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ระเบียบวาระการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก   
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  ประจําป  ๒๕๕6 ครั้งท่ี 1 
วันท่ี  17  มิถุนายน  2556  เวลา 09.00 น.  

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

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
๑.๑   เรื่อง  ประกาศสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  เรื่อง เรียกประชุมสภาองค 

บริหารสวนตําบลกระโทก  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2 ประจําป  ๒๕๕6 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา 
  2.1  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.กระโทก สมัยสามัญ สมัยท่ี 1/2556 
เม่ือวันท่ี 14  กุมภาพันธ  2556 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องดวน 
  เรื่องเพ่ือทราบ 

๓.๑  เรื่อง  รับทราบผลการดําเนินงานโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต  วันผูสูงอายุและ 
วันครอบครัวประจําป 2556 

3.2  เรื่อง  รับทราบผลการดําเนินงานโครงการแขงขันกีฬาตําบลตานภัยยาเสพติด  
ประจําป 2556  

3.3  เรื่อง  รับทราบผลการดําเนินงานโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล 
ปใหม 2556 
  เรื่องพิจารณา 

3.4  เรื่อง  พิจารณาอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 2556  ครั้งท่ี 3/2556 (อํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน) 

3.5  เรื่อง  พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556   
ครั้งท่ี 7/2556 (อํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน) 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ         
  4.1 แนะนําพนักงานสวนตําบลโอนยายมาดํารงตําแหนงใหม   
   
 

**************** 
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เริ่มประชุม  เวลา  09.00  น. 
                   เม่ือสมาชิก สภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  มาครบองคประชุมแลว จํานวน 20 คน    
นายถนอม   คีมกระโทก  ประธานสภา อบต.กระโทก  ทําหนาท่ีเปนประธานในท่ีประชุมกลาวเปดประชุม   
และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 
ประธานสภาฯ     ขอเขาสูระเบียบวาระการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
๑.๑   เรื่อง  ประกาศสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  เรื่อง เรียกประชุมสภาองค 

บริหารสวนตําบลกระโทก  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2 ประจําป  ๒๕๕6 
ประธานฯ ดวยสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  ไดมีการประกาศสภาองคการบริหารสวนตําบล
กระโทก  เรื่อง  เรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  สมัยสามัญ   สมัยท่ี 2 ประจําป  ๒๕๕6 
ลงวันท่ี 3  มิถุนายน 2556  โดยไดกําหนดเริ่มประชุมสภา อบต.กระโทก  ตั้งแตวันท่ี  10 – 24  มิถุนายน  
2556 ณ หองประชุมสภา อบต.กระโทก   มีกําหนด ๑๕ วัน  จึงเรียนนําเสนอสภาองคการบริหารสวนตําบล
กระโทก  เพ่ือโปรดทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
    ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.กระโทก สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจําป ๒๕๕6  

ครั้งท่ี 2  เม่ือวันท่ี  14  กุมภาพันธ  2556 
ประธานฯ     ตามท่ีสภา อบต.กระโทก ไดมีประชุมสภา อบต .กระโทก สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑/๒๕๕ 6 ครั้งท่ี 2 
เม่ือวันท่ี 14  กุมภาพันธ  2556  จึง ขอใหสมาชิกทุกทานไดพิจารณาวาจะมีการขอแกไขถอยคําในรายงาน
การประชุมสภาหรือไม  (เวนระยะเวลา  ๑  นาที)  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจง 

ถาไมมีสมาชิกฯ  ทานใดขอแกไขถอยคําในรายงานการประชุม  ก็ขอมติรับรองรายงานการ 
ประชุมสภา อบต .กระโทก สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑/๒๕๕ 6 ครั้งท่ี 2  ท่ีไดประชุมไปเม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ  
2556  ตอไป   
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมเปนเอกฉันท 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องดวน 
  เรื่องเพ่ือทราบ 

๓.๑  เรื่อง  รับทราบผลการดําเนินงานโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต  วันผูสูงอายุและ 
วันครอบครัวประจําป 2556 
ประธานฯ        อบต.กระโทก   จะดําเนินการตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต  วันผูสูงอายุ และ 
วันครอบครัว ประจําป  ๒๕๕๖  ซ่ึงจะมีกิจกรรมทางศาสนา การสรงน้ําพระ กิจกรรมการแสดงความกตัญู  
การรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ  การแขงขันประกวดกอพระเจดียทราย  และประกวดเทพีสงกรานตปรางคพะโค  ใน
วันเสารท่ี  ๑๓  เมษายน  ๒๕๕๖   ณ  ลานวัดปรางคพะโค  การดําเนินการโครงการดังกลาวไดเสร็จสิ้นลงแลว  
สามารถดําเนินการไปไดดวยดี   ไมมีปญหาและอุปสรรคใดๆ  สามารถบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไวทุกประการ  
จึงนําเรียนเสนอสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก เพ่ือโปรดทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
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  3.2  เรื่อง  รับทราบผลการดําเนินงานโครงการแขงขันกีฬาตําบลตานภัยยาเสพติด ประจําป 
2556  
ประธานฯ    อบต.กระโทก  ไดดําเนินการโครงการแขงขันกีฬาตําบลตานภัยยาเสพติด ประจําป 2556 มีชนิด
กีฬาท่ีแขงขัน 3 ชนิด 4 ประเภท ไดแก ฟุตบอลชาย 7 คน จํานวน 9 ทีม วอลเลยบอลหญิง จํานวน 3 ทีม   
เปตองชาย จํานวน 8 ทีม  และ เปตองหญิง จํานวน 5 ทีม มีผูเขารวมกิจกรรมประมาณ 300 คน  แขงขัน
เฉพาะวันเสารและอาทิตย ในวันท่ี 24 , 31 มีนาคม 2556  , 7 เมษายน และวันท่ี 13 เมษายน  2556 
การดําเนินการโครงการดังกลาวไดเสร็จสิ้นลงแลว  สามารถดําเนินการไปไดดวยดี  ไมมีปญหาและอุปสรรคใดๆ 
สามารถบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไวทุกประการ  จึงนําเรียนเสนอสภาองคการบริหารสวนตําบล 
กระโทก  เพ่ือโปรดทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

3.3  เรื่อง  รับทราบผลการดําเนินงานโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล 
ปใหม 2556 
ประธานฯ อบต.กระโทก   ไดดําเนินการโครงการดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวง 
เทศกาลวันสงกรานต ประจําป พ.ศ. 2556  โดยจัดตั้งจุดบริการประชาชนในชวงเทศกาลสงกรานต ประจําป 
พ.ศ. ๒๕๕6  ระหวางวันท่ี 11–17  เมษายน  2556  ณ บริเวณสี่แยกคลองชลประทาน โดยการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาท่ีประจําจุดบริการประชาชน  การดําเนินการโครงการดังกลาวไดเสร็จสิ้นลงแลว สามารถ
ดําเนินการไปไดดวยดี  ไมมีปญหาและอุปสรรคใดๆ  สามารถบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไวทุกประการ   
จึงนําเรียนเสนอสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  เพ่ือโปรดทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
  เรื่องพิจารณา 
  3.4  เรื่อง  พิจารณาอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2556  ครั้งท่ี 3/2556 (อํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน) 
ประธานฯ     นายก อบต.กระโทก  ไดแจงเสนอญัตติ  เรื่อง ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ  ๒๕๕6  ใหสภา อบต.กระโทก  พิจารณาอนุมัติ  มีรายละเอียดดังนี้ 
         เนื่องจากสวยโยธา มีความจําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๕ 6  
จํานวน 4 รายการ  รายละเอียด ดังนี้   
สวนโยธา     ขออนุมัติแกไขคําชี้แจงฯ   จํานวน  4   รายการ  ดังนี้ 
รายจายเพ่ือการลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง 
คาครุภัณฑ 
รายการท่ี ๑     
ขอความเดิม                 
 (2.1.5) ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร  (411600) ตั้งไว 13,000 บาท 

-คาจัดซ้ือเครื่องพิมพเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา  ตั้งไว 13,000 บาท เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือ
เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง  
  - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200 x 600 dpi 
  - มีความเร็วในการพิมพไมนอยกวา 30 หนาตอนาที 
  - มีสามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได  
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  - มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 32 MB 
  - มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกวา 
  - สามารถใชไดกับ A4 , Letter ,  Legal และ Custom โดยมีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 
250 แผน 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการเคหะ
และชุมชน (00241) 
ขอความใหม                 
 (2.1.5) ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร  (411600) ตั้งไว 13,000 บาท จํานวน 2 เครื่อง 

-คาจัดซ้ือเครื่องพิมพอิงคเจ็ท  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องพิมพชนิดอิงคเจ็ท  จํานวน 1 เครื่อง  
  - มีความละเอียดการพิมพ  4,800 x 1,200 dpi 
  - มีความเร็วในการพิมพ 33 หนาตอนาที 
  - มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 32 MB 
  - เชื่อมตอผาน Ethernet , Wireless (อุปกรณเสริม) 
  - รองรับการพิมพกระดาษขนาด A6 ถึง A3  
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการเคหะ
และชุมชน (00241) 

-คาจัดซ้ือเครื่องพิมพเลเซอรขาวดํา  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องพิมพชนิดเลเซอร  จํานวน 1 เครื่อง  
  - มีความละเอียดการพิมพ  600 x 600 dpi 
  - มีความเร็วในการพิมพ 18 หนาตอนาที 
  - ความละเอียดในการถายเอกสารสูงสุด 600 x 400 dpi  
  - ความเร็วในการถายเอกสารขาวดํา 18 แผนตอนาที 
  - ความเร็วในการสแกนขาวดํา 6 แผนตอนาที  
  - ความละเอียดในการสแกน 1200 x 1200 dpi 
  - มีหนวยความจํา (Memory) ขนาด 8 MB 
  - สามารถสั่งพิมพงานผานระบบตอเชื่อม USB 2.0 ยอ-ขยาย 30-400%  
  - สามารถพิมพสองหนา (Duplex Printing)  
  - รองรับการพิมพกระดาษขนาด A4 , A5 , ISO B5 , ISO C5 , ISO C5/6 , ISO C6 , ISO DL , 
16K , European postcard  
  - การเชื่อมตอ Hi-Speed USB 2.0 port  
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการเคหะ
และชุมชน (00241) 
รายจายเพ่ือการลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง 
คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
รายการท่ี 2     
ขอความเดิม                 
             (2.1.9) โครงการกอสรางหองน้ําเพ่ือบริการประชาชน  ตั้งไว  360,000  บาท โดยมีขนาด กวาง 
4 เมตร ยาว 8.6  เมตร  มีหองน้ําจํานวน 5 หอง  พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย ตาม 
 



 
การประชุมสภา อบต.กระโทก สมัยสามัญ สมัยท่ี 2/2556 ครั้งท่ี 1 วันท่ี 17 มิถุนายน 2556  หนา 5 

 
แบบ อบต.กระโทก กําหนด  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งาน
ไฟฟาถนน (00242) 
ขอความใหม    
    (2.1.9) โครงการกอสรางหองน้ําเพ่ือบริการประชาชน ตั้งไว 360,000 บาท โดยมีขนาดกวาง 
5.5 เมตร ยาว 7 เมตร  มีหองน้ําจํานวน 5 หอง พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย ตาม 
แบบ อบต.กระโทก กําหนด  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งาน
ไฟฟาถนน (00242) (รายละเอียดตามแบบแปลน) 
รายการท่ี 3     
ขอความเดิม                 
            (2.1.12) โครงการจัดทําปายบอกเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  ตั้งไว 40,000 บาท 
โดยมีขนาด 0.80 x 1.80 เมตร และ 0.60 x 1.80 เมตร พรอมเสา จํานวน 4 ชุด ตามแบบ อบต.กระโทก 
กําหนด  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป    ปรากฏในแผนงาน เคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟาถนน 
(00242) 
ขอความใหม    
            (2.1.12) โครงการจัดจางทําปายบอกเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลกระโทก ตั้งไว 40,000 
บาท โดยมีขนาด 0.80 x 1.80 เมตร และ 0.60 x 1.80 เมตร พรอมเสา จํานวน 4 ชุด ตามแบบ อบต.กระ
โทก กําหนด  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป    ปรากฏในแผนงาน เคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟาถนน 
(00242) 
รายการท่ี 4     
ขอความเดิม                 
            (2.1.13) โครงการจัดทําปายเตือนตามจุดเสี่ยง ตามทางโคง และจุดอันตราย  ตั้งไว 40,000 บาท 
ปายเตือนตามจุดเสี่ยง ตามทางโคง และจุดอันตราย จํานวน 10 ปาย ตามแบบ อบต.กระโทก กําหนด  ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนท่ัวไป   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟาถนน (00242) 
ขอความใหม    
    (2.1.13) โครงการจัดจางทําปายเตือนตามจุดเสี่ยง ตามทางโคง และจุดอันตราย ตั้งไว 40,000 
บาท ปายเตือนตามจุดเสี่ยง ตามทางโคง และจุดอันตราย จํานวน 10 ปาย ตามแบบ อบต.กระโทก กําหนด  
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟาถนน (00242) 

ขอกฎหมาย   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 
๒๕๔๑ ขอ ๒๙ การเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายทุกรายการ ท่ีมีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงลักษณะ   
ปริมาณ คุณภาพ  ของรายการในหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง  หรือเปนการเปลี่ยนแปลงสถานท่ี
กอสรางในรายการท่ีดินและสิ่งกอสราง   อํานาจการอนุมัติใหแกไขเปลี่ยนแปลงเปนของสภาทองถ่ิน 
มติท่ีประชุม อนุมัติใหแกไข เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕6  
ครั้งท่ี 3/2556 

  ๓.5  เรื่อง  พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕6 ครั้งท่ี 
7/2556 (อํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน) 
ประธานฯ     นายก อบต.กระโทก ไดเสนอญัตติ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.
๒๕๕6  ใหสภา อบต.กระโทก  พิจารณาอนุมัติ   ท้ังนี้เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการ 
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งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๑  ขอ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ในหมวดครุภัณฑ
ท่ีดินและสิ่งกอสราง  ท่ีทําใหลักษณะ  ปริมาตร  คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปน
อํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน (รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย) 

เนื่องจากสํานักงานปลัดฯ และสวนโยธา มีความจําเปนท่ีจะตองขอโอนงบประมาณรายจาย
ท่ีตั้งไวตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕6  รายละเอียดดังนี้ 
สํานักงานปลัดฯ  
โอนลด  จํานวน  1  รายการ  รวมเปนเงิน  61,000 บาท  
รายจายเพ่ือการลงทุน 
งบลงทุน 
2.1 หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง 
     คาครุภัณฑ 
     2.1.2 ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง (410300) ตั้งไว 787,000 บาท   
              -  คาจัดซ้ือรถยนตแบบดับเบิ้ลแคบ  ตั้งไว   787,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือรถยนต  
ขนาด  1  ตัน  ขับเคลื่อน  2  ลอ  แบบดับเบิ้ลแคบ  จํานวน  1  คัน  
        (1) ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี  
          (2) เปนกระบะสําเร็จรูป  
        (3) หองโดยสารเปนแบบดับเบิ้ลแคบ 4 ประตู  
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารงานท่ัวไป (00111)  
(ปจจุบัน มิ.ย.๕6)  คงเหลือเงิน  61,๐๐๐ บาท  โอนลดครั้งนี้  61,๐๐๐ บาท คงเหลือเงิน  ๐.-  บาท 
โอนตั้งจายเพ่ิมเติม  จํานวน  2 รายการ  รวมเปนเงิน  61,0๐๐ บาท 
รายจายประจํา 
1.3 หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ 
      คาตอบแทน  
      1.3.6 ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล (310600) ตั้งไว 45,000 บาท เพ่ือจายเปนคา
รักษาพยาบาลพนักงานสวนตําบลและผูบริหาร ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
(00110) งานบริหารงานท่ัวไป (00111) เนื่องจากงบประมาณท่ีตั้งไวไมพอจาย 
รายจายประจํา 
1.3 หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ 
      คาใชสอย  
      1.3.7 ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ (320100) ตั้งไว 16,000 บาท 
              - คาจางเหมาบริการ ตั้งไว 16,000 บาท เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการทําอยางใดอยางหนึ่งอยู
ในความรับผิดชอบของ อบต. เชน คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาเติมน้ํายาเคมีดับเพลิง คาตักสิ่งปฏิกูล 
คาจางสูบน้ํา คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งระบบไฟฟา คาติดตั้งประปา ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารงานท่ัวไป (00111) เนื่องจากงบประมาณท่ีตั้งไวไมพอจาย 
สวนโยธา 
โอนลด   จํานวน   2  รายการ   รวมเปนเงิน  317,๐๐๐   บาท 
รายจายเพ่ือการลงทุน 
2.1 หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง 
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     คาครุภัณฑ 
     2.1.4 ประเภทครุภัณฑสํารวจ (411300) ตั้งไว  97,000  บาท 
             - คาจัดซ้ือกลองวัดมุม แบบอิเล็กทรอนิกส ตั้งไว 97,000 บาท  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือกลองวัดมุม 
แบบอิเล็กทรอนิกส จํานวน 1 เครื่อง ชนิดอานคามุมไดละเอียด 5 พิลิปดา 
                - กลองเล็งเปนระบบเห็นภาพตั้งตรง 
                - กําลังขยาย 30 เทา 
                - ขนาดเสนผาศูนยกลางเลนสปากกลองไมนอยกวา 40 มิลลิเมตร 
                - ขนาดความกวางของภาพท่ีเห็นในระยะ  100  เมตร  ไมนอยกวา  2.3 เมตร หรือ 1 องศา 
20 ลิปดา 
                - ระยะมองเห็นภาพชัดใกลสุดไมเกิน 2 เมตร 
                - คาตัวคูณคงท่ี 100 
                - คาตัวบวกคงท่ี 0 
                 - เปนกลองแบบอิเล็กทรอนิกสแสดงหนวยวัดเปนองศา ลิปดา พิลิปดา แสดงผลเปนตัวเลขอาน
ไดบนจอ LCD (Liquid Crystal Display) 
                 - แสดงคามุมท่ีวัดไดละเอียดโดยตรง ไมเกิน 5 พิลิปดา 
                 - คาความถูกตองในการอานมุม (Accuracy) ไดไมเกิน 5 พิลิปดา 
                 - ความไวของระดับฟองกลม 10 พิลิปดา/2 มิลลิเมตรหรือดีกวา 
                 - ความไวของระดับฟองกลม 40 พิลิปดา/2 มิลลิเมตรหรือดีกวา 
                 - สามารถแสดงผลท้ังเปนมุมราบและเปนมุมดิ่ง 
                 - มีแบตเตอรี่ติดตั้งภายในและสามารถบอกระดับแบตเตอรี่ได 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการเคหะ
และชุมชน (00241)  (ปจจุบัน มิ.ย.๕6)  คงเหลือเงิน 97,๐๐๐ บาท  โอนลดครั้งนี้  97,๐๐๐  บาท 
คงเหลือเงิน  ๐.-  บาท 
2.1 หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง 
     คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
     2.1.6 โครงการกอสรางอาคารโรงรถก่ึงถาวร เพ่ือบริการประชาชน ตั้งไว 220,000 บาท โดยมีขนาด
กวาง 3 เมตร ยาว 23 เมตร พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย ตามแบบ อบต.กระโทก 
กําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟาถนน (00242)  
(ปจจุบัน มิ.ย.๕6)  คงเหลือเงิน  220,๐๐๐  บาท  โอนลดครั้งนี้  220,๐๐๐  บาท คงเหลือเงิน  ๐.-  บาท 
สํานักงานปลัดฯ 
โอนตั้งจายเพ่ิมเติม  จํานวน  2 รายการ  รวมเปนเงิน  317,0๐๐ บาท 
รายจายประจํา 
งบบุคลากร  
1.1 หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา 
      เงินเดือน (ฝายการเมือง) (521000) ตั้งไว 304,000 บาท  
      1.1.5  ประเภท เงินคา ตอบแทน สมาชิกสภาฯ (210600)  ตั้งไว  304 ,000  บาท เพ่ือจายเปน
คาตอบแทน ใหแกสมาชิกสภาฯ ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110)  งาน
บริหารงานท่ัวไป (00111) เนื่องจากงบประมาณท่ีตั้งไวไมพอจาย 
รายจายประจํา 
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1.3 หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ 
      คาตอบแทน  
      1.3.4 ประเภทคาเชาบาน (310400) ตั้งไว 13,000 บาท เพ่ือจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวน
ตําบล จํานวน 3 ตําแหนง ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110)  งาน
บริหารงานท่ัวไป (00111) เนื่องจากงบประมาณท่ีตั้งไวไมพอจาย 
ขอกฎหมาย    ระเบียบ มท. วาดวยวิธีการงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๔๑  ขอ  ๒๗   การโอนงบประมาณรายจาย
ท่ีมีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ หรือการโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวด
คาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง  อํานาจการอนุมัติใหโอนเปนของสภาทองถ่ิน 
มติท่ีประชุม อนุมัติใหโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งท่ี 7/2556  
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ 
  4.1 แนะนําพนักงานสวนตําบลโอนยายมาดํารงตําแหนงใหม   
ประธานฯ      อบต.กระโทก  มีพนักงานสวนตําบลโอน (ยาย) มาดํารงตําแหนงใหม จํานวน 2 ราย คือ  
ขอเชิญทาน นายก อบต.กระโทก  แนะนําครับ 
นายก อบต.กระโทก   อบต.กระโทก มีพนักงานสวนตําบล โอน(ยาย) มาดํารงตําแหนงใหม จํานวน 2 ราย คือ 

1. นางสาวสุภาภรณ  บุญเกษมสิน ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง)  
ระดับ 7   โอนยายมาจากองคการบริหารสวนตําบลจักราช  อําเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา มาดํารง
ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง) ระดับ 7  องคการบริหารสวนตําบลกระโทก อําเภอ
โชคชัย จังหวัดนครราชสีมา เม่ือวันท่ี 3 มิถุนายน 2556 

2. นางสาวบุญฐิตา   เผื่อนภิญโญ   ตําแหนง  เจาพนักงานพัสดุ  ระดับ 4   โอนยายมาจาก 
องคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา มาดํารงตําแหนง เจาพนักงานพัสดุ  
ระดับ 4 องคการบริหารสวนตําบลกระโทก อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา เม่ือวันท่ี 11 มิถุนายน 2556 
  จึงเรียนนําเสนอสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  เพ่ือโปรดทราบ  
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
ประธานฯ      ขอขอบคุณสมาชิกสภาอบต.กระโทก ทุกทานท่ีไดเขารวมประชุมสภา อบต.กระโทก  สมัย
สามัญ สมัยท่ี ๒ ประจําป ๒๕๕6 ครั้งท่ี 1 ในวันนี้ และขอนัดประชุมสภา อบต.กระโทก สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒  
ประจําป  ๒๕๕6 ครั้งท่ี 2  ในวันท่ี 24  มิถุนายน  2556 
 
เลิกประชุมเวลา  11.35  น. 
 

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

            เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
 

 
                                    (ลงชื่อ)   ถนอม  คีมกระโทก     ผูตรวจบันทึกการประชุม 

                  (นายถนอม  คีมกระโทก) 
                      ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก   
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