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

3.4 เรื่อง สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปงบประมาณ 2558 
ประธานฯ      นายก อบต.กระโทก  ไดแจงรายงานซ่ึงไดจาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ของ อบต.
กระโทก  ประจําปงบประมาณ ๒๕๕8 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.กระโทก 
ใหกับท่ีประชุมสภารับทราบ    
ขอกฎหมาย    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘   กําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ี  ดังนี้  

๑. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๒. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอสภาทองถ่ิน  

ผูบริหารทองถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให
ประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกัน อยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปท้ังนี้ใหติดประกาศ
โดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน  
     ฯลฯ 

และไดสรุปโครงการตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.  ๒๕๕8 – 2560) ของ อบต.กระโทก  ประจําป
งบประมาณ ๒๕๕8  ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซ่ึงสามารถสรุปไดตามยุทธศาสตร   
ไดดังนี้   
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ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ป 

จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ.2558–2560) 
 

ยุทธศาสตร 
ปท่ี  1   

พ.ศ. 2558 
ปท่ี  2    

พ.ศ. 2559 
ปท่ี  3    

พ.ศ. 2560 
รวม 

จํานวน
โครงการ 

จํานวน 
งบประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

จํานวน 
งบประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

จํานวน 
งบประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

จํานวน 
งบประมาณ 

ยุทธศาสตรที่  1 พัฒนาการทองเที่ยว 4 300,000 3 270,000 3 270,000 10 840,000 
ยุทธศาสตรที่  2 การบริหารราชการ 
ตามหลักการบริหารบานเมืองที ่

39 5,122,000 28 5,177,000 28 4,677,000 95 14,976,000 

ยุทธศาสตรที่  3 เสริมสรางความ 
สามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทา 
ปญหาความยากจน 

14 1,320,000 9 250,000 10 270,000 33 1,840,000 

ยุทธศาสตรที่  4  การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

5 160,000 5 160,000 5 160,000 15 480,000 

ยุทธศาสตรที่  5  การพัฒนาดาน 
โครงสรางพื้นฐาน 

72 22,667,150 39 7,654,500 26 6,363,000 137 36,684,650 

ยุทธศาสตรที่  6  การสรางสังคม 
ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยูรวมกัน 
อยางมีความสุข 

92 12,742,500 92 8,006,000 85 7,336,000 269 28,084,500 

ยุทธศาสตรที่  7  น้ําแกจน 11 1,422,900 8 2,289,000 13 5,979,800 32 9,691,700 
ยุทธศาสตรที่  8  การพัฒนา 
เกษตรอินทรีย 

10 585,000 8 300,000 3 110,000 21 995,000 

รวม 247 44,319,550 192 24,106,500 173 25,165,800 612 93,591,850 

 
ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาป  2558 

ยุทธศาสตร 
จํานวนโครงการ 

ที่เสร็จ 

จํานวนโครงการ 
ที่อยูในระหวาง

ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ 
ที่ยังไมได 
ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

จํานวนโครงการ 
ที่มีการเพ่ิมเติม 

จํานวนโครงการ
ทั้งหมด 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
ยุทธศาสตรที่ 1 2 50.00   2 50.00 - - - - 4 ๑๐๐ 
ยุทธศาสตรที่ 2 16 41.03   23 58.97 - - - - 39 ๑๐๐ 
ยุทธศาสตรที่ 3 4 28.57   10 71.43 - - - - 14 ๑๐๐ 
ยุทธศาสตรที่ 4 1 20.00   4 80.00 - - - - 5 ๑๐๐ 
ยุทธศาสตรที่ 5 29 40.28   43 59.72 - - - - 72 ๑๐๐ 
ยุทธศาสตรที่ 6 36 39.13   56 60.87 - - - - 92 ๑๐๐ 
ยุทธศาสตรที่ 7 4 36.36   7 63.64 - - - - 11 ๑๐๐ 
ยุทธศาสตรที่ 8 2 20.00   8 80.00 - - - - 10 ๑๐๐ 

รวม 94 38.06   153 61.94 - - - - 247 ๑๐๐ 
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ตารางสรุปการดําเนินงานการแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8 –๒๕60) 

ยุทธศาสตร 

โครงการที่บรรจ ุ

ในแผนพัฒนา
สามป พ.ศ.๒๕๕
8-๒๕60 

โครงการ 

ที่นําเขา
ขอบัญญัต ิ

ป ๒๕๕8 

โครงการ 

ที่ดําเนินการ 

แลวเสร็จ 

คิดเปนรอยละ 

ของโครงการ 

ที่บรรจุในแผนพัฒนา 

สามป  
พ.ศ.๒๕๕8–๒๕60 

1.การพัฒนาการทองเที่ยว 4 2 2 0.81 
2.การบริหารราชการตาม
หลักการบริหารบานเมืองที่ด ี

39 16 16 6.48 

3.เสริมสรางความสามารถ
ทางเศรษฐกิจและบรรเทา
ปญหาความยากจน 

14 4 4 1.62 

4.การอนุรักษและพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมใหเกิดสมดุลอยาง
ยั่งยืน 

5 1 1 0.40 

5.การพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน 

72 
20 

29 11.74 

6.การสรางสังคมใหมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและอยูรวมกันอยางมี
ความสุข 

92 36 36 14.57 

๗.น้ําแกจน 11 0 4 1.62 

๘.การพัฒนาเกษตรอินทรีย 10 2 2 0.81 

รวม 247 81 94 38.06 

: โครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕60จํานวน   247   โครงการ 
: โครงการท่ีนําเขาขอบัญญัติ ป ๒๕๕8 จํานวน   81  โครงการคิดเปนรอยละ  32.79  ของโครงการ 

 ท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕60 
: โครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ   จํานวน  94   โครงการ   คิดเปนรอยละ  38.06  ของโครงการ 

 ท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕60 

ปญหา อุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
1.จํานวนโครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามป  มีจํานวนมากเกินไป  ซ่ึงเกินศักยภาพของ

อบต.ท่ีจะดําเนินการไดท้ังหมด 
๒.งบประมาณไมเพียงพอในการดําเนินงานเม่ือเปรียบเทียบกับจํานวนโครงการในแผนพัฒนา

อบต. 
 3.ประชาชนขาดความรูความเขาใจในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
4. ประชาชนใหความรวมมือในการรวมประชุมประชาคมหมูบานไมดีเทาท่ีควร 

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.กระโทก 
  1. ควรจัดทําแผนใหมีความสมดุลและสอดคลองกับงบประมาณของ อบต.  ใหมากท่ีสุด 



๘ 
 
  2.การเสนอ โครงการของหมูบาน/ชุมชน  ควรเรียงลําดับความสําคัญตามความจําเปนเรงดวน
และโครงการท่ีเสนอควรเปนโครงการท่ีสามารถดําเนินการไดทันที 
  3. ควรมีการประชาสัมพันธหรือจัดกิจกรรมอยางอ่ืนรวมดวยเพ่ือใหประชาชนเกิดความสนใจ
มารวมประชุมประชาคมจํานวนมาก 

4. ควรสงเสริมความรูความเขาใจในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินใหแกประชาชน 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
  3.5 เรื่อง การดําเนินโครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ิมศักยภาพการบริหารงานของ 
อบต. ใหแกผูบริหาร สมาชิกและพนักงานสวนตําบลกระโทก ประจําปงบประมาณ 2559 
ประธานฯ อบต.กระโทก จะไดดําเนินงานโครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ิมศักยภาพการบริหารงาน
ของ อบต. ใหแกผูบริหาร สมาชิกและพนักงานสวนตําบลกระโทก ประจําปงบประมาณ 2559 ระหวางวันท่ี 
22 – 25 ธันวาคม 2558  โดยการฝกอบรมบรรยายใหความรูเก่ียวกับระเบียบกฎหมายตางๆ ในวันท่ี 22 
ธันวาคม 2558 ณ หองประชุม อบต.กระโทก และจะเดินทางไปศึกษาดูงานในวันท่ี 23 ธันวาคม 2558 ท่ี
องคการบริหารสวนตําบลศิลาแลง อําเภอปว จังหวัดนาน  เพ่ือศึกษาดูงานเก่ียวกับการบริหารงานดาน
การศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และในวันท่ี 24 ธันวาคม 2558 เดินทางไปศึกษาดูงานท่ีเทศบาลเมืองแพร 
เก่ียวกับผูสูงอายุ โรงเรียนผูสูงอายุ และในวันท่ี 25 ธันวาคม 2558 ดูงานท่ีเทศบาลตําบลชอแฮ อําเภอเมือง 
จ.แพร เก่ียวกับการบริหารการจัดงาน และเดินทางกลับจังหวัดนครราชสีมา จึงนําเสนอสภาองคการบริหาร
สวนตําบลกระโทก เพ่ือโปรดทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
  3.6 เรื่อง การดําเนินงานโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปใหม 
2559 
ประธานฯ อบต.กระโทก จะไดดําเนินงานโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปใหม 
2559  ระหวางวันท่ี 29  ธันวาคม  2558 – 4 มกราคม 2559  โดยตั้งจุดบริการประชาชนตําบลกระโทก 
ณ บริเวณสี่แยกคลองชลประทาน หมูท่ี 11 ตําบลกระโทก อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยการปฏิบัติ
หนาท่ีของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง และสมาชิก
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนองคการบริหารสวนตําบลกระโทก จํานวน 70 คน ซ่ึงไดแตงตั้งทุกทานเปน
เจาหนาท่ีปฏิบัติงานประจําจุดบริการประชาชน รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย จึงนําเสนอสภาองคการ
บริหารสวนตําบลกระโทก เพ่ือโปรดทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

เพ่ือพิจารณา 
  3.7 เรื่อง พิจารณาอนุมัติจายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ 2559 ครั้งท่ี 1/2559 
ประธานฯ นายก อบต.กระโทก   ไดเสนอขออนุมัติจายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  
ครั้งท่ี  1/2559  เพ่ือแกไขปญหาความเรงดวน เพราะมีงบประมาณไมเพียงพอ  ซ่ึงมีความจําเปนจะตองจาย
ขาดเงินสะสม เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน  ดังนี้  

เนื่องจากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 ไมสามารถดําเนินการตาม 
แผนพัฒนาของ อบต.ไดครบถวน  เพ่ือแกไขปญหาความเรงดวน เพราะมีงบประมาณไมเพียงพอ ในการ
ดําเนินการ  จึงมีความจําเปนจะตองจายเงินสะสม เพ่ือใหแกไขปญหาความเดือดรอน รายละเอียดเอกสารแนบ 
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กองชาง         จํานวน   14  รายการ  รวมเปนเงินท้ังหมด   1,540,2๐๐  บาท 
รายจายเพ่ือการลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง 
คาท่ีดินและส่ิงกอสราง จํานวน  14   โครงการ   ตั้งไว  1,540,200  บาท 
ประเภทถนน  จํานวน  11  โครงการ  ตั้งไว  1,356,600  บาท 

๑.  โครงการ กอสรางถนนคสล (หมูท่ี ๒) บานหนองคลา (ซอยดอนจั่น)                          
ตั้งไว  343,000  บาท  เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคสล. กวาง 2.50  เมตร  ยาว 256  เมตร                         
หนา 0.15 เมตร ตามแบบแปลนท่ี อบต.กระโทก กําหนด 

๒. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก  (หมูท่ี ๒) บานหนองคลา (ชวงนานายแสน)                        
ตั้งไว  161,900  บาท  เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนหินคลุก  กวาง 4 เมตร  ยาว  800  เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 ม.   ตามแบบแปลนท่ีอบต.กระโทก กําหนด 

3. โครงการกอสรางถนนหินคลุก (หมูท่ี ๒) บานหนองคลา ซอยนาดาบออด (ฝายวังไมโกลน)                  
ตั้งไว  86,900 บาท  เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนหินคลุก  กวาง 2.50 เมตร ยาว 700 เมตร  หนาเฉลี่ย             
0.10 เมตร  ตามแบบแปลนท่ี อบต.กระโทก กําหนด 

4. โครงการ กอสรางถนนหินคลุก (หมูท่ี ๒) บานหนองคลา  (สายเลียบคลองชลประทาน          
สาย 8 R)  ตั้งไว   59,0 00  บาท  เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนหินคลุก กวาง 4 เมตร ยาว 3๐0  เมตร                 
หนาเฉลี่ย  0.1๐  เมตร  ตามแบบแปลนท่ี อบต.กระโทก กําหนด 
  5. โครงการ ซอมแซมถนนคสล. (หมูท่ี 3) บานดอนใหญ (สายเขาวัดบานดอน)                   
ตั้งไว  96,0 00   บาท  เพ่ือจายเปนคาซอมแซมถนนคสล.   กวาง 5 เมตร ยาว 50 เมตร                       
หนา 0.10 เมตร  ตามแบบแปลนท่ีอบต.กระโทก กําหนด 
  6. โครงการ ปรับปรุงถนนหินคลุก (หมูท่ี 5) บานพะโค (สายคลองตะคุฝงตะวันออก)            
ตั้งไว  139,0 00  บาท  เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนหินคลุก   กวาง 2.๕๐  เมตร  ยาว 1,100  เมตร            
หนาเฉลี่ย 0.10 ม.  ตามแบบแปลนท่ีอบต.กระโทก กําหนด 
  7.โครงการซอมแซมถนนหินคลุก (หมูท่ี 8) บานชะอม (สายคลองตาออน)                          
ตั้งไว  86,9๐๐ บาท  เพ่ือจายเปนคาซอมแซมถนนหินคลุก  กวาง 2.50 เมตร  ยาว 70๐ เมตร   หนาเฉลี่ย 
๐.๑0 เมตร  ตามแบบแปลนท่ีอบต.กระโทก กําหนด      

8. โครงการกอสรางถนนหินคลุก  (หมูท่ี 8)  บานชะอม (สายดอนละกอ  ชวงท่ี 3)              
ตั้งไว  86,900 บาท  เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนหินคลุก  กวาง 2.50 เมตร ยาว 700 เมตร               
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  ตามแบบแปลนท่ีอบต.กระโทก กําหนด 

9. โครงการกอสรางถนนหินคลุก  (หมูท่ี 10) บานใหม (สายเลียบคลองชลประทาน                 
ถึงคลองกุม) รอยตอระหวาง ม.10 ถึง ม.3  ตั้งไว  74,000 บาท  เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนหินคลุก  
กวาง 3.00 เมตร  ยาว 500 เมตร   หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  ตามแบบแปลนท่ีอบต.กระโทก กําหนด 

10. โครงการกอสรางถนนคสล. (หมูท่ี 11) บานปรางคพะโค (สายเลียบคลองชลประทาน 
สาย 38 นาตาปว)   ตั้งไว  169,000 บาท  เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคสล.  กวาง 5.00 เมตร                  
ยาว 62.50 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ตามแบบแปลนท่ีอบต.กระโทก กําหนด 

11. โครงการเสริมถนนคอนกรีตเสริมคอนเหล็ก (หมูท่ี 11) บานปรางคพะโค ซอยคอกหมู
(บานนางออม)   ตั้งไว  54,000 บาท  เพ่ือจายเปนคาเสริมถนนคอนกรีตเสริมคอนเหล็ก   กวาง 4.00 เมตร                  
ยาว 35 เมตร  หนา 0.10 เมตร  ตามแบบแปลนท่ีอบต.กระโทก กําหนด 

 
 



๑๐ 
 

 
ประเภทขุดลอก  จํานวน  3  โครงการ   ตั้งไว  183,600 บาท 

1. โครงการขุดลอกคลองสงน้ํา  (หมูท่ี 3)  บานดอนใหญ (จากสามแยกตะวันออกบาน            
ถึงคลองหนองสรวง)   ตั้งไว  60,700  บาท  เพ่ือจายเปนคาขุดลอกคลองสงน้ํา  ปากกวาง 1 เมตร               
ลึกเฉลี่ย 1 เมตร  ยาว  1,300  เมตร  ตามแบบแปลนท่ี อบต.กระโทก กําหนด 

2. โครงการขุดลอกทํานบคลองกุม  พรอมวางทอ 2 จุด (หมูท่ี 3) บานดอนใหญ                   
ตั้งไว  99,000   บาท  เพ่ือจายเปนคาขุดลอกทํานบคลองกุม  กวาง 2.50 เมตร  ลึกเฉลี่ย 1 เมตร                       
ยาว 1,000 เมตร  ตามแบบแปลนท่ี อบต.กระโทก กําหนด 

3. โครงการขุดลอกคลอง (หมูท่ี 6) บานโพธิ์เงิน (ตอจากบอกระโดนถึงบานโพธิ์เงิน)              
ตั้งไว  23,900  บาท  เพ่ือจายเปนคาขุดลอกคลอง  กวาง 2 เมตร  ยาว 330 เมตร  ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร 
ตามแบบแปลนท่ี   อบต.กระโทก กําหนด 

ขอกฎหมาย    
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการรับเงิน  การเบิกจายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บ

รักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2547  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)  
พ.ศ.2548    

ขอ  89  องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจ ใชจายเงินสะสมไดโดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถ่ิน
ภายใตเง่ือนไข  ดังตอไปนี้ 

1. ใหกระทําไดเฉพาะกิจการซ่ึงอยูในอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน                   
ซ่ึงเก่ียวกับดานการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเปนการเพ่ิมพูนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
หรือกิจการท่ีจัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดรอนของประชาชน ท้ังนี้ตองเปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินหรือตามท่ีกฎหมายกําหนด 

2. ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภท      
ตามระเบียบแลว 

3. เม่ือไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสมแลวองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดําเนินการกอหนี้ 
ผูกพันและเบิกจายใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกิน 1 ปถัดไป  หากไมดําเนินการภายในระยะเวลา                      
ท่ีกําหนดใหการจายเงินสะสมนั้นเปนอันพับไป 

ท้ังนี้ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มียอดเงินสะสมคงเหลือ เพียงพอท่ีจะจาย คาใชจาย
ประจําและกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณะภัยเกิดข้ึน โดยการใชจายเงินสะสมใหคํานึงถึงฐานะการคลังและ
เสถียรภาพในระยะยาว 
  โดยปจจุบัน อบต.กระโทก  มียอดเงินสะสมคงเหลือ ณ ปจจุบันท่ีสามารถจายไดเปนเงิน         
5,953,501.98 บาท ซ่ึงไดมีการขออนุมัติครั้งนี้เปนเงิน 1,540,200  บาท จะคงเหลือเงิน 4,413,301.98 
บาท โดยอํานาจการอนุมัติตามระเบียบฯ  ขอ 89  เปนอํานาจของสภา อบต.กระโทก 
   จึงนําเสนอสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ จายขาดเงิน
สะสมประจําปงบประมาณ 2559 ครั้งท่ี 1/2559  ขอมติท่ีประชุมครับ 
มติท่ีประชุม อนุมัติใหจายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ 2559 ครั้งท่ี 1/2559 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 
  4.1 หารือโครงการจัดงานอนุรักษและเผยแพรปรางคพะโค (นั่งกินเขา-เลาหนหลัง-สูวิถีคน  
กระโทก) ครั้งท่ี 4 ประจําปงบประมาณ 2559 
 



๑๑ 
 
มติท่ีประชุม มีมติใหจัดงานอนุรักษและเผยแพรปรางคพะโค (นั่งกินเขา-เลาหนหลัง-สูวิถีคนกระโทก)  
ครั้งท่ี 4 ประจําปงบประมาณ 2559 ชวงเดือนกุมภาพันธ 2559 
  4.2 หารือโครงการจัดงานประเพณีวันข้ึนปใหม 2559  
มติท่ีประชุม มีมติใหจัดโครงการจัดงานประเพณีวันข้ึนปใหม 2559 ในวันท่ี 5 มกราคม 2559  
 
  4.3 หารือโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2559  
มติท่ีประชุม มีมติใหจัดโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 2559 ในวันท่ี 9  มกราคม 2559  
 
ประธานฯ      ขอขอบคุณสมาชิกสภาอบต.กระโทก ทุกทานท่ีไดเขารวมประชุมสภา อบต.กระโทก  สมัย
สามัญ  สมัยท่ี 4  ประจําป  ๒๕๕8 ในวันนี้  และขอปดประชุมสภา อบต.กระโทก   สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4  
ประจําป  ๒๕๕8  
 
เลิกประชุมเวลา 12.15 น. 
 
 

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

            เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
 

 
                      (ลงชื่อ)  กอน   กอบกระโทก     ผูตรวจบันทึกการประชุม 

                 (นายกอน  กอบกระโทก) 
                       ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
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