
๑ 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

สําเนารายงานการประชุม 
สภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 
วันที่  7  เดือน  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2560 

เวลา 09.00 น. 

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 

 
 
 
 
 

งานกิจการสภาฯ 
สํานักงาน ปลัด อบต. 
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ระเบียบวาระการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก   
สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป 2560 ครั้งท่ี 1 
วันท่ี 7  กุมภาพันธ  2560 เวลา 09.00 น.  

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

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
๑.๑   เรื่อง  ประกาศสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  เรื่อง เรียกประชุมสภาองค 

บริหารสวนตําบลกระโทก  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1  ประจําป  2560 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา 
  2.1  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.กระโทก สมัยสามัญ สมัยท่ี 4/2559 
เม่ือวันท่ี 9 ธันวาคม 2559 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องดวน 
  เรื่องเพ่ือทราบ 

๓.๑ เรื่อง รับทราบการโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งท่ี  
1/2560 (อํานาจสภาอนุมัติ) 

3.2 เรื่อง รับทราบการโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งท่ี  
2/2560  

3.3 เรื่อง รับทราบผลการดําเนินงานโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล 
วันข้ึนปใหม พ.ศ. 2560   
  3.4 เรื่อง รับทราบผลการดําเนินงานโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2560 

3.5 เรื่อง รับทราบผลการดําเนินงานโครงการเขาเฝากราบบังคมพระบรมศพแสดงความ 
อาลัยและถวายพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระบรมมหาราชวังดุสิต
มหาปราสาท กรุงเทพมหานคร  
  3.6 เรื่อง รับทราบแนวทางการปฏิบัติงานดานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัด
สะอาด” 

เรื่องพิจารณา 
  3.7 เรื่อง พิจารณากําหนดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก ประจําป 
2560 
  3.8 เรื่อง ขออนุมัติเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงรางแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2560  ฉบับท่ี 1 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ         
        

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

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจําป 2560 
วันท่ี  7  กุมภาพันธ  2560 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 นายธานี    กลิ่นเสาวคนธ ตําแหนง 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 นายสมพงษ  แฝกกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  8 
13 นางตุย        พรางกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  8 
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 นายสุรศักดิ์  เสนีวงศ ณ อยุธยา ตําแหนง เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 

ผูไมมาประชุม 
1 นายถนอม  แคลนกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  9 

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. นางสาวทิพยสุดา  หงวนไธสง ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัดฯ 
6. นางสาวอํานวย  จอกกระโทก ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง 
7. นายธรรณพ  นิลสลับ ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง 
8. นางสาวบุญลอม หม่ืนกระโทก ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
9. 
 

นางวิไลวรรณ  ขันนะรา ตําแหนง 
 

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
เม่ือสมาชิกสภา อบต.กระโทก มาครบองคประชุมแลว จํานวน  18 คน  นายกอน  กอบกระโทก 

ประธานสภา อบต. กระโทก  ทําหนาท่ีเปนประธานในท่ีประชุมกลาวเปดประชุม  และดําเนินการตามระเบียบ
วาระการประชุม  ดังนี้ 
ประธานฯ  ขอเขาสูระเบียบวาระการประชุม   
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑  เรื่อง ประกาศสภา อบต. กระโทก เรื่อง เรียกประชุมสภาอบต.กระโทก  สมัยสามัญ 
สมัยท่ี 1 ประจําป ๒๕60  ตั้งแตวันท่ี ๑ – 15 กุมภาพันธ 2560 
ประธานฯ ดวยสภา อบต.กระโทก ไดมีการประกาศสภา อบต.กระโทก ลงวันท่ี  25  มกราคม 2560 
เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.กระโทก สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป ๒๕60 โดยไดกําหนดเริ่มประชุมสภา 
อบต.กระโทก ตั้งแตวันท่ี 1 – 15 กุมภาพันธ 2560 ณ หองประชุมสภา อบต.กระโทก มีกําหนด ๑๕ วัน   
จึงเรียนนําเสนอสภา อบต.กระโทก  เพ่ือโปรดทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 

 ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.กระโทก  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4  ประจําป  
๒๕๕9  เม่ือวันท่ี 9 ธันวาคม  2559 
ประธานฯ ตามท่ีสภา อบต.กระโทก ไดมี มติท่ีประชุมสภา อบต .กระโทก สมัยสามัญ สมัยท่ี 4/๒๕๕9 
เม่ือวันท่ี 9 ธันวาคม 2559  ซ่ึงคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบแลว   จึงขอใหสมาชิกทุก
ทานไดพิจารณาวาจะมีการขอแกไขถอยคําในรายงานการประชุมสภาหรือไม  (เวนระยะเวลา 1 นาที) ขอเชิญ
เลขานุการสภาฯ ชี้แจง 

ถาไมมีสมาชิกฯ ทานใดขอแกไขถอยคําในรายงานการประชุม ก็ขอมติรับรองรายงานการ 
ประชุมสภา อบต.กระโทก สมัยสามัญ สมัยท่ี 4/๒๕๕9 ท่ีไดประชุมไปเม่ือวันท่ี 9 ธันวาคม 2559 ตอไป 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมเปนเอกฉันท 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องดวน 
  เรื่องเพ่ือทราบ 

๓.๑ เรื่อง รับทราบการโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งท่ี  
1/2560 (อํานาจสภาอนุมัติ) 
ประธานฯ ตามท่ีสภา อบต.กระโทก ไดมีมติท่ีประชุมสภา อบต .กระโทก สมัยสามัญ สมัยท่ี 4/๒๕๕9 
เม่ือวันท่ี 9 ธันวาคม 2559  ไดมีมติอนุมัติใหโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งท่ี 
1/2560 เพ่ือเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๑  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. ๒๕๔๓  ขอ ๒7  การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดิน
และสิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของ
สภาทองถ่ิน ตามระเบียบขอ 27 และ นายก อบต.กระโทก ไดประกาศการโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2560 ครั้งท่ี 1/2560 เม่ือวันท่ี 9 ธันวาคม 2559 รายละเอียดดังนี้ 

เนื่องจากกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.กระโทก  มีความจําเปนท่ีจะตองขอโอน 
งบประมาณรายจายท่ีตั้งไวตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕60  รายละเอียด
ดังนี้ 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
          เปนรายการโอนเพ่ิม  จํานวน 1 รายการ  และรายการโอนลด  จํานวน 1 รายการ  
รายละเอียด ดังนี้ 
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โอนเพ่ิม   
โอนเพ่ิม  จํานวน  1 รายการ  เปนเงิน  80,0๐๐.-  บาท 
งบลงทุน    
คาครุภัณฑ 
ประเภท  คาครุภัณฑกีฬา  
  โครงการจัดซ้ือเครื่องเลนสนามพรอมติดตั้ง  จํานวน  3  ชุด       ตั้งไว  80,000  บาท   
     เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องเลนสนามพรอมติดตั้ง  จํานวน 3 ชุด   ตั้งจายจากเงินรายได  
เนื่องจากไมไดตั้งงบประมาณไวเพ่ือการนี้ 
โอนลด  
โอนลด  จํานวน  1 รายการ  เปนเงิน  80,000.- บาท 
งบลงทุน    
คาท่ีดินและส่ิงกอสราง    
ประเภท   คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงกอสราง  

โครงการปรับภูมิทัศนภายนอกศูนยพัฒนาเด็กเล็กอบต.กระโทก     ตั้งไว  200,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาปรับภูมิทัศนภายนอกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.กระโทก   
-จัดสวนหยอมเรียนรู 
-ปรับปรุงสนามเด็กเลน 
-เครื่องเลนสนาม 2 ชุด 
ตั้งจายจากเงินรายได    ตั้งไว  200,000 บาท  กอนโอนคงเหลือเงิน  200,000.- บาท             

โอนลดครั้งนี้  80,000.- บาท  คงเหลือเงิน   120,000.- บาท 
ระเบียบ/ขอกฎหมาย 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑      
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. ๒๕๔๓  ขอ ๒7  การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและ
สิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติ                
ของสภาทองถ่ิน 

 จึงนําเรียนเสนอสภา อบต.กระโทก  เพ่ือโปรดทราบ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
3.2 เรื่อง รับทราบการโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งท่ี  

2/2560  
ประธานฯ นายก อบต.กระโทก ไดอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้ง
ท่ี 2/2560  เม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม 2559  ไดมีมติอนุมัติใหโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2560 ครั้งท่ี 1/2560 เพ่ือเปนไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. ๒๕๔๓  ขอ ๒6  การโอนเงินงบประมาณรายจาย
ตางๆ ใหเปนอํานาจอนุมัติของคณะผูบริหารทองถ่ิน ตามระเบียบขอ 26 และ นายก อบต.กระโทก ไดประกาศการโอน
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งท่ี 2/2560 เม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม 2559 รายละเอียดดังนี้ 

เนื่องจากสํานักงานปลัดและกองชาง อบต.กระโทก  มีความจําเปนท่ีจะตองขอโอน 
งบประมาณรายจายท่ีตั้งไวตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕60  รายละเอียด
ดังนี้ 
สํานักงานปลัด 
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 เปนรายการโอนเพ่ิม โอนตั้งจายเปนรายการใหม จํานวน 2 รายการ และโอนลด จํานวน 1 รายการ 
ดังนี้ 
โอนเพ่ิม 
โอนตั้งจายเปนรายการใหม จํานวน 2 รายการ เปนเงิน 110,000 บาท 
รายการท่ี 1 
งบดําเนินงาน 
คาใชสอย 
ประเภท  รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 
รายการ  โครงการเขาเฝากราบถวายบังคมพระบรมศพ แสดงความอาลัยและถวายพระราชกุศลแด
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช องคการบริหารสวนตําบลกระโทก ประจําปงบประมาณ 
2560 ตั้งไว 60,000 บาท 
  เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการเขาเฝากราบถวายบังคมพระบรมศพ แสดงความอาลัย
และถวายพระราชกุศล แดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  องคการบริหารสวนตําบล  
กระโทก ประจําปงบประมาณ 2560 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในงานบริหารงานท่ัวไป 
รายการท่ี 2 
งบดําเนินงาน 
คาใชสอย 
ประเภท  รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 
รายการ  โครงการหมูบานเปนหนึ่งเดียวรวมพลังกําจัดขยะ ตั้งไว 50,000 บาท  
  เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการหมูบานเปนหนึ่งเดียวรวมพลังกําจัดขยะ ตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฏในงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
โอนลด 
โอนลด จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 110,000 บาท 
งบดําเนินงาน 
คาตอบแทน 
ประเภท  คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
รายการ   1) คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน/เงิน
ประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษแกพนักงานสวนตําบล พนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางท่ัวไป ตั้งไว 
250,000 บาท 
 เพ่ือจายเปนคาตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป สําหรับพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล  

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในงานบริหารงานท่ัวไป กอนโอนคงเหลือ 250,000 บาท โอนลดครั้งนี้ 
110,000 บาท คงเหลือเงิน 140,000 บาท 
กองชาง 
 เปนรายการโอนเพ่ิม จํานวน 1 รายการ โอนลด จํานวน 2 รายการ ดังนี้  
โอนเพ่ิม จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 25,000 บาท 
งบดําเนินงาน 
คาใชสอย 
ประเภท  รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ 
รายการ  1) คาจางเหมาบริการ  ตั้งไว 25,000 บาท 



๗ 
 

 เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการอยางใดอยางหนึ่งท่ีอยูในความรับผิดชอบของ อบต. เชน คาจางเหมา
สูบน้ํา พัฒนาบอน้ําบาดาลทุกหมูบาน และทดสอบคุณภาพน้ํา คาจางเหมาบริการอ่ืนๆ ฯลฯ  
 ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
โอนลด 
โอนลด จํานวน 2 รายการ เปนเงิน 25,000 บาท 
รายการท่ี 1 
งบดําเนินงาน 
คาใชสอย 
ประเภท  คาบํารุงรักษาและซอมแซม 
 เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซม (รายจายเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ ท่ีดินและ
สิ่งกอสราง หรือทรัพยสินอ่ืนๆ เพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ) ตั้งไว 50,000 บาท 
 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน กอนโอนคงเหลือเงิน 
50,000 บาท โอนลดครั้งนี้ 15,000 บาท คงเหลือเงิน 35,000 บาท 
รายการท่ี 2 
งบดําเนินงาน 
คาวัสดุ 
ประเภท  วัสดุไฟฟาและวิทยุ 
 เพ่ือจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน ปลั๊กไฟ สายไฟ หลอดไฟฟา ฯลฯ ตั้งไว 50,000 บาท ตั้งจาย
จากเงินรายได ปรากฏในงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน กอนโอนคงเหลือเงิน 50,000 บาท โอน
ลดครั้งนี้ 10,000 บาท คงเหลือเงิน 40,000 บาท 
ระเบียบ/ขอกฎหมาย 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑      
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. ๒๕๔๓  ขอ ๒6  การโอนเงินงบประมาณรายจายตางๆ ใหเปนอํานาจอนุมัติของคณะ
ผูบริหารทองถ่ิน 

 จึงนําเรียนเสนอสภา อบต.กระโทก  เพ่ือโปรดทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
  3.3  เรื่อง  รับทราบผลการดําเนินงานโครงการ ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลวันข้ึนปใหม พ.ศ. 2560 
ประธานฯ ตามท่ี อบต.กระโทก ไดดําเนินการ โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล
วันข้ึนปใหม  พ.ศ. 2560 ในระหวางวันท่ี 29 ธันวาคม 2559 – 4 มกราคม 2560 ซ่ึงมีวั นหยุดราชการ
ติดตอกันหลายวัน  ทําใหมีประชาชนใชรถใชถนนในการเดินทางสัญจรเพ่ือกลับภูมิลําเนาและเดินทางทองเท่ียว
เปนจํานวนมาก  กอใหเกิดความเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกวาในชวงเวลาปกติ โดยองคการบริหาร
สวนตําบลกระโทก ไดดําเนินการจัดตั้งจุดบริการประชาชนตําบลกระโทก  ณ  บริเวณสี่แยกคลองชลประทาน  
หมูท่ี ๑๑ ตําบลกระโทก อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โดย การปฏิบัติหนาท่ีประจําจุดบริการประชาชน
ของผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภา อบต.กระโทก พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง และอปพร.อบต.กระโทก 
จํานวน 70 คน  โดยมีรองนายก และปลัด อบต.กระโทก เปนผูตรวจการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีประจําจุด
บริการ  ซ่ึง โครงการดังกลาวสามารถดําเนินการไปไดดวยความเรียบรอย สําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค ไมมี
ปญหาและอุปสรรคใดๆ จึงนําเรียนเสนอมายังสภา อบต.กระโทก เพ่ือโปรดทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
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3.4  เรื่อง รับทราบผลการดําเนินงานโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2560 
ประธานฯ ตามท่ี อบต.กระโทก   ได จัดโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2560 ในวันท่ี 14
มกราคม ๒๕ 60 เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ลานเอนกประสงค  อบต.กระโทก  ไดดําเนินโครงการเสร็จ
เรียบรอยแลว โดยมีผูเขารวมงาน ประกอบดวย เด็ก ผูปกครอง ผูนําชุมชน สมาชิกสภา อบต.กระโทก หางราน
เอกชน พนักงานสวนตําบล เจาหนาท่ี มีผูเขารวมกิจกรรมภายในงานประมาณ 300  คน ภายในงานมีกิจกรรม
การแสดงของเด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.กระโทก การแสดงของโรงเรียนวัดพะโค การแสดงของโรงเรียน
บานดอน  พรอมเปดการเลนเกมส ซุมตางๆ ไดแก ซุมตักไขมหาสนุก ซุมปาเปารับโชค ซุมเด็กเล็ก ซุมอาหาร  
ซุมรักการอาน  ผลท่ีไดรับจากการดําเนินโครงการมีดังนี้ 

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

 ไมมีปญหาและอุปสรรคใดๆ  จึงนําเสนอสภา อบต.กระโทก  เพ่ือโปรดทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

3.5  เรื่อง  รับทราบผลการดําเนินงานโครงการเขาเฝากราบบังคมพระบรมศพแสดงความ 
อาลัยและถวายพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ  พระบรมมหาราชวังดุสิต
มหาปราสาท กรุงเทพมหานคร  
ประธานฯ ตามท่ี อบต.กระโทก  ไดดําเนินงานโครงการเขาเฝากราบบังคมพระบรมศพแสดงความ 
อาลัยและถวายพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย ในวันท่ี 17 มกราคม 2560  
เดช ณ พระบรมมหาราชวังดุสิตมหาปราสาท กรุงเทพมหานคร  จํานวน 150 คน  ไดดําเนินการเสร็จสิ้น
เรียบรอยแลว โดยมีผูเขารวมประกอบดวย ผูบริหารทองถ่ิน พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ครูโรงเรียนวัด
พะโค นักเรียน ประชาชนท้ัง 10 หมูบาน โครงการดังกลาวสามารถดําเนินการไปไดดวยความเรียบรอย  
สําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค  ไมมีปญหาและอุปสรรคใดๆ จึงนําเรียนเสนอมายังสภา  อบต.กระโทก เพ่ือโปรด
ทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
  3.6 เรื่อง รับทราบแนวทางการปฏิบัติงานดานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัด
สะอาด” 
ประธานฯ อบต.กระโทก  ไดรับแจงจากอําเภอโชคชัยวา จังหวัดนครราชสีมาไดแจงแนวทางการ
ปฏิบัติงานดานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ตามหนังสือดวนท่ีสุด ท่ี นม 0023.3/ว 
5568 ลงวันท่ี 18 สิงหาคม 2559 วากระทรวงมหาดไทยวา ดวยคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม เม่ือวันท่ี 3 
พฤษภาคม 2559 ลงมติเห็นดวยกับแผนแมบทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.2559 – 
2564) ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ และใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมรวมกับกระทรวงมหาดไทยจัดทําแผนแมบทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศระยะสั้น 
(พ.ศ.2559 – 2560) ประกอบกับนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ จันทรโอชา) ไดกลาวในรายการคืน
ความสุขใหคนในชาติ ซ่ึงเผยแพรออกอากาศทางสถานีโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย เม่ือวันศุกร
ท่ี 27 พฤษภาคม 2559 เก่ียวกับการแกไขปญหาขยะมูลฝอยอยางเปนรูปธรรม และไดมอบหมายให
กระทรวงมหาดไทยบูรณาการรวมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในการปฏิบัติการ 
“ประเทศไทยไรขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ป โดยใชหลัก 3Rs คือ การใชนอย ใชน้ํา และนํา
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กลับมาใชใหม โดยมีเปาหมาย เพ่ือลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศลดลงรอยละ 5 จาก
อัตราการเกิดขยะมูลฝอย 
  จังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแลวเห็นวา เพ่ือใหการดําเนินงานดานการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” เปนไปดวยความเรียบรอย เปนรูปธรรม และสัมฤทธิ์ผลภายในเวลา 1 ป จึงขอให
ทุกอําเภอและองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหง ดําเนินการดังนี้  

1. ใหแตงตั้งคณะทํางานดานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ใน 
ระดับอําเภอ และระดับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยมีเปาหมายการดําเนินการ ดังนี้  

1.1  ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนท่ีเขาสูระบบการกําจัดท่ีปลายทางลดลง รอยละ 5 เม่ือ 
เปรียบเทียบกับปริมาณขยะมูลฝอยในป พ.ศ. 2559 
       1.2 รอยละ 100 ของสวนราชการ สถานศึกษา ศาสนา ภาคเอกชน และสถาน
ประกอบการจัดกิจการการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยหรือการนําขยะมูลฝอยไปใชประโยชน  

     1.3 รอยละ 40 ของหมูบาน/ชุมชน ในพ้ืนท่ีสามารถเปนตนแบบการลดและคัดแยกขยะ 
มูลฝอย 

     1.4 รอยละ 100 ของหมูบาน/ชุมชน มีการจัดตั้ง “จุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน” 
      1.5 กากอุตสาหกรรมท่ีเปนอันตราย รอยละ 70 และมูลฝอยติดเชื้อ รอยละ 85 ไดรับ  

การกําจัดอยางถูกตอง ตามหลักวิชาการเพ่ิมข้ึน 
2. จัดประชุมมอบหมายนโยบายดานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”  

ในระดับอําเภอ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหมูบาน/ชุมชน 
3. จัดทําแผนปฏิบัติการในระดับอําเภอ ระดับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหมูบาน/ 

ชุมชน เพ่ือกําหนดเปาหมายการดําเนินงานใหชัดเจน และมีผลสัมฤทธิ์ ภายใน 1 ป  
4. ใหนายอําเภอดําเนินการจัดทําบันทึกขอตกลงรวมกัน (MOU) กับองคกรปกครองสวน 

ทองถ่ินในพ้ืนท่ี และหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยใหบังเกิดเปน
รูปธรรม 
  เนื่องจากเปนนโยบายสําคัญและเรงดวนของรัฐบาล  อบต.กระโทก จึงจะแตงตั้งสมาชิกสภา 
อบต.กระโทก ทุกทานเปนคณะทํางานดานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน โดยมีอํานาจและหนาท่ีดังตอไปนี้ 

1. รวบรวมและวิเคราะหขอมูลขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนเพ่ือจัดทําฐานขอมูลขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ี  
2. จัดทําแผนปฏิบัติการระดับทองถ่ิน โดยการประชาคมหมูบาน เพ่ือกําหนดทิศทางและ  

เปาหมายในการดําเนินงานใหแกหมูบาน/ชุมชน ในพ้ืนท่ี 
3. กําหนดจุดรวบรวมของเสียอันตรายชุมชนอยางนอยหมูบาน/ชุมชน แหงละ 1 จุด 
4. ถายทอดองคความรูเก่ียวกับการคัดแยกขยะและการบริหารจัดการขยะใหแกประชาชน  

ในพ้ืนท่ี 
5. สนับสนุนงบประมาณดานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในหมูบาน/ชุมชน เพ่ือนําไป 

ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการในระดับทองถ่ิน 
6. ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  

“จังหวัดสะอาด” เสนอตอนายอําเภอ 
สวนคําสั่งจะแจงใหทราบอีกครั้ง จึงนําเสนอสภา อบต.กระโทก  เพ่ือโปรดทราบและถือ 

ปฏิบัติตอไป 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
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  เรื่องพิจารณา 
  ๓.7  เรื่อง  พิจารณากําหนดสมัยประชุมสามัญสภา อบต.กระโทก ประจําป 2560 
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 ๒๕60 วาจะกําหนดไวเปนก่ีสมัย พรอมวันเริ่มสมัยประชุมในแตละสมัยวาจะกําหนดเม่ือใด 
และกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมครั้งแรกของป พ.ศ. 2561 ขอเชิญครับ 
นายสมพอ  อดิชัยกุล  ผม นายสมพอ อดิชัยกุล ส.อบต.หมูท่ี 11 เสนอกําหนดสมัยประชุมสภา อบต.กระโทก  
ส.อบต.หมูท่ี 11        ประจําป ๒๕60 จํานวน 4 สมัย มีผูรับรองดังนี้ 
นายจิตร  โคลนกระโทก  ผม นายจิตร  โคลนกระโทก  ส.อบต.หมูท่ี 2 ขอรับรองครับ  
ส.อบต.หมูท่ี 2  
นายชวย  สาคะเรศ  ผม นายชวย   สาคะเรศ   ส.อบต.หมูท่ี 2 ขอรับรองครับ  
ส.อบต.หมูท่ี 2  
มติท่ีประชุม มีมติกําหนดสมัยประชุมสภา อบต.กระโทก ประจําป 2560 ไว 4 สมัย 
ประธานฯ เม่ือท่ีประชุมมีมติใหกําหนดสมัยประชุมสภา อบต.กระโทก  ไว  4  สมัยแลว  ขอเชิญกําหนด  
วันเริ่มสมัยประชุมสามัญแตละสมัย ประจําป  2560  และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป 
2561 ขอเชิญครับ 
นายสมพอ  อดิชัยกุล  ผม นายสมพอ อดิชัยกุล ส.อบต.หมูท่ี 11 เสนอวันประชุมสภา อบต.กระโทก  
ส.อบต.หมูท่ี 11      สมัยสามัญ ประจําป ๒๕60 และสมัยแรกประจําป 2561 ดังนี้ ครับ 

1. สมัยท่ี ๑  หวงวันท่ี 1 – 15   กุมภาพันธ 2560 
2. สมัยท่ี ๒  หวงวันท่ี 16 – 30 เมษายน 2560 
3. สมัยท่ี ๓  หวงวันท่ี 1 – 15   สิงหาคม 2560 
4. สมัยท่ี ๔  หวงวันท่ี 17 – 31 ตุลาคม 2560 
5. สมัยท่ี ๑  ประจําป ๒๕61  หวงวันท่ี 1 – 15 กุมภาพันธ 2561 

มติท่ีประชุม มีมติกําหนดสมัยประชุมสภา อบต.กระโทก ประจําป 2560 ไว 4 สมัย และสมัยแรก 
  ประจําป 2561  ดังนี้ 

1. สมัยท่ี ๑  หวงวันท่ี 1 – 15   กุมภาพันธ 2560 
2. สมัยท่ี ๒  หวงวันท่ี 16 – 30 เมษายน 2560 
3. สมัยท่ี ๓  หวงวันท่ี 1 – 15   สิงหาคม 2560 
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4. สมัยท่ี ๔  หวงวันท่ี 17 – 31 ตุลาคม 2560 
5. สมัยท่ี ๑  ประจําป ๒๕61  หวงวันท่ี 1 – 15  กุมภาพันธ 2561  

 
  3.8 เรื่อง ขออนุมัติเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2560-2562 ฉบับท่ี 1 
ประธานฯ ตามมติสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก ในคราวประชุมสภา อบต.กระโทก สมัยสามัญ 
สมัยท่ี 2 ประจําป 2559 เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม 2559 ไดอนุมัติเห็นชอบรางแผนพัฒนาสามป พ.ศ.
2560 – 2562 และ นายก อบต.กระโทก ไดประกาศใชแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2560 – 2562 ไปแลวเม่ือ
วันท่ี 26 พฤษภาคม 2559 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว 0600 ลง
วันท่ี 29 มกราคม 2559  ไดแจงแนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหงดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินให
เปนไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไ ทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.
๒๕๔๘  และเปนไปตามแนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลกระโทก มีความจําเปนท่ีจะตองดําเนินโครงการพัฒนา  
ดังนี้   

1. มีความจําเปนท่ีจะตองเพ่ิมเติมโครงการท่ีไมมีอยูในแผนพัฒนาสามป  ใหปรากฏไวใน
แผนพัฒนาสามป 

2. มีความจําเปนท่ีจะตองเปลี่ยนแปลงโครงการพัฒนาท่ีไมไดระบุไวในโครงการพัฒนาปแรก 
ของแผนพัฒนาสามป   

ประกอบกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองดําเนินการดังนี้ 
   - ตามหนังสืออําเภอโชคชัย ดวนท่ีสุด ท่ี นม 0023.15/6906 ลงวันท่ี 6 ธันวาคม  

2559 แจงใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินพิจารณาดําเนินการแกไขปญหาถนนชํารุดเสียหายท่ีอยูในความ
รับผิดชอบ  เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน 

   - เพ่ือดําเนินการตาม “โครงการบานทองถ่ินประชารัฐรวมใจ เทิดไทองคราชัน ราชินี” ซ่ึง
ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนแกนหลักสานพลังประชารัฐท้ังหนวยงานภาครัฐ  ผูนําทองท่ี  ภาค
ธุรกิจเอกชน ประชาชน องคกรศาสนา สถาบันการศึกษา องคกรชุมชน และภาคสวนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของเขารวม
ดําเนินการกอสราง ซอมแซม ปรับปรุง ท่ีอยูอาศัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหแกผูดอยโอกาส ผูยากไร ผูพิการ
หรือผูยากจน ในเขตพ้ืนท่ี 
     - เพ่ือดําเนินการตามโครงการ “โครงบูรณาการจัดการน้ําเพ่ือแกไขปญหาภัยแลง” ในการ
จัดหาแหลงกักเก็บน้ําไวใชในชวงฤดูแลงในลักษณะถาวร มิใชลักษณะชั่วคราว และเพ่ือสนับสนุนการแกไข
ปญหาภัยแลงอยางยั่งยืน 

   - เพ่ือสนับสนุนตั้งงบประมาณการดําเนินการในเรื่องโครงการตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  และโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันตามแนวพระราชดําริ  เพ่ือเปนการขับเคลื่อนการพัฒนาตาม
หลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงใหเกิดประสิทธิภาพและเกิดผลอยางเปนรูปธรรม  

จึงจําเปนตองจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง          
(ฉบับท่ี 1) ขององคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
  โดยถือปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไ ทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘  ขอ 4   
  “การเพ่ิมเติม”  หมายความวา  การเพ่ิมเติมแผนงาน โครงการท่ีไมมีอยูในแผนพัฒนาสามป  
ใหปรากฏไวในแผนพัฒนาสามป 



๑๒ 
 

“การเปลี่ยนแปลง” หมายความวา  การทําใหวัตถุประสงคและสาระสําคัญของแผนพัฒนา
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม หมวด ๔ การแกไข การเพ่ิมเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ขอ  22             
การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามป  ใหดําเนินการตามระเบียบนี้   



๑๓ 
 

ผ 01  บัญชีโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.๒๕60 – ๒๕62) เพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี 1) 

องคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และการบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการ 
  - ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 10 ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ
4.  ยุทธศาสตรการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหเกิดสมดุลอยางยั่งยืน 
 4.1  แนวทางการจัดการส่ิงแวดลอมและมลพิษตางๆในทองถ่ินและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ ป ๒๕60 ป ๒๕61 ป ๒๕62 

1 โครงการกําจัดผักตบชวาและวัชพืช เพ่ือใหแมนํ้าลําคลองใสสะอาด
ปราศจากผักตบชวาและวัชพืช 

การเก็บ/กําจัดผักตบชวาและ
วัชพืชในแมนํ้าลําคลองเขต 
พ้ืนท่ีตําบลกระโทก 

50,๐๐๐ 
/ อบต. 

- - ปริมาณ
ผักตบชวาลดลง 

แมนํ้าลําคลองใสสะอาด  
ไมมีส่ิงกีดขวางทางนํ้า 

สํานักงานปลัด 

รวมงบประมาณ 50,000 - -    
 
 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  พัฒนาระบบโลจิสกติสและการคาเพื่อเปนศูนยกลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  - ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
 5.1 แนวทางการจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา  และทางระบายน้ําและการปรับปรุงบํารุงรักษาในเขตชุมชนและทองถ่ิน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ ป ๒๕60 ป ๒๕61 ป ๒๕62 

1 โครงการซอมแซมถนน คสล. (หมูท่ี 2) 
บานหนองคลา  

เพ่ือใหถนนไดมาตรฐาน
ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได
สะดวกรวดเร็ว 

ซอมแซมถนนคสล. โดยเสริมผิว
แอสฟสทติกคอนกรีต ขนาด
กวาง 5 เมตร ยาว 256 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี 
ไมนอยกวา 1,280 ตารางเมตร 
สายเลียบคลองชลประทาน  
สาย 4L บานหนองคลา หมูท่ี 2 
 

500,000 
/ อบต. 

- - ความยาวถนน การคมนาคมและขนสง
สินคาทางการเกษตร
สะดวกและปลอดภัย 

กองชาง 

 



๑๔ 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ ป ๒๕60 ป ๒๕61 ป ๒๕62 

2 โครงการกอสรางถนนคสล.   
ซอยบานนายดาว  (หมูท่ี 10) บานใหม  
 

เพ่ือประชาชนสามารถสัญจรไป
มาไดสะดวกรวดเร็ว 

ซอยบานนายดาว  (หมูท่ี 10) 
บานใหม 
ชวงท่ี 1 เสริม คสล.ขนาดกวาง 
3 เมตร ยาว 43.50 เมตร  
หนา 0.10 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี 
ไมนอยกวา 130.50 ตาราง
เมตร 
ชวงท่ี 2 กอสราง คสล.ขนาด 
กวาง 3 เมตร ยาว 21 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี 
ไมนอยกวา 63 ตารางเมตร 
ชวงท่ี 3 กอสราง คสล.ขนาด 
กวาง 2.50 เมตร ยาว 50 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ 
มีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 125 ตาราง
เมตร 
พรอมดาดผนัง คสล.ขนาดกวาง 
1.20 เมตร ยาว 13 เมตร  
หนา 0.10 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี 
ไมนอยกวา 15.60 ตารางเมตร  
 
 

176,000 
/ อบต. 

- - ความยาวถนน การคมนาคมและขนสง
สินคาทางการเกษตร
สะดวกและปลอดภัย 

กองชาง 

รวมงบประมาณ 676,000 - -    
 
 
 
 
 



๑๕ 
 
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4  พัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและย่ังยืนเพ่ือสูการเปนเมืองนาอยู 
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา  ,ที่ 4  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม ,ที่ 5 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข  
,ที่ 7 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา ,ที่ 9 ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
๖.   ยุทธศาสตรการสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยูรวมกันอยางมีความสุข 

๖.๒  แนวทางการสังคมสงเคราะห  และการพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส  และผูติดเชื้อ HIV จัดใหมีและเพิ่มศักยภาพศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

ป ๒๕60 
(บาท) 

ป ๒๕61 
(บาท) 

ป ๒๕62 
(บาท) 

๑ โครงการบานทองถิ่น “ประชารัฐรวมใจ  
เทิดไทองคราชัน  ราชินี” 

เพ่ือกอสราง  ซอมแซม  
ปรับปรุงท่ีอยูอาศัย และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตใหแก
ผูดอยโอกาส ผูยากไร ผูพิการ
หรือผูยากจน 

ผูดอยโอกาส ผูยากไร  
ผูพิการหรือผูยากจนใน
ตําบลกระโทก 

100,000 
/ อบต. 

 

- - จํานวนบาน 

ท่ีไดรับการ
กอสราง 
ซอมแซม 
ปรับปรุง 

ผูดอยโอกาส  
ผูยากไร ผูพิการ 
หรือผูยากจน 
มีท่ีอยูอาศัยและ
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

สํานักงานปลัด 

รวมงบประมาณ 100,๐๐๐ - -    

 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมและการบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการ 
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.  ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําร ิ
7. ยุทธศาสตรน้ําแกจน 
 7.1 แนวทางสงเสริมเชื่อมโยงชลประทาน  กอสรางฝาย ทํานบกั้นน้ํา ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหลงน้ํา คลองน้ํา  และการกระจายการใชประโยชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ ป ๒๕60 ป ๒๕61 ป ๒๕62 

  ๑ โครงการบูรณาการจัดการนํ้าเพ่ือแกไข
ปญหาภัยแลง   

 

เพ่ือเก็บกักนํ้าไวใชในการอุปโภค
บริโภคหรือทําการเกษตรใหแก
ประชาชนในตําบลกระโทก 
 

จัดหาแหลงในตําบล 
กระโทก  1 แหง 

5,000,๐๐๐ 
/ อบต. 

- - ปริมาตรความ
จุของนํ้า 

ประชาชนมีนํ้าใชใน
การอุปโภคบริโภค
และการเกษตรอยาง
เพียงพอ 

กองชาง 

 
 
 
 



๑๖ 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ ป ๒๕60 ป ๒๕61 ป ๒๕62 

  2 โครงการซอมแซมทํานบอาจารยพุฒ 

(หมูท่ี 2)  บานหนองคลา 

เพ่ือไมใหคลองต้ืนเขินสามารถเก็บกัก
นํ้าไวใชในการเกษตรได 
 

ซอมแซมทํานบอาจารย
พุฒ (หมูท่ี 2)  บานหนอง
คลา  

จุดท่ี 1 ขนาดกวาง 6 
เมตร ยาว 13 เมตร ลึก
เฉล่ีย 1.50 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีดินถมไมนอยกวา 
175.50 ลูกบาศกเมตร 

จุดท่ี 2 ขนาดกวาง 10 
เมตร ยาว 15 เมตร ลึก
เฉล่ีย 3.50 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีดินถมไมนอยกวา 
787.50 ลูกบาศกเมตร 

จุดท่ี 3 ขนาดกวาง 7 
เมตร ยาว 8 เมตร ลึก
เฉล่ีย 1.05 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีดินถมไมนอยกวา 
84 ลูกบาศกเมตร 

 

123,๐๐๐ 
/ อบต. 

- - ความยาว
ทํานบ 

ประชาชนมีนํ้าใชใน
การเกษตรอยาง
เพียงพอ 
 

กองชาง 

รวมงบประมาณ 5,123,๐๐๐ - -    

 
 
 
 
 



๑๗ 
 

ผ 01  บัญชีโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.๒๕60 – ๒๕62) เปล่ียนแปลง  (ฉบับท่ี 1) 

องคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4  พัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและย่ังยืนเพ่ือสูการเปนเมืองนาอยู 
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 

๓ .  ยุทธศาสตรเสริมสรางความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปญหาความยากจน 
      ๓.๒  แนวทางเสริมสรางเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําร ิ

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

ป ๒๕60 
(บาท) 

ป ๒๕61 
(บาท) 

ป ๒๕62 
(บาท) 

๑ โครงการสนับสนุนกิจกรรมดานหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / สงเสริม 
การเรียนรูตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
เชน ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได 

เพ่ือใหประชาชนยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ในการดําเนินชีวิต 

จัดกิจกรรมรณรงค
ประชาสัมพันธ/จัดฝกอบรม 
/ศึกษาดูงาน หรือ การให
ความรูหรือการสนับสนุน
รูปแบบอื่น  โดย อบต.
ดําเนินการเอง 

๕๐,๐๐๐ 
(ป 58:50,000) 
(ป 59:50,000) 

 

- - จํานวนรอย
ละ 5 ของ
ครัวเรือน 

ท่ีนําหลัก
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

มาใช 

ประชาชนสามารถ 

นําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

มาใชในการ
ดํารงชีวิต 

สํานักงานปลัด 

รวมงบประมาณ 50,๐๐๐ - -    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 
 

 

ผ 03   บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕60 – ๒๕62)  เพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 1)  

 
 
 

ยุทธศาสตร 
ป 2560 ป ๒๕61 ป ๒๕62 รวมงบประมาณ ๓ ป 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

3. ยุทธศาสตรเสริมสรางความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปญหาความยากจน         
3.2 แนวทางเสริมสรางเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ 1 50,000 - - - - 1 50,000 

รวม 1 50,000  -  -  -  - 1 50,000 
4. ยุทธศาสตรการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหเกิดสมดุล
อยางยั่งยืน 

        

4.1  แนวทางการจัดการส่ิงแวดลอมและมลพิษตางๆในทองถิ่นและชุมชน  1 50,000 - - - - 1 50,000 
รวม 1 50,000  -  -  -  - 1 50,000 

๕. ยุทธศาสตรการการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน         
๕.๒ แนวทางการสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่นๆ 2 676,000  -  -  -  - 2 676,000 

รวม 2 676,000 - - - - 2 676,000 
6. ยุทธศาสตรการสรางสังคมใหมีคุฦณภาพชีวิตที่ดีและอยูรวมกันอยางมีความสุข         
6.2  แนวทางการสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผูดอยโอกาสและผูติดเชื้อ HIV จัดใหมีและเพ่ิมศักยภาพศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

1 100,000 - - - - 1 100,000 

รวม 1 100,000  -  -  -  - 1 100,000 
7. ยุทธศาสตรน้ําแกจน         
7.1 แนวทางสงเสริมเชื่อมโยงชลประทาน  กอสรางฝาย ทํานบกั้นนํ้า ขุดลอก ขุดสระ พัฒนา
แหลงนํ้า คลองนํ้า  และการกระจายการใชประโยชน 

2 5,123,000  -  -  -  - 2 5,123,000 

รวม 2 5,123,000 - - - - 2 5,123,000 
รวมทั้งหมด 7 5,999,000  -  -  -  - 7 5,999,000 

 



๑๙ 
 

จึงนําเรียนเสนอสภา อบต.กระโทก  เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติใหความเห็นชอบเพ่ิมเติมและเปลี่ยน 
แปลงแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2560 – 2562  ฉบับท่ี 1 ขอมติท่ีประชุมครับ 
มติท่ีประชุม อนุมัติใหความเห็นชอบแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2560 – 2562 เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
  ไมมี 
ประธานฯ ขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต.กระโทก ทุกทานท่ีไดเขารวมประชุมสภา อบต.กระโทก สมัยสามัญ  
สมัยท่ี 1 ประจําป ๒๕60 ในวันนี้ และขอนัดประชุมสภา อบต.กระโทก สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ประจําป ๒๕60 
ในวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2560 เวลา 09.00 น. 
 
เลิกประชุมเวลา   11.55  น. 
 

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

      เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
 
 

                      (ลงชื่อ)  กอน  กอบกระโทก    ผูตรวจบันทึกการประชุม 
              (นายกอน  กอบกระโทก) 

             ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
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