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สําเนารายงานการประชุม 
สภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจําป 2559 
วันที่  9  เดือน  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2559 

เวลา 09.00 น. 

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 

 
 
 
 
 

งานกิจการสภาฯ 
สํานักงาน ปลัด อบต. 
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ระเบียบวาระการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1  ประจําป  ๒๕๕9 
วันท่ี  9  กุมภาพันธ  2559  เวลา 09.00 น. 

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

ระเบียบวาระท่ี ๑เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
๑.๑   เรื่อง ประกาศสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  เรื่อง เรียกประชุมสภาองค 

บริหารสวนตําบลกระโทก  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1 ประจําป  ๒๕๕9 
ระเบียบวาระท่ี ๒เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา 
  2.1  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.กระโทก สมัยสามัญ สมัยท่ี 4/2558 
เม่ือวันท่ี 14 ธันวาคม 2558 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องดวน 
  เรื่องเพ่ือทราบ 

3.1 เรื่อง รับทราบผลการดําเนินงานโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวง 
เทศกาลวันปใหม พ.ศ. 2559 

3.2 เรื่อง รับทราบผลการดําเนินงานโครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ิมศักยภาพการ  
บริหารงานของ อบต. ใหแกผูบริหาร สมาชิก และพนักงานสวนตําบลกระโทก ประจําป 2559 

3.3 เรื่อง รับทราบผลการดําเนินงานโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2559 
  3.4 เรื่อง การจัดงานสมโภชฉลองอนุสาวรียทาวสุรนารีอําเภอโชคชัย ประจําป 2559 
  เรื่องพิจารณา 
  3. 5 เรื่อง  พิจารณากําหนดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก ประจําป 
2559 
  3.6 เรื่อง ขออนุมัติเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2559 – 2561  
ฉบับท่ี 1 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ        
 

--------------------------- 
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-สําเนา- 

รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจําป 2559 
วันท่ี  9  กุมภาพันธ  2559 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 นายสมพงษ  แฝกกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  8 
12 นางตุย        พรางกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  8 
13 นายถนอม    แคลนกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  9 
14 นายเลิศ      ต่ํากระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  9 
15 นายถนอม   คีมกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  10 
16 นายอัด   หมูเกษม ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  10 
17 นายสมพอ  อดิชัยกุล ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  11 
18 นายชวย   สาคะเรศ ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  13 
19 นายพูน     ฝอยกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลก  หมูท่ี 13 
20 นายสุรศักดิ์  เสนีวงศ ณ อยุธยา ตําแหนง เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 

ผูไมมาประชุม 
1 นายธานี    กลิ่นเสาวคนธ ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  3 

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. นางสาวบุญลอม หม่ืนกระโทก ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 



 
๔ 

 
8. 
 

นางวิไลวรรณ  ขันนะรา ตําแหนง 
 

นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
เม่ือสมาชิกสภา อบต.กระโทก มาครบองคประชุมแลว จํานวน  19 คน  นายกอน  กอบกระโทก 

ประธานสภา อบต. กระโทก  ทําหนาท่ีเปนประธานในท่ีประชุมกลาวเปดประชุม  และดําเนินการตามระเบียบ
วาระการประชุม  ดังนี้ 

ประธานฯ  ขอเขาสูระเบียบวาระการประชุม   
ระเบียบวาระท่ี๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

๑.๑  เรื่อง ประกาศสภาอบต. กระโทกเรื่อง เรียกประชุมสภาอบต.กระโทก  สมัยสามัญ 
สมัยท่ี 1 ประจําป ๒๕๕9  ตั้งแตวันท่ี ๑ –15 กุมภาพันธ 2559 
ประธานฯ ดวยสภา อบต.กระโทก  ไดมีการประกาศสภาอบต.กระโทก  ลงวันท่ี 26 มกราคม 2559 
เรื่อง  เรียกประชุมสภาอบต.กระโทก สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป ๒๕๕9 โดยไดกําหนดเริ่มประชุมสภา 
อบต.กระโทก  ตั้งแตวันท่ี 1– 15  กุมภาพันธ 2559  ณ หองประชุมสภา อบต.กระโทก มีกําหนด ๑๕ วัน 
จึงเรียนนําเสนอสภา อบต.กระโทก  เพ่ือโปรดทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 

    ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.กระโทก  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4  ประจําป  
๒๕๕8  เม่ือวันท่ี 14 ธันวาคม  2558 
ประธานฯ ตามท่ีสภา อบต.กระโทก ไดมีประชุมสภา อบต .กระโทก สมัยสามัญ สมัยท่ี 4/๒๕๕8 เม่ือ
วันท่ี 9 ธันวาคม 2558  ซ่ึงคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบแลว  จึงขอใหสมาชิกทุกทาน
ไดพิจารณาวาจะมีการขอแกไขถอยคําในรายงานการประชุมสภาหรือไม  (เวนระยะเวลา 1 นาที) ขอเชิญ
เลขานุการสภาฯ ชี้แจง 

ถาไมมีสมาชิกฯ ทานใดขอแกไขถอยคําในรายงานการประชุม ก็ขอมติรับรองรายงานการ 
ประชุมสภา อบต.กระโทก สมัยสามัญ สมัยท่ี 4/๒๕๕8 ท่ีไดประชุมไปเม่ือวันท่ี 14 ธันวาคม 2558 ตอไป 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมเปนเอกฉันท 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องดวน 
  เรื่องเพ่ือทราบ 
  3.1  เรื่อง  รับทราบผลการดําเนินงานโครงการ ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลวันปใหม พ.ศ. 2559 
ประธานฯ อบต.กระโทกไดดําเนินการโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลวันปใหม 
พ.ศ. 2559 ในระหวางวันท่ี 29 ธันวาคม 2558–4 มกราคม 2559 ซ่ึงมีวั นหยุดราชการติดตอกันหลายวัน  
ทําใหมีประชาชนใชรถใชถนนในการเดินทางสัญจรเพ่ือกลับภูมิลําเนาและเดินทางทองเท่ียวเปนจํานวนมาก  
กอใหเกิดความเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกวาในชวงเวลาปกติ โดยองคการบริหารสวนตําบลกระโทก
ไดดําเนินการจัดตั้งจุดบริการประชาชนตําบลกระโทก  ณ  บริเวณสี่แยกคลองชลประทาน  หมูท่ี ๑๑  ตําบล
กระโทก  อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  โดย การปฏิบัติหนาท่ีประจําจุดบริการประชาชนของผูบริหาร
ทองถ่ิน สมาชิกสภา อบต.กระโทก พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง กํานัน ผูใหญบาน อสม. และอปพร.อบต.



 
๕ 

 
กระโทก  จํานวน 70 คน  และรองนายกอบต.กระโทก และปลัด อบต.กระโทก เปนผูตรวจการปฏิบัติหนาท่ี
ของเจาหนาท่ีประจําจุดบริการโครงการดังกลาวสามารถดําเนินการไปไดดวยความเรียบรอย  สําเร็จลุลวงตาม
วัตถุประสงค  ไมมีปญหาและอุปสรรคใดๆ จึงนําเรียนเสนอมายังสภา อบต.กระโทก เพ่ือโปรดทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

3.2  เรื่อง รับทราบผลการดําเนินงานโครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ิมศักยภาพการ  
บริหารงานของ อบต. ใหแกผูบริหาร สมาชิก และพนักงานสวนตําบลกระโทก ประจําป 2559 
ประธานฯ อบต.กระโทก  ไดดําเนินงานโครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ิมศักยภาพการบริหารงานของ 
อบต. ใหแกผูบริหาร สมาชิก และพนักงานสวนตําบลกระโทก ประจําป 2559   หวงระหวางวันท่ี 22 – 25 
ธันวาคม 2558 โดยฝกอบรมบรรยายใหความรูในวันท่ี 22 ธันวาคม 2558  ณ หองประชุม อบต.กระโทก และ
เดินทางไปศึกษาดูงานท่ีศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลศิลาแลง อําเภอปว จังหวัดนาน และศึกษาดูงานท่ี
โรงเรียนผูสูงอายุ เทศบาลเมืองแพร อําเภอเมือง จังหวัดแพร  และศึกษาดูงานการบริหารจัดการท่ีเทศบาลตําบล
ชอแฮ อําเภอเมือง จังหวัดแพร  โครงการดังกลาวสามารถดําเนินการไปไดดวยความเรียบรอย  สําเร็จลุลวงตาม
วัตถุประสงค  ไมมีปญหาและอุปสรรคใดๆ จึงนําเสนอสภา อบต.กระโทก  เพ่ือโปรดทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

3.3  เรื่อง รับทราบผลการดําเนินงานโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2559 
ประธานฯ ตามท่ี อบต.กระโทกใหจัด โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2559  ในวันท่ี 9 
มกราคม ๒๕๕ 9 เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ลานเอนกประสงค  อบต.กระโทก  ไดดําเนินโครงการเสร็จ
เรียบรอยแลว โดยมีผูเขารวมงาน ประกอบดวย เด็ก ผูปกครอง ผูนําชุมชน สมาชิกสภา อบต.กระโทก และ
พนักงานสวนตําบล เจาหนาท่ี มีผูเขารวมกิจกรรมภายในงานประมาณ 300  คน ภายในงานมีกิจกรรมการ
แสดงของเด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.กระโทก การแสดงของโรงเรียนวัดพะโค การแสดงของโรงเรียนบาน
ดอน  พรอมเปดการเลนเกมส ซุมตางๆ ไดแก ซุมตักไขมหาสนุก ซุมปาเปารับโชค ซุมเด็กเล็ก ซุมอาหาร  ซุมรัก
การอาน  ผลท่ีไดรับจากการดําเนินโครงการมีดังนี้ 

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

 ไมมีปญหาและอุปสรรคใดๆ  จึงนําเสนอสภา อบต.กระโทก  เพ่ือโปรดทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
  3.4  เรื่อง  การจัดงานสมโภชฉลองอนุสาวรียทาวสุรนารีอําเภอโชคชัย ประจําป 2559 
ประธานฯ อบต.กระโทก  ไดรับแจงจากอําเภอโชคชัยวาจะจัดงานสมโภชฉลองอนุสาวรียทาวสุรนารี 
อําเภอโชคชัย ประจําป 2559 ระหวางวันท่ี 19–21 กุมภาพันธ 2559 ณ บริเวณลานอนุสาวรียทาวสุรนารี 
ในงานสมโภชครั้งนี้มีกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับ อบต.กระโทก คือในวันพิธีเปด วันท่ี 19 กุมภาพันธ 2559  
ภาคเชาเวลา 06.00 – 07.30 น. ผูมีเกียรติพรอมกัน ณ ลานอนุสาวรียทาวสุรนารี  นายอําเภอโชคชัย
ประธานในพิธีวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรียทาวสุรนารี กลาวบวงสรวงดวงวิญญาณทานทาวสุรนารี เริ่มพิธี
พราหมณ เสร็จจากนั้นเริ่มพิธีทางสงฆ รําโทนของขาราชการครู การประกวดผลิตภัณฑทางการเกษตร พันธุ
ขาว และมันสําปะหลัง การประกวดไกพ้ืนบาน และการประกวดแขงขันผัดหม่ีโคราช  



 
๖ 

 
ภาคค่ําเวลา 06.30 – 18.30 น. องคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหง จัดขบวนแหลูกหลานยาโมถึงสถานท่ี
ประกอบพิธีและเขาประจําจุด  โดย อบต.กระโทก พรอมกันบริเวณสามแยกไปวัดบิง ในเวลา 15.30 น. และ
เริ่มเคลื่อนขบวนเวลา 16.30 น. ภายในงานมีกิจกรรมเชน การแสดงสากเหม่ิงภูมิปญญาของทองถ่ินกระโทก  
การแสดงรําโทน การแสดงของโรงเรียนบัณฑิตนอย เวลา 18.30 น. ผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธาน
ในพิธีเปดเดินทางมาถึงบริเวณพิธี นายอําเภอกลาวรายงาน  เชิญประธานมอบเกียรติบัตรแกผูชนะการประกวด
แขงขันตางๆ ประธานกระทําพิธีเปด ลั่นฆองชัย จุดพลุเฉลิมฉลอง เสร็จพิธี 
การแตงกาย  เชา  ขาราชการชุดปกติขาว  ประชาชนชุดสุภาพ  คํ่า ชุดสุภาพ ชุดผาไทย 
ดังนั้น เพ่ือใหการจัดงานสมโภชฉลองอนุสาวรียทาวสุรนารีอําเภอโชคชัย ประจําป ๒๕๕9  ในสวนท่ีเก่ียวของ
กับ อบต.กระโทก  เปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอเชิญสมาชิกสภา อบต.กระโทก ทุกทานเขารวมกิจกรรมใน
ครั้งนี้โดยพรอมเพรียงกัน  
มติท่ีประชุม รับทราบ 
  เรื่องพิจารณา 
  ๓.5  เรื่อง  พิจารณากําหนดสมัยประชุมสามัญสภาอบต.กระโทก ประจําป 2559 
ประธานฯ ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับท่ี ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒) มาตรา ๕๓  ซ่ึงกําหนดวาในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญ  ๒ สมัยหรือหลายสมัย
แลวแตสภาองคการบริหารสวนตําบลจะกําหนด แตตองไมเกิน ๔ สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปให
สภาองคการบริหารสวนตําบลกําหนด 
  นายอําเภอตองกําหนดใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ดําเนินการประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบลครั้งแรกภายในสิบหาวันนับแตวันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล และใหท่ีประชุมเลือกประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลและรองประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล  
  กรณีท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบลไมอาจจัดใหมีการประชุมสภาครั้งแรกไดตาม
กําหนดเวลาในวรรคสองหรือมีการประชุมแตไมอาจเลือกประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลได นายอําเภอ
อาจเสนอผูวาราชการจังหวัดใหมีคําสั่งยุบสภาองคการบริหารสวนตําบล 
  สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ใหมีกําหนดไมเกินสิบหาวัน แตถาจะขยายเวลาออกไปอีก
จะตองไดรับอนุญาตจากนายอําเภอ 
  จึงขอใหท่ีประชุมรวมกันพิจารณาการกําหนดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล  
กระโทก  ประจําป ๒๕๕9 วาจะกําหนดไวเปนก่ีสมัย พรอมวันเริ่มสมัยประชุมในแตละสมัยวาจะกําหนดเม่ือใด 
และกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมครั้งแรกของป พ.ศ. 2560 ขอเชิญครับ 

นายถนอม  คีมกระโทก  ส.อบต.หมูท่ี 10  เสนอกําหนดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวน 
ตําบลกระโทก ประจําป ๒๕๕9 จํานวน 4 สมัย มีผูรับรองดังนี้ 
๑. นายจิตร  โคลนกระโทก ส.อบต.หมู 2 ผูรับรอง  2. นายสมพอ  อดิชัยกุล  ส.อบต.หมู 11. ผูรับรอง 
มติท่ีประชุม กําหนดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  ไวเปน  4 สมัย   
ประธานฯ      เม่ือท่ีประชุมมีมติใหกําหนดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก ไว 4 สมัยแลว  
ขอเชิญกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญแตละสมัย ประจําป  2559 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 1 
ประจําป 2560 ขอเชิญเสนอครับ 
นายสมพอ   อดิชัยกุล ส.อบต.หมูท่ี 11 ขอเสนอวันเริ่มสมัยประชุมสามัญแตละสมัย ดังนี้ 
 สมัยท่ี ๑  วันท่ี  1 - 15  กุมภาพันธ  ๒๕๕9 



 
๗ 

 
สมัยท่ี ๒ วันท่ี  17 – 31  พฤษภาคม  ๒๕๕9 
สมัยท่ี ๓  วันท่ี  1 – 15 สิงหาคม  ๒๕๕9 
สมัยท่ี ๔  วันท่ี 1 – 15  ธันวาคม  ๒๕๕9 

 สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี ๑ ประจําป 2560 กําหนดเริ่มในวันท่ี 1 – 15 กุมภาพันธ 2560 
ประธานฯ      มีสมาชิกสภา อบต.กระโทก ทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนหรือไมครับ ถาไมมีผมขอมติท่ีประชุม
วากําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญแตละสมัย ประจําป 2559 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 1 
ประจําป 2560  ตามท่ี นายสมพอ  อดิชัยกุล  ส.อบต.หมูท่ี 11 เสนอ ดังนี้ 
 สมัยท่ี ๑  วันท่ี  1 - 15  กุมภาพันธ  ๒๕๕9 

สมัยท่ี ๒ วันท่ี  17 – 31  พฤษภาคม  ๒๕๕9 
สมัยท่ี ๓  วันท่ี  1 – 15 สิงหาคม  ๒๕๕9 
สมัยท่ี ๔  วันท่ี 1 – 15  ธันวาคม  ๒๕๕9 

 สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี ๑ ประจําป 2560 กําหนดเริ่มในวันท่ี 1 – 15 กุมภาพันธ 2560 
ขอมติท่ีประชุมครับ 
มติท่ีประชุม มีมติใหกําหนดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  ไว 4 สมัย และกําหนดวัน
เริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจําป 2559 และกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจําป 2560 ดังนี้ 
 สมัยท่ี ๑  วันท่ี 1 - 15  กุมภาพันธ ๒๕๕9 

สมัยท่ี ๒ วันท่ี  17 – 31  พฤษภาคม ๒๕๕9 
สมัยท่ี ๓  วันท่ี 1 – 15 สิงหาคม ๒๕๕9 
สมัยท่ี ๔  วันท่ี 1 – 15  ธันวาคม ๒๕๕9 

 สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี ๑ ประจําป 2560 กําหนดเริ่มในวันท่ี 1 – 15 กุมภาพันธ 2560 
  3.6 เรื่อง ขออนุมัติเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2559 – 2561  
ฉบับท่ี 1 
ประธานฯ ตามมติสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก ในคราวประชุมสภา อบต.กระโทก สมัยสามัญ 
สมัยท่ี 2 ประจําป 2558 เม่ือวันท่ี 29 มิถุนายน 2558 ไดอนุมัติเห็นชอบรางแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2559 
– 2561 และ นายก อบต.กระโทก ไดประกาศใชแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2559 – 2561 ไปแลวเม่ือวันท่ี 30 
มิถุนายน 2558 เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548  และเปนไปตามแนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว 0703 ลงวันท่ี 
2 กุมภาพันธ 2558 ไดแจงแนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  

เนื่องจาก อบต.กระโทก  มีความจําเปนเสนอขออนุมัติเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา 
สามป พ.ศ.2559 – 2561 ฉบับท่ี 1 ดังนี้ 

1. มีความจําเปนท่ีจะตองเพ่ิมเติมโครงการท่ีไมมีอยูในแผนพัฒนาสามป  ใหปรากฏไวใน
แผนพัฒนาสามป 

2. มีความจําเปนท่ีจะตองดําเนินโครงการพัฒนาท่ีไมไดระบุไวในโครงการพัฒนาปแรกของ
แผนพัฒนาสามป   คือ  โครงการพัฒนาท่ีบรรจุไวในป พ.ศ.2561  เปลี่ยนมาเปนป พ.ศ.2559    

3. มีความจําเปนท่ีจะตองดําเนินโครงการพัฒนา  ซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญ              
ปริมาณงาน  และงบประมาณในโครงการพัฒนานั้น 



 
๘ 

 
จึงจําเปนตองจัดทํารางแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง          

(ฉบับท่ี 1) ขององคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
  โดยถือปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไ ทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘  ขอ 4   
  “การเพ่ิมเติม”  หมายความวา  การเพ่ิมเติมแผนงาน โครงการท่ีไมมีอยูในแผนพัฒนาสามป  
ใหปรากฏไวในแผนพัฒนาสามป 

“การเปลี่ยนแปลง” หมายความวา  การทําใหวัตถุประสงคและสาระสําคัญของแผนพัฒนา
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม   หมวด ๔  การแกไข  การเพ่ิมเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา   ขอ 22             
การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามป  ใหดําเนินการตามระเบียบนี้  รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
มติท่ีประชุม อนุมัติใหเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2559 – 2561 ฉบับท่ี 1 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 

  ไมมี 
ประธานฯ ขอขอบคุณสมาชิกสภาอบต.กระโทก ทุกทานท่ีไดเขารวมประชุมสภา อบต .กระโทก  
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1 ประจําป ๒๕๕9 ในวันนี้ และขอนัดประชุมสภา อบต.กระโทก สมัยสามัญ สมัยท่ี 1  
ครั้งท่ี 2 ประจําป ๒๕๕9 ในวันท่ี 12 กุมภาพันธ 2559 เวลา 09.00 น. 
 
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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