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สําเนารายงานการประชุม 
สภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป 2557 ครั้งที่ 2 
วันที่ 15 เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2557 

เวลา 09.00น. 

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 

 
 
 
 
 
 

งานกิจการสภาฯ 
สํานักงาน ปลัด อบต. 



2 
 

ระเบียบวาระการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก   
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ประจําป  ๒๕๕7 ครั้งท่ี 2 

วันท่ี  15  สิงหาคม  2557เวลา 09.00 น. 
ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 

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

ระเบียบวาระท่ี ๑เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
  -ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี ๒เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา 
  2.1  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.กระโทก สมัยสามัญ สมัยท่ี 3/2557 
ครั้งท่ี 1  เม่ือวันท่ี  7  สิงหาคม  2557 

ระเบียบวาระท่ี 3เรื่องดวน 
  เรื่องพิจารณา 
  3. 1 เรื่อง  พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557   
ครั้งท่ี 10/2557 (อํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน) 

ระเบียบวาระท่ี 4ญัตติรางขอบัญญัติท่ีเสนอใหม 
  4.1   เรื่อง พิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 
วาระท่ี 2 (ข้ันแปรญัตติ) และวาระท่ี 3  ข้ันลงมติ 

ระเบียบวาระท่ี 5เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
        
  
 

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

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

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. นายทวีชัย  สัตยธรรม ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  4 
6. นางลอม    กลั่นกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  4 
7. นายอนิรุทธ  แกวใหญ ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  5 
8. นายมานะ   ครอบกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  5 
9 นายสมชาย   ประกอบผล ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  6 

10 นางเชื่อม    แกลมกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  6 
11 นางตุย  พรางกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  8 
12 นายสมพงษ  แฝกกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  8 
13 นายถนอม    แคลนกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  9 
14 นายเลิศ      ต่ํากระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  9 
15 นายอัด    หมูเกษม ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  10 
16 นายกอน     กอบกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  11 
17 นายสมพอ   อดิชัยกุล ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  11 
18 นายชวย     สาคะเรศ ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  13 
19 นายพูน      ฝอยกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  13 
20 นายสุรศักดิ์  เสนีวงศ ณ อยุธยา ตําแหนง เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 

สมาชิกสภา  อบต.  ผูไมมาประชุมตามรายชื่อ  ดังนี้ 
1. นายธานี    กลิ่นเสาวคนธ ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  3 

ผูเขารวมประชุมตามรายชื่อดังนี้ 
1. จ.ส.อ. บุญเยี่ยม   หม่ันกระโทก ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
2. นายจุล  ขวางกระโทก ตําแหนง รองนายกองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
3. นายประกอบ  พริ้งกระโทก ตําแหนง รองนายกองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
4. นายเปย  ภูโกสีย ตําแหนง เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
5. นางสาวอํานวย  จอกกระโทก ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง 
6. นายธรรณพ  นิลสลับ ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง 
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7. นางทิพยสุดา  พวงพอก ตําแหนง หัวหนาสํานักงานปลัดฯ 
8 
 

นางสาวบุญลอม  หม่ืนกระโทก ตําแหนง 
 

บุคลากร 
 

เริ่มประชุมเวลา  09.00น. 
 เม่ือสมาชิก สภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  มาครบองคประชุมแลวจํานวน 19 คน   นายถนอม   
คีมกระโทกประธานสภา อบต.กระโทก  ทําหนาท่ีเปนประธานในท่ีประชุมกลาวเปดประชุม   และดําเนินการตาม
ระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 
ประธานฯ   ขอเขาสูระเบียบวาระการประชุม  
 

ระเบียบวาระท่ี 1เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
  ไมมี  

ระเบียบวาระท่ี  2เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
  2.1  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.กระโทก สมัยสามัญ สมัยท่ี 3/2557 
ครั้งท่ี 1  เม่ือวันท่ี 7  สิงหาคม  2557 
ประธานฯ ตามท่ีสภา อบต.กระโทก ไดมีประชุมสภา อบต .กระโทก สมัยสามัญ สมัยท่ี 3ประจําป  2557
ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม 2557 ซ่ึงคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบแลว จึงขอใหสมาชิก
ทุกทานไดพิจารณาวาจะมีการขอแกไขถอยคําในรายงานการประชุมสภาหรือไม(เวนระยะเวลา 1 นาที)ถาไมมี
สมาชิกฯ ทานใดขอแกไขถอยคําในรายงานการประชุม  ก็ขอมติรับรองรายงานการประชุมสภา อบต .กระโทก สมัย
สามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป 2557 ครั้งท่ี 1 ท่ีไดประชุมไปเม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม 2557 ตอไป 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมเปนเอกฉันท 
ระเบียบวาระท่ี3   เรื่องดวน 
  เพ่ือพิจารณา 

3.1 เรื่อง  พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557   
ครั้งท่ี 10/2557 (อํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน) 
ประธานฯ นายก อบต.กระโทก ไดเสนอญัตติ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.
๒๕๕7 ครั้งท่ี 10/2557  ใหสภา อบต.กระโทก  พิจารณาอนุมัติ  ท้ังนี้เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๑ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3) พ.ศ. 2543 ขอ ๒๗  การโอนเงิน
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ในหมวดครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาตร คุณภาพ
เปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน รายละเอียดดังนี้ 

เนื่องจากสํานักงานปลัด  และกองชาง อบต.กระโทก มีความจําเปนท่ีจะตองขอโอนงบประมาณ 
รายจายท่ีตั้งไวตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕7 รายละเอียดดังนี้ 

สํานักงานปลัดฯ 
        เปนรายการโอนตั้งจายเปนรายการใหมจํานวน  1รายการและโอนลด จํานวน  1รายการ  รายละเอียด ดังนี้ 

โอนตั้งเปนรายการใหม 

โอนตั้งจายเปนรายการใหมจํานวน  1 รายการ  เปนเงิน  50,0๐๐.-  บาท 
รายจายเพ่ือการลงทุน 



5 
 
หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง 
คาครุภัณฑ 
ประเภท ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ (รหัสบัญชี  41๐60๐) 
  ประเภท ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ (รหัสบัญชี  41๐60๐) 
  -คาจัดซ้ือเครื่องรับสงวิทยุสื่อสาร ระบบVHF/FM ชนิดมือถือขนาดกําลังสง 10 วัตต พรอมอุปกรณ 
จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย 1)ไมโครโฟน ,2)สายไฟ DC ,3)ขายึดเครื่องพรอมน็อต ,4)หมอแปลงไฟ,คูมือการใช
งาน ,5)สายนําสัญญาณขนาด RG-8 ,6)แผงสายอากาศโฟลเด็ดได โพล ขนาด 4 หวง,7)ขายึดแผงสายอากาศไฟล
เด็ดไดโพล,8)แจ็คตอสาย ,9)เสาอากาศชนิดแป ขนาดความสูง 12 เมตร พรอมอุปกรณและคาแรงในการติดตั้ง ตั้ง
ไว 50,000 บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายในการคาจัดซ้ือเครื่องรับ-สงวิทยุสื่อสารระบบ VHF/FM ชนิดมือถือขนาด
กําลังสง 10 วัตต พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุดตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปปรากฏในงานปองกันภัยฝายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย(00123)เนื่องจากไมไดตั้งงบประมาณไว 

โอนลด  จํานวน  1 รายการ  เปนเงิน   50,0๐๐.- บาท 
งบดําเนินการ  (530000) 
คาใชสอย (532000) 
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ(320300) 

1.โครงการฝกอบรมทบทวนเพ่ิมศักยภาพ อปพร. เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรม
ทบทวนเพ่ิมศักยภาพอปพร.ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปปรากฏในงานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
(00123) ตั้งไว 120,000  บาท กอนโอนคงเหลือเงิน  120,000.- บาท  โอนลดครั้งนี้   50,000.-  บาท คงเหลือ
เงิน  70,000.-  บาท 

กองชาง 
        เปนรายการโอนตั้งเปนรายการใหมจํานวน  12รายการและโอนลด จํานวน 19 รายการ  รายละเอียด ดังนี้ 

โอนตั้งเปนรายการใหม 

โอนตั้งจายเปนรายการใหมจํานวน  12 รายการ  เปนเงิน  1,133,872.93.-  บาท 
งบเงินอุดหนุน(56100) 
เงินอุดหนุน(561000) 
เงินอุดหนุนสวนราชการ(610200) 
หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง(542000) 

1. โครงการขยายเขตไฟฟา บานหนองคลาหมู 2 ซอยนายสม ตั้งไว  54,499.53 บาท เพ่ือจาย
เปนคาขยายเขตไฟฟาใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอโชคชัย เพ่ือดําเนินการ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  
ปรากฏในงานไฟฟาและถนน (00242) 

2. โครงการขยายเขตไฟฟา บานดอนใหญ หมู 3 จํานวน 3 ซอย1.ซอยเจริญทรัพย,2.ซอยสระ
หนองคลา,3.ซอยศาลตาปูตั้งไว 144,680.31 บาท เพ่ือจายเปนคาขยายเขตไฟฟาใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาค
อําเภอโชคชัย เพ่ือดําเนินการ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในงานไฟฟาและถนน (00242) 
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3.  โครงการขยายเขตไฟฟา บานโพธิ์เงิน หมู  6 ซอยบานนางสมหมายไปถึงบานนางประยงคตั้ง
ไว 62,002.55  บาท เพ่ือจายเปนคาขยายเขตไฟฟาใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอโชคชัย เพ่ือดําเนินการ ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในงานไฟฟาและถนน (00242) 

4. โครงการขยายเขตไฟฟา บานโบสถ หมู  9 ซอยบอกระโดนไปถึงบานนายทิม  พรึมกระโทก  
ตั้งไว 91,777.10 บาท เพ่ือจายเปนคาขยายเขตไฟฟาใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอโชคชัย เพ่ือดําเนินการ 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในงานไฟฟาและถนน (00242) 

5.  โครงการขยายเขตไฟฟา บานปรางคพะโค  หมู 11 ซอยบานนายทวน  ,ซอยบานนาย
สมบูรณ  ตั้งไว 39,536.96 บาท เพ่ือจายเปนคาขยายเขตไฟฟาใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอโชคชัย เพ่ือ
ดําเนินการ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในงานไฟฟาและถนน (00242) 

6.  โครงการขยายเขตไฟฟา บานคลองทาแร  หมู 13 ซอยซ่ืนฤทัย 3 ไปบานเปล ริณ  ตั้งไว 
40,941.44บาท เพ่ือจายเปนคาขยายเขตไฟฟาใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอโชคชัย เพ่ือดําเนินการ ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในงานไฟฟาและถนน (00242) 

7.  โครงการขยายเขตประปา บานหนองคลา หมู 2 ซอยบานนางจอย ตั้งไว 109,565 บาท 
เพ่ือจายเปนคาขยายเขตประปา ใหแกการประปาสวนภูมิภาคอําเภอโชคชัย เพ่ือดําเนินการ ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ท่ัวไป  ปรากฏในงานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) 

8.  โครงการขยายเขตประปา บานหนองคลา  หมู 2 ซอยสุขใจ ระยะทาง 200 เมตร  ตั้งไว
108,407.00 บาท เพ่ือจายเปนคาขยายเขตประปา ใหแกการประปาสวนภูมิภาคอําเภอโชคชัย เพ่ือดําเนินการ 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในงานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) 

9.  โครงการขยายเขตประปา บานพะโค  หมู 5 ซอยลมหวน ระยะทาง 100 เมตร  ตั้งไว 
45,578 บาท เพ่ือจายเปนคาขยายเขตประปา ใหแกการประปาสวนภูมิภาคอําเภอโชคชัย เพ่ือดําเนินการ ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในงานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) 

10.  โครงการขยายเขตประปา บานใหม  หมู 10 ซอยทุงรวงทอง ระยะทาง 325 เมตร ตั้งไว 
152,328 บาท เพ่ือจายเปนคาขยายเขตประปา ใหแกการประปาสวนภูมิภาคอําเภอโชคชัย เพ่ือดําเนินการ ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในงานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) 

11.  โครงการขยายเขตประปา บานใหม  หมู 10 ซอยอภิชัยณรงค ตั้งไว 85,220 บาท เพ่ือ
จายเปนคาขยายเขตประปา ใหแกการประปาสวนภูมิภาคอําเภอโชคชัย เพ่ือดําเนินการ ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ท่ัวไป  ปรากฏในงานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) 

12. โครงการขยายเขตประปา บานปรางคพะโค หมู 11 ซอยประชาอาสา ตั้งไว  208,874 
บาท เพ่ือจายเปนคาขยายเขตประปา ใหแกการประปาสวนภูมิภาคอําเภอโชคชัย เพ่ือดําเนินการ ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในงานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) 

โอนลด  จํานวน  19 รายการ  เปนเงิน   1,117,350.- บาท 
งบดําเนินการ  (530000) 
คาใชคาวัสดุ (533000) 
ประเภทวัสดุกอสราง(330600) 

1.วัสดุกอสราง เพ่ือจายเปนคาวัสดุงานกอสรางตางๆ เชนปูนซีเมนตทราย อิฐ สังกะสี ตะปูทอ 
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น้ําและอุปกรณประปาแบบหลอคอนกรีต และอ่ืนๆท่ีเขารายจายประเภทนี้  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในงาน
บริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) ตั้งไว 100,000  บาท กอนโอนคงเหลือเงิน  79,264.- บาท  โอน
ลดครั้งนี้ 30,000.-  บาท คงเหลือเงิน  49,264.-  บาท 
งบลงทุน(540000) 
คาท่ีดินและสงกอสราง(542000) 

1. โครงการขยายเขตไฟฟา บานหนองคลาหมู 2 ซอยนายสม  ตั้งไว  75,000บาท เพ่ือจายเปน
คาขยายเขตไฟฟาใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอโชคชัย เพ่ือดําเนินการ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏ
ในงานไฟฟาและถนน (00242)กอนโอนคงเหลือเงิน 75,000.-บาท โอนลดครั้งนี้75,000.-บาท คงเหลือเงิน  
0.-   บาท 

2. โครงการขยายเขตไฟฟา บานดอนใหญ หมู 3 ซอยเจริญทรัพย ตั้งไว 37,500 บาท  เพ่ือจาย
เปนคาขยายเขตไฟฟาใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอโชคชัย เพ่ือดําเนินการ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  
ปรากฏในงานไฟฟาและถนน (00242)กอนโอนคงเหลือเงิน  37,500.- บาท  โอนลดครั้งนี้ 37,500.-  บาท คงเหลือ
เงิน  0.-  บาท 

3.  โครงการขยายเขตไฟฟา บานดอนใหญ หมู 3 ซอยสระหนองคลา ตั้งไว 75,000 บาท  เพ่ือ
จายเปนคาขยายเขตไฟฟาใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอโชคชัย เพ่ือดําเนินการ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  
ปรากฏในงานไฟฟาและถนน (00242)กอนโอนคงเหลือเงิน  75,000.- บาท  โอนลดครั้งนี้ 75,000.-  บาท คงเหลือ
เงิน  0.-  บาท 

4. โครงการขยายเขตไฟฟา บานดอนใหญ หมู 3 ซอยศาลตาปู ตั้งไว 31,200 บาท  เพ่ือจายเปน
คาขยายเขตไฟฟาใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอโชคชัย เพ่ือดําเนินการ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏ
ในงานไฟฟาและถนน (00242)กอนโอนคงเหลือเงิน  31,200.- บาท  โอนลดครั้งนี้ 31,200.-  บาท คงเหลือเงิน  0.-  
บาท 

5. โครงการขยายเขตไฟฟา บานโพธิ์เงิน หมู  6 ซอยบานนางสมหมายไปถึงบานนางประยงค ตั้ง
ไว 50,000 บาท เพ่ือจายเปนคาขยายเขตไฟฟาใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอโชคชัย เพ่ือดําเนินการ ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในงานไฟฟาและถนน (00242) กอนโอนคงเหลือเงิน  50,000.- บาท  โอนลดครั้งนี้ 
50,000.-  บาท คงเหลือเงิน  0.-  บาท 

6. โครงการขยายเขตไฟฟา บานโบสถ หมู  9 ซอยบอกระโดนไปถึงบานนายทิม  พรึมกระโทก  
ตั้งไว 125,000 บาท เพ่ือจายเปนคาขยายเขตไฟฟาใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอโชคชัย เพ่ือดําเนินการ ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในงานไฟฟาและถนน (00242) กอนโอนคงเหลือเงิน  125,000.- บาท  โอนลด
ครั้งนี้ 125,000.-  บาท คงเหลือเงิน  0.-  บาท 

7.  โครงการขยายเขตไฟฟา บานปรางคพะโค  หมู 11 ซอยบานนายทวน  ตั้งไว 25,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาขยายเขตไฟฟาใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอโชคชัย เพ่ือดําเนินการ ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ท่ัวไป  ปรากฏในงานไฟฟาและถนน (00242)กอนโอนคงเหลือเงิน  25,000.- บาท  โอนลดครั้งนี้ 25,000.-  บาท 
คงเหลือเงิน  0.-  บาท 

8.  โครงการขยายเขตไฟฟา บานปรางคพะโค  หมู 11 ซอยบานนายสมบูรณ ตั้งไว 25,000 
บาท เพ่ือจายเปนคาขยายเขตไฟฟาใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอโชคชัย เพ่ือดําเนินการ ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในงานไฟฟาและถนน (00242) กอนโอนคงเหลือเงิน  25 ,000.- บาท  โอนลดครั้งนี้ 
25,000.-  บาท คงเหลือเงิน  0.-  บาท 
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9.  โครงการขยายเขตไฟฟา บานคลองทาแร  หมู 13 ซอยซ่ืนฤทัย 3 ไปบานเปล ริณ  ตั้งไว 
93,750 บาท เพ่ือจายเปนคาขยายเขตไฟฟาใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอโชคชัย เพ่ือดําเนินการ ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในงานไฟฟาและถนน (00242) กอนโอนคงเหลือเงิน  93,750.- บาท  โอนลดครั้งนี้ 
93,750.-  บาท คงเหลือเงิน  0.-  บาท 

10.  โครงการขยายเขตประปา บานหนองคลา  หมู 2 ซอยบานางจอย ตั้งไว  52,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาขยายเขตประปา ใหแกการประปาสวนภูมิภาคอําเภอโชคชัย เพ่ือดําเนินการ ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ท่ัวไป  ปรากฏในงานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241)กอนโอนคงเหลือเงิน  52,000.- บาท  โอน
ลดครั้งนี้ 52,000.-  บาท คงเหลือเงิน  0.-  บาท 

11.  โครงการขยายเขตประปา บานหนองคลา  หมู 2 ซอยสุขใจ ตั้งไว  52,000 บาท เพ่ือจาย
เปนคาขยายเขตประปา ใหแกการประปาสวนภูมิภาคอําเภอโชคชัย เพ่ือดําเนินการ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  
ปรากฏในงานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241)กอนโอนคงเหลือเงิน  52,000.- บาท  โอนลดครั้ง
นี้ 52,000.-  บาท คงเหลือเงิน  0.-  บาท 

12.  โครงการขยายเขตประปา บานพะโค  หมู 5 ซอยลมหวล ตั้งไว 26,000 บาท เพ่ือจาย
เปนคาขยายเขตประปา ใหแกการประปาสวนภูมิภาคอําเภอโชคชัย เพ่ือดําเนินการ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  
ปรากฏในงานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241)กอนโอนคงเหลือเงิน  26,000.- บาท  โอนลดครั้ง
นี้ 26,000.-  บาท คงเหลือเงิน  0.-  บาท 

13.  โครงการขยายเขตประปา บานพะโค  หมู 5 ซอยฟารหมู ตั้งไว 91,000 บาท เพ่ือจาย
เปนคาขยายเขตประปา ใหแกการประปาสวนภูมิภาคอําเภอโชคชัย เพ่ือดําเนินการ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  
ปรากฏในงานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241)กอนโอนคงเหลือเงิน  91,000.- บาท  โอนลดครั้ง
นี้ 91,000.-  บาท คงเหลือเงิน  0.-  บาท 

14.  โครงการขยายเขตประปา บานใหม  หมู 10 ซอยทุงรวงทอง ตั้งไว 52,000 บาท เพ่ือจาย
เปนคาขยายเขตประปา ใหแกการประปาสวนภูมิภาคอําเภอโชคชัย เพ่ือดําเนินการ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  
ปรากฏในงานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241)กอนโอนคงเหลือเงิน  52,000.- บาท  โอนลดครั้ง
นี้ 52,000.-  บาท คงเหลือเงิน  0.-  บาท 

15.  โครงการขยายเขตประปา บานใหม  หมู 10 ซอยสวรรคบานนา ตั้งไว 26,000 บาท เพ่ือ
จายเปนคาขยายเขตประปา ใหแกการประปาสวนภูมิภาคอําเภอโชคชัย เพ่ือดําเนินการ ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ท่ัวไป  ปรากฏในงานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241)กอนโอนคงเหลือเงิน  26,000.- บาท  โอน
ลดครั้งนี้ 26,000.-  บาท คงเหลือเงิน  0.-  บาท 

16.  โครงการขยายเขตประปา บานใหม  หมู 10 ซอยอภิชัยณรงค ตั้งไว 49,500 บาท เพ่ือ
จายเปนคาขยายเขตประปา ใหแกการประปาสวนภูมิภาคอําเภอโชคชัย เพ่ือดําเนินการ ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ท่ัวไป  ปรากฏในงานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241)กอนโอนคงเหลือเงิน  49,500.- บาท  โอน
ลดครั้งนี้ 49,500.-  บาท คงเหลือเงิน  0.-  บาท 

17.  โครงการขยายเขตประปา บานใหม  หมู 10 ซอยประปา ตั้งไว 96,200 บาท เพ่ือจาย
เปนคาขยายเขตประปา ใหแกการประปาสวนภูมิภาคอําเภอโชคชัย เพ่ือดําเนินการ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  
ปรากฏในงานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241)กอนโอนคงเหลือเงิน  96,200.- บาท  โอนลดครั้ง
นี้ 96,200.-  บาท คงเหลือเงิน  0.-  บาท 
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18. โครงการขยายเขตประปา บานปรางคพะโค  หมู 11 ซอยประชาอาสา ตั้งไว 135,200 
บาท เพ่ือจายเปนคาขยายเขตประปา ใหแกการประปาสวนภูมิภาคอําเภอโชคชัย เพ่ือดําเนินการ ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในงานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) กอนโอนคงเหลือเงิน  135,200.- 
บาท  โอนลดครั้งนี้ 135,200.-  บาท คงเหลือเงิน  0.-  บาท 
ขอกฎหมายระเบียบ มท.วาดวยวิธีการงบประมาณพ.ศ.๒๕๔๑แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2 และ 3)  พ.ศ. ๒๕4๓   
ขอ  ๒๗การโอนงบประมาณรายจายท่ีมีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงลักษณะปริมาณ คุณภาพ หรือการโอนไปตั้ง
จายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสรางอํานาจการอนุมัติใหโอนเปนของสภาทองถ่ิน  
มติท่ีประชุมอนุมัติใหโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557  ครั้งท่ี 10/2557 
 
ระเบียบวาระท่ี4ญัตติรางขอบัญญัติท่ีเสนอใหม 

4.1เรื่อง  พิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณพ.ศ. 2558 
วาระท่ี  2   (ข้ันแปรญัตติ)   และวาระท่ี  3(ข้ันลงมติ) 
ประธานฯ สืบเนื่องจากการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป 
2557ครั้งท่ี 1  เม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม 2557 ซ่ึงสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก ไดพิจารณารับหลักการ
แหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 ในวาระท่ี 1 (ข้ันรับหลักการ)  และมีมติให
สงใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติ ไว 6 วัน 
คือตั้งแตวันท่ี 8 สิงหาคม 2557 – 13 สิงหาคม 2557 โดยใหเสนอคําแปรญัตติกอนเวลา 09.30 น. ของวันท่ี  
13 สิงหาคม 2557 โดยคณะกรรมการแปรญัตติไดมีการประชุมเพ่ือพิจารณาคําแปรญัตติในวันท่ี 13 สิงหาคม 
2557 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 

บัดนี้  คณะกรรมการแปรญัตติไดสงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ.2558 กลับคืนใหกับประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทกแลว ปรากฏไมมีสมาชิกหรือผูบริหาร 
อบต. เสนอคําแปรญัตติแตอยางไร 

ในวันนี้จะเปนการพิจารณารางขอบัญญัติในวาระท่ี 2 (แปรญัตติ) ซ่ึงตามระเบียบฯ กําหนด 
ดังนี้ 

ขอ 51 ในการพิจารณารางขอบัญญัติวาระท่ี 2  ใหปรึกษาเรียงลําดับขอเฉพาะท่ีมีการแปรญัตติ  
หรือท่ีคณะกรรมการแปรญัตติแกไขเทานั้น  เวนแตท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะไดลงมติเปนอยางอ่ืน  

ถาท่ีประชุมสภาทองถ่ินลงมติเห็นดวยกับคําแปรญัตติหรือเห็นดวยกับการแกไขในขอใดแลว  
ไมใหเสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 
  ถาขอความในขอใดท่ีมีมติไปแลว  ขัดแยงกันหรือบกพรองในสาระสําคัญท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะ
ลงมติใหสงปญหานั้นไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหมเฉพาะท่ีขัดแยงหรือบกพรองก็ได  โดยไมให  
มีการแปรญัตติในเรื่องใหมข้ึนอีก ในกรณีท่ีมีมติสงปญหาไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหมดังกลาวแลว   
การพิจารณาเฉพาะขอนั้นๆ เปนอันระงับไวกอน แตถาไมเปนการขัดแยงท่ีจะพิจารณาขออ่ืนๆ ตอไป  สภาทองถ่ิน
อาจลงมติใหพิจารณาจนจบรางขอบัญญัติก็ได 
  ถาขอขัดแยงหรือขอบกพรองตามวรรคสามเกิดข้ึนในการพิจารณารวมเดียวท่ีประชุมสภาทองถ่ิน
จะลงมติใหดําเนินการตามความในวรรคสามก็ได 
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  เม่ือคณะกรรมการแปรญัตติไดยื่นรายงานการพิจารณาขอท่ีไดระงับไวนั้นตามวรรคสามแลวให
ประธานสภาทองถ่ินสงรายงานนั้นใหแกสมาชิกสภาทองถ่ินไมนอยกวา 24 ชั่วโมงกอนวันประชุม  เวนแตกรณีตอง
พิจารณาเปนการดวน 
  ในการประชุมตอวาระท่ี 2  ใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินลงมติเฉพาะขอท่ีไดระงับไวนั้น 

ขอ 52 การพิจารณารางขอบัญญัติในวาระท่ี 3  ไมมีการอภิปรายเวนแตท่ีประชุมสภาทองถ่ิน 
จะไดลงมติใหมีการอภิปราย   ถามีเหตุอันสมควร 
ประธานฯ เนื่องจากรางขอบัญญัติฉบับนี้  ไมมีการเสนอคําแปรญัตติ  จึงขอใหสมาชิกฯ ไดพิจารณาใหความ
เห็นชอบในวาระท่ี 2 (ข้ันแปรญัตติ)  ขอมติท่ีประชุมครับ (โปรดยกมือ) 
มติท่ีประชุม มติเปนเอกฉันทในวาระท่ี 2 (ข้ันแปรญัตต)ิ ดวยคะแนนเสียง 
  -เห็นชอบ  18  เสียง   -ไมเห็นชอบ  -  เสียง   -งดออกเสียง  1  เสียง 
ประธานฯ ตอไปขอใหท่ีประชุมลงมติในวาระท่ี 3  (ข้ันลงมติ) (โปรดยกมือ) 
มติท่ีประชุม มติเปนเอกฉันทในวาระท่ี 3 (ข้ันลงมติ) ดวยคะแนนเสียง 
  -เห็นชอบ  18  เสียง   -ไมเห็นชอบ  -  เสียง   -งดออกเสียง  1  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ  (ถามี)  
   ไมมี  
ประธานฯ ขอขอบคุณสมาชิกสภาอบต.กระโทก ทุกทานท่ีไดเขารวมประชุมสภา อบต .กระโทก สมัยสามัญ 
สมัยท่ี 3  ประจําป 2557  ครั้งท่ี 2  ในวันนี้  และขอปดประชุมสภา อบต.กระโทก   สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3
ประจําป  2557 
 
เลิกประชุมเวลา 11.15 น. 
 
 

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

            เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
 

                      (ลงชื่อ)   ถนอม  คีมกระโทก     ผูตรวจบันทึกการประชุม 
                  (นายถนอม   คีมกระโทก) 

               ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก   
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