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สําเนารายงานการประชุม 

สภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป 2557 ครั้งที่ 1 

วันที่  7  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2557 
เวลา  09.00  น. 

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
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ระเบียบวาระการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก   
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ประจําป  ๒๕๕7 ครั้งท่ี 1 

วันท่ี  7  สิงหาคม  2557 เวลา 09.00 น. 
ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 

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

ระเบียบวาระท่ี ๑เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
๑.๑   เรื่อง ประกาศสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  เรื่อง เรียกประชุมสภาองค 

บริหารสวนตําบลกระโทก  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 ประจําป  ๒๕๕7 

ระเบียบวาระท่ี ๒เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา 
  2.1  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.กระโทก สมัยสามัญ สมัยท่ี 2/2557 
ครั้งท่ี 2  เม่ือวันท่ี 30  มิถุนายน  2557 

ระเบียบวาระท่ี 3เรื่องดวน 
  เรื่องเพ่ือทราบ 
  3. 1 เรื่อง ประกาศใชแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2560 
  3.2 เรื่อง การเตรียมการปองกันและแกไขปญญาอุทกภัย น้ําทวมฉับพลัน น้ําปาไหลหลาก 
และดินโคลนถลม ป 2557 
  3.3 เรื่อง ขอเชิญเขารวมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิตติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ประจําป 2557  ในวันท่ี 12  สิงหาคม 2557 
  3.4 เรื่อง เปดรับสมัครเยาวชนเพ่ือขอรับการสนับสนุนเงินทุนสงเสริมการประกอบอาชีพ
เยาวชนประจําป 2558 
  3.5 เรื่อง รับทราบการพิจารณาคัดเลือกใหความชวยเหลือผูท่ีสมควรไดรับความชวยเหลือ
โครงการกอสรางบานคนจน ประจําป 2557 
  3.6เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผูบริหาร และสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 

ระเบียบวาระท่ี 4ญัตติรางขอบัญญัติท่ีเสนอใหม 
  4.1   เรื่อง รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 
          วาระท่ี 1  (รับหลักการ)  
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 
  ไมมี 
 

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

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 ประจําป 2557 ครั้งท่ี 1 
วันท่ี  7  สิงหาคม  2557   เวลา  09.00  น.    

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

รายช่ือสมาชิกสภา อบต. ผูเขาประชุม  ดังนี้ 
1. นายถนอม  คีมกระโทก ตําแหนง ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
2. นายกิตติ    กาจกระโทก ตําแหนง รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
3. นายจิตร    โคลนกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  2 
4. นายสุดธี    คอนกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  2 
5. นายธานี    กลิ่นเสาวคนธ ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  3 
6. นายทวีชัย  สัตยธรรม ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  4 
7. นางลอม    กลั่นกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  4 
8. นายอนิรุทธ  แกวใหญ ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  5 
9. นายมานะ   ครอบกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  5 
10 นายสมชาย   ประกอบผล ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  6 
11 นางเชื่อม    แกลมกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  6 
12 นางตุย      พรางกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  8 
13 นายสมพงษ   แฝกกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  8 
14 นายถนอม    แคลนกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  9 
15 นายเลิศ      ต่ํากระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  9 
16 นายอัด       หมูเกษม ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  10 
17 นายกอน     กอบกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  11 
18 นายสมพอ   อดิชัยกุล ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  11 
19 นายชวย     สาคะเรศ ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  13 
20 นายพูน      ฝอยกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  13 
21 นายสุรศักดิ์  เสนีวงศ ณ อยุธยา ตําแหนง เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 

สมาชิกสภา  อบต.  ผูไมมาประชุม     ตามรายชื่อ  ดังนี้ 
    -ไมมี- 
ผูเขารวมประชุม       ตามรายชื่อดังนี้ 

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. นางทิพยสุดา  พวงพอก ตําแหนง หัวหนาสํานักงานปลัดฯ 
8 
 

นางสาวบุญลอม  หม่ืนกระโทก ตําแหนง 
 

บุคลากร 
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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 1เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

1.1 เรื่อง ประกาศเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  สมัยสามัญ 
สมัยท่ี 3  ประจําป 2557   ตั้งแตวันท่ี 1 – 15  สิงหาคม  2557 
ประธานฯ ดวยสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  ไดมีการประกาศสภาองคการบริหารสวนตําบล
กระโทก  ลงวันท่ี  2 3 กรกฎาคม  255 7 เรื่อง  เรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  สมัย
สามัญ  สมัยท่ี 3 ประจําป  255 7  โดยไดกําหนดเริ่มประชุมสภา อบต.กระโทก  ตั้งแตวันท่ี 1 – 15  
สิงหาคม  2557 ณ  หองประชุมสภา อบต.กระโทก  มีกําหนด  15 วัน  จึงเรียนนําเสนอสภาองคการบริหาร
สวนตําบลกระโทก   เพ่ือโปรดทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
2.1  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.กระโทก สมัยสามัญ สมัยท่ี 2/2557 

ครั้งท่ี 2  เม่ือวันท่ี 30  มิถุนายน  2557 
ประธานฯ ตามท่ีสภา อบต.กระโทก  ไดมีประชุมสภา อบต .กระโทก  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2ประจําป  
2557ครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2557 ซ่ึงคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบแลว จึง
ขอใหสมาชิกทุกทานไดพิจารณาวาจะมีการขอแกไขถอยคําในรายงานการประชุมสภาหรือไม(เวนระยะเวลา 1 
นาที)ถาไมมีสมาชิกฯ ทานใดขอแกไขถอยคําในรายงานการประชุม  ก็ขอมติรับรองรายงานการประชุมสภา 
อบต.กระโทก สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป 2557  ครั้งท่ี 2  ท่ีไดประชุมไปเม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2557
ตอไป 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมเปนเอกฉันท 

ระเบียบวาระท่ี  3       เรื่องดวน 
เรื่องเพ่ือทราบ 
3.1 เรื่อง  ประกาศใชแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2560 

ประธานฯ องคการบริหารสวนตําบลกระโทก ไดประกาศใชแผนพัฒนา 3 ป  พ.ศ. 255 8– 2560  ลง
วันท่ี 30 มิถุนายน  255 7  ตามมติท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 
ประจําป 2557 ครั้งท่ี 2  เม่ือวันท่ี  30  มิถุนายน  2557  เพ่ือใชเปนแผนพัฒนา 3 ป ของ อบต.กระโทก 
ตอไป    จึงเรียนนําเสนอสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก   เพ่ือโปรดทราบ   
มติท่ีประชุม รับทราบ 
  3.2 เรื่อง การเตรียมการปองกันและแกไขปญญาอุทกภัย น้ําทวมฉับพลัน น้ําปาไหลหลาก 
และดินโคลนถลม ป 2557 
ประธานฯ องคการบริหารสวนตําบลกระโทก ไดจัดตั้งศูนยอํานวยการเฉพาะกิจปองกันและแกไขปญหา
อุทกภัย และดินโคลนถลม ป 2557 เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมในการปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย 
และดินโคลนถลม ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในชวงฤดูฝน ป 255 7 ซ่ึงจะมีผลกระทบตอการประกอบอาชีพและภาวะ
ความเปนอยูของประชาชนในพ้ืนท่ี ขององคการบริหารสวนตําบลกระโทก  ตลอดจนการชวยเหลือและบรรเทา
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ความเดือดรอนใหแกผูประสบภัย การฟนฟูบูรณะสิ่งสาธารณประโยชนท่ีชํารุดเสียหายใหกลับคืนสูสภาพเดิม 
ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหา อุทกภัย เปนไปดวยความเรียบรอยประกอบกับเพ่ือใหมี
ขอมูลสําหรับการติดตามและประสานการชวยเหลือราษฎร  รวมท้ังรายงานผูบังคับบัญชาระดับอําเภอทราบ 
องคการบริหารสวนตําบล 
กระโทก จึงจัดตั้งศูนยอํานวยการเฉพาะกิจปองกันและแกไขปญหา อุทกภัย และดินโคลนถลม ป 2557 ณ ท่ี
ทําการองคการบริหารสวนตําบลกระโทก และไดแตงตั้งทุกทานเปนคณะกรรมการอํานวยการและเจาหนาท่ี
ประจําศูนยอํานวยการเฉพาะกิจ กิจปองกันและแกไขปญหา อุทกภัย และดินโคลนถลม ป 2557 จึงเรียนมา
เพ่ือโปรดทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

         3.3 เรื่อง ขอเชิญรวมงานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  
ในวันอังคารท่ี 12 สิงหาคม 2557 
ประธานฯ องคการบริหารสวนตําบลกระโทก  ไดรับแจงจากอําเภอโชคชัยวา ไดกําหนดจัดงานพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันอังคารท่ี 12 สิงหาคม 255 7 เวลา 
08.00 น.ณ หอประชุมอําเภอโชคชัย  โดยผูรวมพิธีพรอมบริเวณพิธี  ณ  หอประชุมอําเภอโชคชัยเวลา 
08.30 น. ประธานเดินทางมาถึงบริเวณพิธี เริ่มพิธีการฯ การแตงกาย ขาราชการ ชุดปกติขาว/เครื่องแบบกากี
คอพับแขนยาว  ประชาชน  ชุดไทยพระราชทาน/ชุดไทยหรือชุดสุภาพ นักเรียน/นักศึกษา เครื่องแบบของ
สถาบันการศึกษาสวนพิธีในภาคคํ่ายังไมไดรับแจงจากอําเภอโชคชัย จึงนําเสนอสภาองคการบริหารสวนตําบล
กระโทก เพ่ือโปรดทราบและเขารวมพิธีฯ โดยพรอมเพรียงกัน  
มติท่ีประชุม รับทราบ 
  3.4 เรื่อง เปดรับสมัครเยาวชนเพ่ือขอรับการสนับสนุนเงินทุนสงเสริมการประกอบอาชีพ
เยาวชนประจําป 2558 
ประธานฯ องคการบริหารสวนตําบลกระโทก  ไดรับแจงจากอําเภอโชคชัยวา สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษยจังหวัดนครราชสีมาวา สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส 
และผูสูงอายุ (สท.) เปดรับสมัคร เยาวชนเพ่ือขอรับการสนับสนุนเงินทุนสงเสริมการประกอบอาชีพเยาวชน
ประจําป 2558 เพ่ือสนับสนุนเยาวชนหรือกลุมเยาวชนท่ีมีรายไดนอย ขาดแคลนเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
จึงขอประชาสัมพันธการรับสมัคร เพ่ือคัดเลือกเขาโครงการฯ ผูสมัครตองมีคุณสมบัติ ชาย/หญิง อายุระหวาง 
15 – 30 ป สภานภาพโสด เปนเยาวชนหรือกลุมเยาวชนท่ีมีรายไดนอย ขาดแคลนเงินทุนในการประกอบ
อาชีพ มีความรูความสามารถท่ีจะประกอบอาชีพท่ีตนถนัด มีผูใหการรับรอง เปดรับสมัครตั้งแตวันท่ี 1 
สิงหาคม 2557 – 31 ตุลาคม 2557 สอบถามรายละเอียดไดท่ีสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษยจังหวัดนครราชสีมา โทร. 044-243000 ตอ 2 และดาวนโหลดใบสมัครไดท่ี www.opp.go.th จึง
นําเสนอสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก โปรดทราบและประชาสัมพันธใหเยาวชนท่ีสนใจไดรับทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

3.5 เรื่อง รับทราบการพิจารณาคัดเลือกใหความชวยเหลือผูท่ีสมควรไดรับความชวยเหลือ 
โครงการกอสรางบานคนจน ประจําป 2557 
ประธานฯ องคการบริหารสวนตําบลกระโทก  ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑการ
คัดเลือกและการคัดเลือกผูสมควรไดรับความชวยเหลือ และคณะกรรมการไดพิจารณาคัดเลือกใหความ
ชวยเหลือผูท่ีสมควรไดรับความชวยเหลือตามโครงการกอสรางบานคนจน ประจําป 2557 ในการประชุมเม่ือ
วันท่ี 18 กรกฏาคม 2557 ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลกระโทก มีผูเสนอท่ีสมควรไดรับความ
ชวยเหลือโครงการกอสรางบานคนจน จํานวน 2 ราย คือ  
 

http://www.opp.go.th/
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1. นางสาวชูศรี   สงฆสังวร   อายุ 53 ป  อยูบานเลขท่ี19 หมูท่ี 9 บานโบสถ   
ความเดือดรอน สภาพบานเกาและทรุดโทรม รายละเอียดตามรูปภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2. นางสมจิตร  หมอมกระโทก อายุ 66 ป อยูบานเลขท่ี 18/1 หมูท่ี 11 บานปรางคพะโค  
ความเดือดรอน โครงสรางหลักของตัวบานมีสภาพเสื่อมโทรมท้ังหลัง เชน เสาและคาน รายละเอียดตาม
รูปภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
และท่ีประชุมไดมีมติคัดเลือกผูสมควรไดรับความชวยเหลือตามโครงการกอสรางบานคนจน ประจําป 2557 
ราย นางสมจิตร   หมอมกระโทก อยูบานเลขท่ี 18/1 หมูท่ี 11 บานปรางคพะโค  
  จึงนําเสนอสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก เพ่ือโปรดทราบ  
มติท่ีประชุม รับทราบ 
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3.6 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน และคาตอบแทนผูบริหาร และ 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 
ประธานฯ องคการบริหารสวนตําบลกระโทก  ไดรับแจงอําเภอโชคชัยวากรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถ่ินวา กระทรวงมหาดไทย ไดออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวาดวยเงินเดือน และคาตอบแทน
ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2557 โดยใชบังคับตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.2558 เปนตนไป ซ่ึงกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินไดสง
เรื่องไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว หากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือใดจะแจงใหทราบอีกครั้ง ท้ังนี้
เพ่ือใหการดําเนินการเก่ียวกับเงินเดือนและคาตอบแทนผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 
เทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลเปนไปดวยความเรียบรอย  จึงนําเสนอสภาองคการบริหารสวนตําบล
กระโทก เพ่ือโปรดทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบทายนี้ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติรางขอบัญญัติท่ีเสนอใหม 

4.1 เรื่อง  พิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 
วาระท่ี 1 (รับหลักการ)  
ประธานฯ นายก  อบต.กระโทกไดเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณพ.ศ. 
2558 เพ่ือใหสมาชิกฯ ทุกทานไดรวมกันพิจารณา 
นายก อบต.กระโทก  (ไดเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558) 
  ทานประธานสภาฯ  และทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  
  บัดนี้  ถึงเวลาท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบล กระโทก จะเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้นายกองคการบริหารสวน
ตําบลกระโทก  จึงขอแถลงใหสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานการณคลัง ตลอดจนหลักการ และแนวนโยบาย
ในการดําเนินงาน ในปงบประมาณ พ.ศ.2558  ดังตอไปนี้ 
  1. สถานการณคลัง  
      ในปงบประมาณพ.ศ.255 8 องคการบริหารสวนตําบลไดประมาณการรายรับไว จํานวน 
17,440,000 บาท โดยในสวนของรายไดท่ีองคการบริหารสวนตําบลจัดเก็บเอง จะไดปรับปรุงการจัดเก็บให
มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนและในสวนของประมาณการรายจายไดกําหนดวงเงินรายจายไวจํานวน  17,440,000 
บาท  ซ่ึงคาดวาจะสามารถไปจัดทําบริการสาธารณะดานตางๆ ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนซ่ึงการจัดทํา
งบประมาณขององคการบริหารสวนตําบล  เปนการจัดทํางบประมาณแบบสมดุล (รายจายเทากับรายรับ) 
นอกจากนั้นขณะนี้องคการบริหารสวนตําบลมีเงินสะสมคงเหลืออยู จํานวน 3,254,437.78 บาท 
  2. การบริหารงบประมาณในปท่ีผานมาและปปจจุบัน 
      ในปงบประมาณท่ีผานมา   แมวารายรับขององคการบริหารสวนตําบลจะมีจํานวนจํากัด  
เม่ือเปรียบเทียบกับภารกิจตางๆ ท่ีจะตองดําเนินการเพ่ือบริการใหแกประชาชนตามอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย
ก็ตาม  แตองคการบริหารสวนตําบลก็สามารถดําเนินกิจกรรมตามท่ีไดตั้งงบประมาณรายจายไวครบถวนทุก
รายการ 

2.1 การประมาณการรายรับ   ปงบประมาณ พ.ศ.2558  ประมาณการรายรับไว รวม 
ท้ังสิ้น 17,440,000 บาท (รายละเอียดตามรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2558) 
  2.2 งบประมาณการรายจายท้ังส้ินยอดรวม 17,440,000 บาท (รายละเอียดตามราง
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2558) 
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 เพ่ือใชในการดําเนินงานตามนโยบายของนายกองคการบริหารสวนตําบล ท่ีไดวางแผนไวตาม
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ตลอดปงบประมาณ พ .ศ. 2558 จึงเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ่ือใหสมาชิกสภา อบต.พิจารณาเห็นชอบตอไป 
ประธานฯ นายก อบต.กระโทก  ไดนําเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2558 ซ่ึงเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ .ศ. 2548 
ขอ 43  และในการพิจารณาของสภาองคการบริหารสวนตําบล  จะมีการพิจารณารางขอบัญญัติฉบับนี้เปน
สามวาระ คือ วาระท่ี 1ข้ันรับหลักการวาระท่ี 2ข้ันแปรญัตติ  และวาระท่ี 3ข้ันลงมติ  ตอไปขอมอบให
เลขานุการสภาฯ ชี้แจงกฎหมายระเบียบ 
เลขานุการสภา ฯตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ .ศ. 2547  

ขอ 45 วรรคสามญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไมได  
และในการพิจารณาวาระท่ีสองใหกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไวไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแตสภา
ทองถ่ินมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณนั้น 

ขอ 47  ไดกําหนดไววาในการพิจารณาญัตติรางขอบัญญัติ  วาระท่ี 1ใหท่ีประชุมสภา 
ทองถ่ินปรึกษาในหลักการแหงรางขอบัญญัติและลงมติวาจะรับหลักการแหงรางขอบัญญัตินั้นหรือไมหากมี
สมาชิกสภาทองถ่ินประสงคจะอภิปราย หามไมใหมีการลงมติกอนท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินไดอภิปรายในเรื่องนั้น
พอสมควรแลว  เพ่ือประโยชนแกการพิจารณารางขอบัญญัติ  วาระท่ี 1 สภาทองถ่ินจะใหคณะกรรมการสภา
ทองถ่ินพิจารณากอนรับหลักการก็ได 

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

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

ขอ 50 เม่ือคณะกรรมการแปรญัตติไดพิจารณาแลวจะตองเสนอรางขอบัญญัตินั้นตามราง 
เดิมและตามท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม  พรอมท้ังรายงานและบันทึกความเห็นยื่นตอประธานสภาทองถ่ินรายงานนั้น
อยางนอยจะตองระบุวาไดมีหรือไมมีการแกไขเพ่ิมเติมในตอนหรือขอใดบาง  การแปรญัตติและมติของ
คณะกรรมการแปรญัตติเก่ียวดวยการแปรญัตตินั้นเปนประการใด  การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ  
ตลอดจนการสงวนคําแปรญัตติดวย  และใหประธานสภาทองถ่ินสงรายงานนั้นแกสมาชิกสภาทองถ่ินไมนอย
กวายี่สิบสี่ชั่วโมงกอนวันประชุมพิจารณาเวนแตกรณีตองพิจารณาเปนการดวน ใหคณะกรรมการแปรญัตติไป
รวมประชุมสภาทองถ่ินดวย  เพ่ือแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงขอสงสัยตาง ๆ  เก่ียวกับรายงานนั้น 
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ประธาน ฯ ตอไปจะเปนการประชุมพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2558  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 ข้ันแปรญัตติตอไป 
 (ขอเชิญครับมีสมาชิกฯทานใดประสงคจะมีการอภิปรายหรือไม ) (เวนระยะใหสมาชิกฯไดมีการ
อภิปราย) 
ประธานฯ เม่ือไดมีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นในรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายฉบับนี้กันมา
พอสมควรแลวตอไป  ผมจะขอมติท่ีประชุมเลยนะครับ   
 ขอมติสภา อบต.กระโทก  วาจะรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558  นี้หรือไม  ขอมติครับ  (โปรดยกมือ) 

มติท่ีประชุม     - มีมติรับหลักการ...19..... เสียง   ไมรับหลักการ....-.... เสียง  งดออกเสียง....1....เสียง    

ประธานฯ          เม่ือท่ีประชุมมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ 
พ.ศ. 2558 วาระท่ี 1  ข้ันรับหลักการแลวจะใหมีการสงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายนี้ใหคณะกรรมการ
แปรญัตติพิจารณา ตอไปขอใหเลขานุการสภาฯ  ชี้แจงระเบียบเก่ียวกับการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ  
ขอเชิญครับ 

เลขานุการสภาฯ       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 
ประธานฯ  จึงขอใหท่ีประชุมรวมกันเสนอวาจะเลือกคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557  จํานวนเทาใด ขอเชิญครับ 
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นายสมพอ อดิชัยกุล ผมนายสมพอ   อดิชัยกุล ส.อบต.หมูท่ี 11 ขอ เสนอคณะกรรมการแปรญัตติราง 
ส.อบต.หมูท่ี 11 ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558  จํานวน  3 คน  
ผูรับรอง ๑. นายมานะ  ครอบกระโทก ส.อบต.หมูท่ี 5   2. นายทวีชัย  สัตยธรรม  ส.อบต.หมูท่ี 4  
ประธานฯ ขอมติท่ีประชุมวากําหนดคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามท่ีนายสมพอ  อดิชัยกุล  เสนอ จํานวน 3 คน หรือไมขอมติท่ีประชุม (โปรดยก
มือ)   
มติท่ีประชุม  กําหนดใหเลือกคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2558  จํานวน 3 คน 
ประธานฯ  จึงขอใหท่ีประชุมรวมกันเสนอคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 จํานวน 3 คน ขอเชิญครับ 
นายกอน  กอบกระโทก  ผม นายกอน  กอบกระโทก ส.อบต.หมูท่ี 11 ขอเสนอ นายอนิรุทธ  แกวใหญ 
ส.อบต.หมูท่ี 11    ส.อบต.หมูท่ี 5 เปนคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 1 ครับ 
ผูรับรอง  1. นายสมพงษ  แฝกกระโทก ส.อบต.หมูท่ี 8   2. นายชวย  สาคะเรศ  ส.อบต.หมูท่ี 13 
นายอัด  หมูเกษม  ผม นายอัด หมูเกษม ส.อบต.หมูท่ี 10  ขอเสนอ นายสมพอ  อดิชัยกุล  ส.อบต.หมูท่ี 11 
ส.อบต.หมูท่ี 10    เปนคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 2 ครับ 
ผูรับรอง  1. นายสุดธี  คอนกระโทก  ส.อบต.หมูท่ี 2 2. นายสมชาย  ประกอบผล ส.อบต.หมูท่ี 6    
นายถนอม แคลนกระโทก ผม นายอัด หมูเกษม ส.อบต.หมูท่ี 10 ขอเสนอ นายอัด หมูเกษม ส.อบต.หมูท่ี 10
ส.อบต.หมูท่ี 9    เปนคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 3 ครับ 
ผูรับรอง  1. นายอนิรุทธ  แกวใหญ ส.อบต.หมูท่ี 5  2. นายเลิศ  ต่ํากระโทก ส.อบต.หมูท่ี 9   
มติท่ีประชุม        มติเลือกคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
 พ.ศ. 2558    จํานวน 3 คน ดังนี้  
  1. นายอนิรุทธ  แกวใหญ  ส.อบต.หมูท่ี 5  
  2. นายสมพอ  อดิชัยกุล  ส.อบต.หมูท่ี 11  
  3. นายอัด  หมูเกษม  ส.อบต.หมูท่ี 10  
 
ประธานฯ     ขอใหท่ีประชุมเสนอวาจะกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติฯ
อยางไร 
นายถนอม  แคลนกระโทก ผมนายถนอม  แคลนกระโทก ส.อบต.หมูท่ี 9 เสนอขอกําหนดระยะเวลาเสนอคํา 
ส.อบต.หมูท่ี 9  แปรญัตติ จํานวน 6  วัน  ตั้งแตวันท่ี 8 สิงหาคม 2557 ถึงวันท่ี 13 สิงหาคม 2557 กอน 
เวลา 09.30 น. ของวันสุดทาย   
ผูรับรอง 1. นายสุดธี  คอนกระโทก ส.อบต.หมูท่ี 2   2. นายจิตร  โคลนกระโทก ส.อบต.หมูท่ี 2 
ประธานฯ ขอมติท่ีประชุมวากําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติฯ ตามท่ี  
นายถนอม  แคลนกระโทก  เสนอหรือไม  ขอมติท่ีประชุม (โปรดยกมือ)  
มติท่ีประชุม        มีมติกําหนดระยะเวลาใหสมาชิกฯ หรือผูบริหาร อบต.  เสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ  กําหนด 6 วัน  ตั้งแตวันท่ี  8  สิงหาคม 2557  ถึงวันท่ี 13  สิงหาคม  2557  โดยใหเสนอคํา
แปรญัตติฯ กอนเวลา 09.30 น. ของวันสุดทาย และกําหนดวันประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติฯ ในวันท่ี 
13 สิงหาคม 2557 เวลา 10.30 น. ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
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ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องอ่ืน ๆ  (ถามี)  
  -ไมมี  
 
ประธานสภาฯ    ขอขอบคุณสมาชิกสภาอบต.กระโทก ทุกทานท่ีไดเขารวมประชุมสภา อบต.กระโทก สมัย
สามัญ  สมัยท่ี 3  ประจําป 2557  ในวันนี้  และขอนัดประชุมสภา อบต.กระโทก  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  
ครั้งท่ี 2  ในวันท่ี  15  สิงหาคม  2557 
 
เลิกประชุมเวลา 11.58  น. 
 
                            (ลงชื่อ)   สุรศักดิ์    เสนีวงศ ณ อยุธยา  ผูจดบันทึกการประชุม 

            (นายสุรศักดิ์  เสนีวงศ ณ อยุธยา) 
            เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 

 
 

                                    (ลงชื่อ)   ถนอม  คีมกระโทก     ผูตรวจบันทึกการประชุม 
                  (นายถนอม   คีมกระโทก) 

                      ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก   
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