
 

 

 

 

 

รายงานการประชุม 

สภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ประจําป  ๒๕๕5  ครั้งที่ 1 

วัน ที่  7  เดือน  สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๕5 
เวลา  ๐๙.๐๐   น. 

ณ    หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        งานกิจการสภาฯ
 สํานักงานปลัด อบต . 

 

 



การประชุมสภา อบต.กระโทก  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4/๒๕๕5  ครั้งท่ี 1 วันท่ี 7 สิงหาคม  ๒๕๕5  หนา ๑ 

ระเบียบวาระการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก   
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4  ประจําป  2555  ครั้งท่ี 1 

วันท่ี  7   สิงหาคม  2555   
ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 

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

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
1.1   เรื่อง  ประกาศเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก   สมัยสามัญ 
        สมัยท่ี 4  ประจําป  2555   ตั้งแตวันท่ี  1 – 15   สิงหาคม  2555  

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา 
2.1   รับรองรายงานการประชุมสภา อบต. กระโทก  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3/2555  
        เม่ือวันท่ี  25  มิถุนายน  2555 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องดวน 
  เรื่องเพ่ือทราบ 
    3.1 เรื่อง ประกาศใชแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2558 
  3.2 เรื่อง ขอเชิญรวมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  

      ในวันท่ี 12  สิงหาคม  2555  
  3.3 เรื่อง วิธีการหรือลักษณะตองหามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหาร  

      ทองถ่ิน พ.ศ. 2551 
3.4 เรื่อง การแพรระบาดของโรคไขเลือดออกและโรคมือเทาปากเปอย  
3.5 เรื่อง เรงรัดการยืนยันขอมูลการข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด 
3.6 เรื่อง การถวายเทียนพรรษา 

ระเบียบวาระท่ี 4  ญัตติรางขอบัญญัติท่ีเสนอใหม 
  4.1   เรื่อง รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
          วาระท่ี 1  (รับหลักการ)  
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 
  -ไมมี 

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

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4  ประจําป  ๒๕๕5  ครั้งท่ี 1  วันท่ี  7  สิงหาคม  ๒๕๕5   
ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 

------------------------------------ 
รายช่ือ สมาชิกสภา อบต. ผูเขาประชุม     ดังนี้ 
๑. นายกอน  กอบกระโทก ตําแหนง ประธานสภาสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
๒. นายอนิรุทธ  แกวใหญ ตําแหนง รองประธานสภาสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
๓. นายบุญสง  ภาพกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  ๒ 
๔. นายกิตติ  กาจกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  ๓ 
๕. นายอัด   เพ็งกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  ๓ 
๖. นายแฉลม   กลั่นกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  ๔ 
๗. นางอํานวย  นอยเข็มทอง ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  ๖ 
๘. นางตุย  พรางกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  ๘ 
๙. นายสมพงษ  แฝกกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  ๘ 

๑๐. นายสมหมาย  บุญกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  ๙ 
๑๑. นายสุนทร  แมนเมธี ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  ๙ 
๑๒. นายถนอม  คีมกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  ๑๐ 
๑๓. นายอัด    หมูเกษม ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  ๑๐ 
๑๔. นายสมพอ  อดิชัยกุล ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  ๑๑ 
๑๕. นายหัน  คุมกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  ๑๓ 
๑๖. นายชวย  สาคะเรศ ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  ๑๓ 
๑๗. นายสุรศักดิ์  เสนีวงศ ณ อยุธยา ตําแหนง เลขานุการสภา อบต.กระโทก 
 
สมาชิกสภา  อบต.  ผูไมมาประชุม      
๑. นางจอย   เคลากระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  2 
2. นายเฉลิมพล  ทองเกิด ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  ๔ 
3. นายมานะ  ครอบกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  ๕ 
4. นายนอย  ตามกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  ๖ 

 

ผูเขารวมประชุม       ตามรายชื่อดังนี้ 
๑. จ.ส.อ. บุญเยี่ยม   หม่ันกระโทก ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
๒. นายจุล    ขวางกระโทก ตําแหนง รองนายกองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
๓. นายประกอบ  พริ้งกระโทก ตําแหนง รองนายกองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
๔. นายเปย    ภูโกสีย ตําแหนง เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
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เริ่มประชุม       เวลา  09.00 น. 
                   เม่ือสมาชิกสภา  อบต.กระโทก  มาครบองคประชุมแลว  จํานวน  16  คน   นายกอน   
กอบกระโทก ประธานสภา อบต.กระโทก  ทําหนาท่ีเปนประธานในท่ีประชุมกลาวเปดประชุม   และ
ดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 
ประธานฯ     ขอเขาสูระเบียบวาระการประชุม  
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

1.1 เรื่อง ประกาศเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  สมัยสามัญ   
สมัยท่ี 4  ประจําป 2555   ตั้งแตวันท่ี 1 – 15  สิงหาคม  2555 
ประธานฯ ดวยสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  ไดมีการประกาศสภาองคการบริหารสวนตําบล
กระโทก  ลงวันท่ี  23  กรกฎาคม  2555 เรื่อง  เรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  สมัย
สามัญ  สมัยท่ี 4 ประจําป  2555  โดยไดกําหนดเริ่มประชุมสภา อบต.กระโทก  ตั้งแตวันท่ี 1 – 15  
สิงหาคม  2555  ณ  หองประชุมสภา อบต.กระโทก  มีกําหนด  15  วัน    จึงเรียนนําเสนอสภาองคการ
บริหารสวนตําบลกระโทก   เพ่ือโปรดทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2       เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
    2.1   รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.กระโทก  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3 ประจําป 

2555   เม่ือวันท่ี  25  มิถุนายน  2555 
ประธานฯ      ตามท่ีสภา อบต.กระโทก  ไดมีประชุมสภา อบต .กระโทก  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 ประจําป  
2555 เม่ือวันท่ี 25 มิถุนายน 255 5 ซ่ึงคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบแลว จึงขอให
สมาชิกทุกทานไดพิจารณาวาจะมีการขอแกไขถอยคําในรายงานการประชุมสภาหรือไม(เวนระยะเวลา 1 นาที)  

ถาไมมีสมาชิกฯ ทานใดขอแกไขถอยคําในรายงานการประชุม  ก็ขอมติรับรองรายงานการ 
ประชุมสภา อบต.กระโทก สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป 2555 ท่ีไดประชุมไปเม่ือวันท่ี 25 มิถุนายน 2555 
ตอไป 
มติท่ีประชุม      รับรองรายงานการประชุมเปนเอกฉันท 

ระเบียบวาระท่ี  3       เรื่องดวน  
เรื่องเพ่ือทราบ 
3.1 เรื่อง  ประกาศใชแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2558 

ประธานฯ องคการบริหารสวนตําบลกระโทก ไดประกาศใชแผนพัฒนา 3 ป  พ.ศ. 2556 – 2558  
ลงวันท่ี 26 มิถุนายน  2555  ตามมติท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 
ประจําป 2555  เม่ือวันท่ี  25  มิถุนายน  2555  เพ่ือใชเปนแผนพัฒนา 3 ป ของ อบต.กระโทก ตอไป 

จึงเรียนนําเสนอสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก   เพ่ือโปรดทราบ   
มติท่ีประชุม รับทราบ 

3.2 เรื่อง  ขอเชิญรวมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์   
พระบรมราชินีนาถ  ในวันท่ี  12  สิงหาคม  2555 
ประธานฯ องคการบริหารสวนตําบลกระโทก   ไดรับแจงจากอําเภอโชคชัยวากําหนดจัดงานพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  ในวันท่ี  12  สิงหาคม  2555   ณ  สนาม
กีฬากลางเทศบาลตําบลโชคชัย กําหนดการดังนี้ 
เวลา  07.00 น.  - ทําบุญตักบาตรพระสงฆ (ขาวสาร - อาหารแหง) 
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เวลา  08.00 น.  - พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ   
                         (พุมเงิน-พุมทอง) 
เวลา  17.00 น.   - พิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พุมเงิน-พุมทอง) และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล 
การแตงกาย    

1. พิธีทําบุญตักบาตร  -ขาราชการ/ประชาชน ชุดผาไทยหรือชุดสุภาพโทนสีฟา 
2. พิธีถวายราชสดุดีวันเฉลิมพระชนมพรรษา  

- ขาราชการ เครื่องแบบปกติขาว  หรือเครื่องแบบปกติกากีคอพับแขนยาว  
- พอคาประชาชน ชุดไทยหรือชุดสุภาพ 
- นักเรียน นักศึกษา เครื่องแบบของสถาบันการศึกษา 

3. พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพร 
- ขาราชการ / ประชาชน ชุดผาไทย หรือชุดสุภาพ โทนสีฟา 
- นักเรียน นักศึกษา เครื่องแบบของสถาบันการศึกษา 
จึงเรียนนําเสนอสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก   เพ่ือโปรดทราบ  และเขารวมพิธีโดย 

พรอมเพรียงกันท้ังภาคเชาและภาคคํ่า 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

   3.3 เรื่อง วิธีการหรือลักษณะตองหามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 2551 
ประธานฯ ดวยไดเขารับการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเพ่ือการพัฒนาประสิทธิภาพองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2555  ครั้งท่ี 6 เม่ือวันท่ี 9 กรกฎาคม 2555  ณ โรงแรมสีมาธานี อําเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  วาสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนครราชสีมา แจง
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการหรือลักษณะตองหามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภา
ทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ.2551 ลงวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2551  จึงนําเสนอสภาองคการบริหารสวน
ตําบลกระโทก  เพ่ือโปรดทราบ  (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1) 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

  3.4 เรื่อง การแพรระบาดของโรคไขเลือดออกและโรคมือเทาปากเปอย 
ประธานฯ องคการบริหารสวนตําบลกระโทก  ไดรับแจงจากสาธารณสุขอําเภอโชคชัยวา  ขณะนี้
สถานการณโรคไขเลือดออก  ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม – 20 กรกฎาคม 2555  จํานวน 30 ราย ในสวนตําบล
กระโทก จํานวน 3 ราย  และโรคมือเทาปากเปอยเปนโรคติดเชื้อไวรัสท่ีมักจะเปนในเด็กท่ีมีอายุนอยกวา 5 
ขวบ  แตอาจจะพบในผูใหญได  โดยอาการมักจะเริ่มดวยไข เบื่ออาหาร ครั่นเนื้อครั่นตัวเจ็บคอ หลังจากไข 1 
– 2 วัน จะเห็นแผลแดงเล็กๆ ท่ีปากโดยเปนตุมน้ําในระยะแรกและแตกเปนแผล ตําแหนงของแผลมักจะอยูท่ี
เพดานปาก หลังจากนั้นอีก 1 – 2 วัน จะเกิดผื่นท่ีมือและเทา แตอาจจะเกิดท่ีแขน และกนได เด็กท่ีเจ็บ
ปากมากอาจจะขาดน้ํา  โรคนี้มักจะติดตอในสัปดาหแรกเชื้อนี้ติดตอจากการสัมผัสเสมหะ น้ําลายของผูท่ีปวย
หรือน้ําจากผื่นท่ีมือ หรือเทาและอุจาระ ระยะท่ีแพรเชื้อประมาณอาทิตยแรกของการเจ็บปวย เชื้อนั้นอาจจะ
อยูในรางกายไดเปนสัปดาหหลังจากอาการดีข้ึนแลว ซ่ึงยังสามารถติดตอสูผูอ่ืนไดแมวาจะหาย   จึงนําเรียน
เสนอสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  เพ่ือโปรดทราบและประชาสัมพันธใหประชาชนใหเฝาระวังการ
แพรระบาดของโรคไขเลือดออกและโรคมือเทาปากเปอย  
มติท่ีประชุม รับทราบ 
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  3.5  เรื่อง เรงรัดการยืนยันขอมูลการข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก  
3 ชนิด ไดแก ขาวนาป ขาวโพดเล้ียงสัตว และมันสําปะหลัง 
ประธานฯ องคการบริหารสวนตําบลกระโทก  ไดรับแจงจากเกษตรอําเภอโชคชัยวา  ไดเรงรัดระยะเวลา
การยืนยันขอมูลการข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด ไดแก ขาวนาป ขาวโพดเลี้ยงสัตว 
และมันสําปะหลัง ดังนี้ 
 1. ขาวนาป 2555 / 2556 รอบท่ี 1  
  - การข้ึนทะเบียน  1 มิถุนายน – 30 มิถุนายน 2555 
  - ประชาคม   15 มิถุนายน – 15 ธันวาคม 2555 
  - การออกใบรับรอง 15 มิถุนายน – 31 ธันวาคม 2555 
 2. ขาวนาป 2555 / 2556  รอบท่ี 2  
  - การข้ึนทะเบียน  4 มกราคม – 31  พฤษภาคม 2556 
  - ประชาคม   20 มกราคม – 15 มิถุนายน  2556 
  - การออกใบรับรอง 20 มกราคม - 30 ธันวาคม 2556  
 3. ขาวโพดเลี้ยงสัตว  
  - การข้ึนทะเบียน  1 มิถุนายน  – 30  ตุลาคม  2555 
  - ประชาคม   20 มิถุนายน – 30 พฤศจิกายน  2556 
  - การออกใบรับรอง 20 มกราคม - 30 ธันวาคม 2556  
 4. มันสําปะหลัง  
  - การข้ึนทะเบียน  1 มิถุนายน  – 30  ตุลาคม  2555 
  - ประชาคม   15 มิถุนายน – 15 มีนาคม   2556 
  - การออกใบรับรอง 20 มกราคม - 31 มีนาคม 2556  
มติท่ีประชุม รับทราบ 
  3.6 เรื่อง การถวายเทียนพรรษา 
ประธานฯ องคการบริหารสวนตําบลกระโทก  จะดําเนินการถวายเทียนพรรษากับวัดในเขตพ้ืนท่ี
องคการบริหารสวนตําบลกระโทก ประกอบไดดวย วัดโบสถคงคาลอม วัดปรางคพะโค และวัดดอนใหญ  
จึงขอเชิญสมาชิก อบต.กระโทก ทุกทาน  รวมถวายเทียนพรรษาในวันท่ี  7  สิงหาคม  2555 โดยพรอม
เพรียงกัน  
มติท่ีประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  4       ญัตติรางขอบัญญัติท่ีเสนอใหม 

4.1  เรื่อง  พิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556  
วาระท่ี 1 (รับหลักการ)  
ประธานฯ นายก  อบต.กระโทก    ไดเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2556  เพ่ือใหสมาชิกฯ ทุกทานไดรวมกันพิจารณา 
นายก อบต.กระโทก  (ไดเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2556) 
  ทานประธานสภาฯ  และทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  
  บัดนี้  ถึงเวลาท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบล กระโทก จะเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลอีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้น  ในโอกาสนี้นายกองคการบริหารสวน
ตําบลกระโทก  จึงขอแถลงใหสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานการณคลัง ตลอดจนหลักการ และแนวนโยบาย
ในการดําเนินงาน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556  ดังตอไปนี้ 
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  1. สถานการณคลัง 
      ในปงบประมาณ   พ.ศ. 2556   องคการบริหารสวนตําบลไดประมาณการรายรับไว 
จํานวน  15,181,000  บาท   โดยในสวนของรายไดท่ีองคการบริหารสวนตําบลจัดเก็บเอง จะไดปรับปรุง
การจัดเก็บใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนและในสวนของประมาณการรายจายไดกําหนดวงเงินรายจายไวจํานวน 
15,181,000 บาท   ซ่ึงคาดวาจะสามารถไปจัดทําบริการสาธารณะดานตางๆ ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ซ่ึง
การจัดทํางบประมาณขององคการบริหารสวนตําบล  เปนการจัดทํางบประมาณแบบสมดุล (รายจายเทากับ
รายรับ)  นอกจากนั้นขณะนี้องคการบริหารสวนตําบลมีเงินสะสมคงเหลืออยู จํานวน 2,584,943.93 บาท 
  2. การบริหารงบประมาณในปท่ีผานมาและปปจจุบัน 
      ในปงบประมาณท่ีผานมา   แมวารายรับขององคการบริหารสวนตําบลจะมีจํานวนจํากัด  
เม่ือเปรียบเทียบกับภารกิจตางๆ ท่ีจะตองดําเนินการเพ่ือบริการใหแกประชาชนตามอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย
ก็ตาม  แตองคการบริหารสวนตําบลก็สามารถดําเนินกิจกรรมตามท่ีไดตั้งงบประมาณรายจายไวครบถวนทุก
รายการ 

2.1 การประมาณการรายรับ   ปงบประมาณ พ.ศ. 2556  ประมาณการรายรับไว รวม 
ท้ังสิ้น 15,181,000 บาท (รายละเอียดตามรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2556) 
  2.2 งบประมาณการรายจายท้ังส้ิน  ยอดรวม 15,181,000 บาท  (รายละเอียดตามราง
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2556) 

 เพ่ือใชในการดําเนินงานตามนโยบายของนายกองคการบริหารสวนตําบล ท่ีไดวางแผนไวตาม
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ตลอดปงบประมาณ พ .ศ. 2556  จึงเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556  เพ่ือใหสมาชิกสภา อบต.พิจารณาเห็นชอบตอไป 
ประธานฯ   นายก อบต.กระโทก  ไดนําเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2556   ซ่ึงเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ .ศ. 2547   
ขอ 43   และในการพิจารณาของสภาองคการบริหารสวนตําบล  จะมีการพิจารณารางขอบัญญัติฉบับนี้เปน  
3 วาระ คือ วาระท่ี 1 ข้ันรับหลักการ  วาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติ  และวาระท่ี 3 ข้ันลงมติ  ตอไปขอมอบให
เลขานุการสภาฯ ชี้แจงกฎหมายระเบียบ 
เลขานุการสภา ฯ         ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ .ศ. 2547  

ขอ 45 วรรคสาม  ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไมได   
และในการพิจารณา วาระท่ีสอง ใหกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไวไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแตสภา
ทองถ่ินมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณนั้น 

ขอ 47  ไดกําหนดไว วาในการพิจารณาญัตติรางขอบัญญัติ  วาระท่ี 1  ใหท่ีประชุมสภา 
ทองถ่ินปรึกษาในหลักการแหงรางขอบัญญัติและลงมติวาจะรับหลักการแหงรางขอบัญญัตินั้นหรือไม  หากมี
สมาชิกสภาทองถ่ินประสงคจะอภิปราย หามไมใหมีการลงมติกอนท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินไดอภิปรายในเรื่องนั้น
พอสมควรแลว  เพ่ือประโยชนแกการพิจารณารางขอบัญญัติ  วาระท่ี 1 สภาทองถ่ินจะใหคณะกรรมการสภา
ทองถ่ินพิจารณากอนรับหลักการก็ได 

ขอ 48  ในกรณีท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินมีมติไมรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณให  
ประธานสภาทองถ่ินนําปรึกษาในท่ีประชุมสภาทองถ่ิน  เพ่ือเลือกสมาชิกสภาทองถ่ินเปนกรรมการใน
คณะกรรมการหาขอยุติตามจํานวนท่ีกฎหมายวาดวยองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นกําหนด  โดยใหนําวิธีการ
เลือกในขอ  12  แหงระเบียบนี้มาใชบังคับโดยอนุโลม  แลว แจงมติไมรับหลักการแหงรางขอบัญญัติ
งบประมาณและรายชื่อกรรมการหาขอยุติ   ฝายสภาทองถ่ิน  กรณีองคการบริหารสวนตําบลใหแจงนายอําเภอ
ทราบ  ท้ังนี้  ใหดําเนินการภายในสามวันนับแตวันท่ีสภาทองถ่ินมีมติไมรับหลักการ 
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  ใหประธานสภาทองถ่ินทําหนังสือแจงมติของสภาทองถ่ินท่ีไมรับหลักการแหงรางขอบัญญัติ
งบประมาณใหผูบริหารทองถ่ินทราบในวันถัดจากวันท่ีสภาทองถ่ินมีมติไมรับหลักการ 

ขอ 49  ญัตติรางขอบัญญัติท่ีสภาทองถ่ินลงมติรับหลักการแลว  ถาจะตองสงให 
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหประธานสภาทองถ่ินสงรางขอบัญญัตินั้นไปใหคณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาโดยละเอียด  และท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะตองกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการ
แปรญัตติดวย  ภายในระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติท่ีสภาทองถ่ินกําหนดตามวรรคหนึ่ง  ผูบริหารทองถ่ินหรือ
สมาชิกสภาทองถ่ินผูใดเห็นควรจะแกไขเพ่ิมเติมรางขอบัญญัติก็ใหเสนอคําแปรญัตติลวงหนาเปนหนังสือ  โดย
ใหแปรญัตติเปนรายขอและเสนอตอประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ในกรณีท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินเปนผูแปร
ญัตติจะตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรองเชนเดียวกับการเสนอญัตติ 

ขอ 50 เม่ือคณะกรรมการแปรญัตติไดพิจารณาแลวจะตองเสนอรางขอบัญญัตินั้นตามราง 
เดิมและตามท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม  พรอมท้ังรายงานและบันทึกความเห็นยื่นตอประธานสภาทองถ่ินรายงานนั้น
อยางนอยจะตองระบุวา  ไดมีหรือไมมีการแกไขเพ่ิมเติมในตอนหรือขอใดบาง  การแปรญัตติและมติของ
คณะกรรมการแปรญัตติเก่ียวดวยการแปรญัตตินั้นเปนประการใด  การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ  
ตลอดจนการสงวนคําแปรญัตติดวย  และใหประธานสภาทองถ่ินสงรายงานนั้นแกสมาชิกสภาทองถ่ินไมนอย
กวายี่สิบสี่ชั่วโมงกอนวันประชุมพิจารณาเวนแตกรณีตองพิจารณาเปนการดวน   ใหคณะกรรมการแปรญัตติไป
รวมประชุมสภาทองถ่ินดวย  เพ่ือแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงขอสงสัยตาง ๆ  เก่ียวกับรายงานนั้น  
ประธาน ฯ ตอไปจะเปนการประชุมพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2556   ในวาระท่ี 1 ข้ันรับหลักการ  โดยขอใหสมาชิกฯ ทุกทาน   ไดพิจารณาในรางขอบัญญัติท่ีทาง
นายกองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  ไดเสนอมา   ซ่ึงหากวามีสมาชิกฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายก็จะ
เปดโอกาสใหมีการอภิปรายกอนท่ีจะไดใหมีการลงมติวาจะรับหลักการหรือไมรับหลักการของรางขอบัญญัติ
ฉบับดังกลาวนี้ 
  จากนั้นหากวามีการลงมติไมรับหลักการของรางขอบัญญัติดังกลาว    ก็จะไดดําเนินการตาม
ระเบียบฯ ในขอ 48  หรือหากวามีการลงมติรับหลักการของรางขอบัญญัตินี้ก็จะไดมีการสงรางฯ นี้ไปให
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ซ่ึงท่ีประชุมจะตองกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการ
แปรญัตติดวย   เม่ือคณะกรรมแปรญัตติไดพิจารณาแลว  จึงจะไดสงรางฯ  ท้ังท่ีเปนรางเดิม  และรางท่ีมีการ
แกไขเพ่ิมเติม  พรอมท้ังรายงานและบันทึกความเห็นตอประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก   
เพ่ือประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  จะไดสงรายงานนั้นใหตอสมาชิกทุกทานกอนวันประชุม
พิจารณา  ในวาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติ  ตอไป 
               (ขอเชิญครับมีสมาชิกฯทานใดประสงคจะมีการอภิปรายหรือไม ) (เวนระยะใหสมาชิกฯไดมี
การอภิปราย) 
ประธาน ฯ     เม่ือไดมีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นในรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายฉบับนี้กันมา
พอสมควรแลวตอไป  ผมจะขอมติท่ีประชุมเลยนะครับ   
               ขอมติสภา อบต.กระโทก  วาจะรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556  นี้ หรือไม  ขอมติ  ครับ  (โปรดยกมือ) 
มติท่ีประชุม    รับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดังนี้ 
  - มีมติเห็นชอบ  15  เสียง   ไมเห็นชอบ  - เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง    
ประธาน ฯ          เม่ือท่ีประชุมมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ 
พ.ศ. 2556 วาระท่ี 1  ข้ันรับหลักการแลวจะใหมีการสงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายนี้ใหคณะกรรมการ
แปรญัตติพิจารณา ตอไปขอใหเลขานุการสภาฯ  ชี้แจงระเบียบเก่ียวกับการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ  
ขอเชิญครับ 
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เลขานุการสภา ฯ       ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547     
ขอ 103  คณะกรรมการสภาทองถ่ินมี  2 ประเภท คือ 

       (1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถ่ิน  มีจํานวนไมนอยกวาสามคน  
แตไมเกินเจ็ดคน 
       (2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถ่ิน หรือบุคคลท่ีไมไดเปนสมาชิก
สภาทองถ่ิน มีจํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน 

ขอ 105  สภาทองถ่ินมีอํานาจเลือกสมาชิกสภาทองถ่ิน  หรือบุคคลท่ีไมไดเปนสมาชิกสภา 
ทองถ่ินเปนคณะกรรมการสภาทองถ่ินชุดตางๆ ตามความจําเปนแกกิจการในหนาท่ีของสภาทองถ่ิน ดังนี้ 
                (3) คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ 

ขอ 107   วิธีเลือกคณะกรรมการสภาทองถ่ินใหสมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ิน 
เสนอชื่อสมาชิกสภาทองถ่ินหรือบุคคลท่ีไมไดเปนสมาชิกสภาทองถ่ินแลวแตกรณี ในกรณีท่ีสมาชิกสภาทองถ่ิน
เปนผูเสนอตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรองไมนอยกวาสองคน สวนกรณีท่ีผูบริหารทองถ่ินเปนผูเสนอไมตองมี
ผูรับรอง 
ประธาน ฯ  จึงขอใหท่ีประชุมรวมกันเสนอวาจะเลือกคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556  จํานวนเทาใด ขอเชิญครับ 
นายสมพอ  อดิชัยกุล  ส.อบต.หมูท่ี 11  เสนอคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556  จํานวน  7  คน  
ผูรับรอง  ๑. นายบุญสง  ภาพกระโทก ส.อบต.หมูท่ี 2   2. นายสมพงษ   แฝกกระโทก ส.อบต.หมูท่ี 8  
 ขอมติท่ีประชุมวากําหนดคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2556  ตามท่ี  นายสมพอ  อดิชัยกุล เสนอ จํานวน 7 คน หรือไม ขอมติท่ีประชุม  
มติท่ีประชุม  กําหนดใหเลือกคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2556  จํานวน 7 คน 
ประธาน ฯ  จึงขอใหท่ีประชุมรวมกันเสนอคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 จํานวน  7  คน ขอเชิญครับ 
1.ผูเสนอ นายสมพอ  อดิชัยกุล ส.อบต.หมูท่ี 11   เสนอ นายกิตติ   กาจกระโทก  ส.อบต.หมูท่ี 3  

   ผูรับรอง 1. นายชวย  สาคะเรศ  ส.อบต.หมูท่ี 13   2. นายหัน  คุมกระโทก ส.อบต.หมูท่ี 13 
2.ผูเสนอ นายชวย  สาคะเรศ  ส.อบต.หมูท่ี 13 เสนอ นายสมพงษ  แฝกกระโทก  ส.อบต.หมูท่ี 8  

   ผูรับรอง 1. นางตุย  พรางกระโทก  ส.อบต.หมูท่ี 8   2. นายอัด  เพ็งกระโทก ส.อบต.หมูท่ี 3 
3.ผูเสนอ นายแฉลม  กลั่นกระโทก ส.อบต.หมูท่ี 4  เสนอ นายถนอม  คีมกระโทก  ส.อบต.หมูท่ี 10 

   ผูรับรอง 1. นายสมหมาย บุญกระโทก  ส.อบต.หมูท่ี 9   2. นายสุนทร  แมนเมธี ส.อบต.หมูท่ี 9 
4.ผูเสนอ นายสมพงษ  แฝกกระโทก ส.อบต.หมูท่ี 8  เสนอ นายสมพอ  อดิชัยกุล  ส.อบต.หมูท่ี 11 

   ผูรับรอง 1. นายชวย  สาคะเรศ  ส.อบต.หมูท่ี 13   2. นายหัน  คุมกระโทก ส.อบต.หมูท่ี 13 
5.ผูเสนอ นายหัน  คุมกระโทก ส.อบต.หมูท่ี 13  เสนอ นายอนิรุทธ  แกวใหญ  ส.อบต.หมูท่ี 5 

   ผูรับรอง 1. นายกิตติ  กาจกระโทก  ส.อบต.หมูท่ี 3   2. นางอํานวย นอยเข็มทอง ส.อบต.หมูท่ี 6 
6.ผูเสนอ นายอนิรุทธ  แกวใหญ ส.อบต.หมูท่ี 5  เสนอ นายบุญสง  ภาพกระโทก  ส.อบต.หมูท่ี 2 

   ผูรับรอง 1. นายแฉลม  กลั่นกระโทก  ส.อบต.หมูท่ี 4   2. นายหัน  คุมกระโทก ส.อบต.หมูท่ี 13 
7.ผูเสนอ นางอํานวย  นอยเข็มทอง ส.อบต.หมูท่ี 6  เสนอ นายชวย  สาคะเรศ  ส.อบต.หมูท่ี 13 

   ผูรับรอง 1. นายถนอม คีมกระโทก  ส.อบต.หมูท่ี 10   2. นายอัด  เพ็งกระโทก ส.อบต.หมูท่ี 3 
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มติท่ีประชุม        มีมติเลือกคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ  
พ.ศ. 2556    จํานวน 7 คน    ดังนี้                          
  1. นายกิตติ  กาจกระโทก     ส.อบต.หมูท่ี 3 
  2. นายสมพงษ  แฝกกระโทก ส.อบต.หมูท่ี 8 
  3. นายถนอม  คีมกระโทก ส.อบต.หมูท่ี 10 
  4. นายสมพอ  อดิชัยกุล  ส.อบต.หมูท่ี 11  
  5. นายอนิรุทธ  แกวใหญ  ส.อบต.หมูท่ี 5  
  6. นายบุญสง  ภาพกระโทก ส.อบต.หมูท่ี 2 
  7. นายชวย  สาคะเรศ  ส.อบต.หมูท่ี 13  
ประธานสภาฯ     ขอใหท่ีประชุมเสนอวาจะกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติฯ
อยางไร 

นายบุญสง   ภาพกระโทก ส.อบต.หมูท่ี 2 เสนอขอกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ จํานวน 2 วัน  
ตั้งแตวันท่ี 8 สิงหาคม 2555 ถึงวันท่ี 9 สิงหาคม 2555  กอนเวลา 16.30 น. ของวันสุดทาย   

ผูรับรอง ๑.นายสมพอ  อดิชัยกุล ส.อบต.หมูท่ี 11   2. นายชวย  สาคะเรศ ส.อบต.หมูท่ี 13  
  ขอมติท่ีประชุมวากําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติฯตามท่ี  
นายบุญสง   ภาพกระโทก  เสนอหรือไม  ขอมติท่ีประชุม (โปรดยกมือ) 
มติท่ีประชุม        มีมติกําหนดระยะเวลาใหสมาชิกฯ หรือผูบริหาร อบต.  เสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ  กําหนด  2 วัน  ตั้งแตวันท่ี  8 สิงหาคม 2555  ถึงวันท่ี 9  สิงหาคม  2555  โดยใหเสนอคํา
แปรญัตติฯ กอนเวลา 16.30 น. ของวันสุดทาย   และคณะกรรมการแปรญัตติฯ จะไดมีการประชุมในวันท่ี 
10 สิงหาคม  2555  ตั้งแตเวลา 09.30 น. เปนตนไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องอ่ืน ๆ  (ถามี)  
  -ไมมี  
ประธานสภาฯ      ขอขอบคุณสมาชิกสภาอบต.กระโทก ทุกทานท่ีไดเขารวมประชุมสภา อบต.กระโทก สมัย
สามัญ  สมัยท่ี 4  ประจําป 2555  ในวันนี้  และขอนัดประชุมสภา อบต.กระโทก   สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4  
ครั้งท่ี 2  ในวันท่ี  15  สิงหาคม  2555 
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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