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สําเนารายงานการประชุม 
สภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป 2558 ครั้งที่ 1 
วันที่  7  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2558 

เวลา 09.00 น. 

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
 
 
 
 
 
 

งานกิจการสภาฯ 
สํานักงาน ปลัด อบต. 
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ระเบียบวาระการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก   
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ประจําป  ๒๕๕8 ครั้งท่ี 1 

วันท่ี  7  สิงหาคม  2558 เวลา 09.00 น. 
ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 

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

ระเบียบวาระท่ี๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
๑.๑   เรื่อง ประกาศสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  เรื่อง เรียกประชุมสภาองค 

บริหารสวนตําบลกระโทก  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 ประจําป  ๒๕๕8 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา 
  2.1  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.กระโทก สมัยสามัญ สมัยท่ี 2/2558 
เม่ือวันท่ี 29  มิถุนายน  2558 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องดวน 
  เรื่องเพ่ือทราบ 
  3.1 เรื่อง ประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2563 
  3. 2 เรื่อง ประกาศใชแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559– พ.ศ. 2561 
  3.3 เรื่อง รับทราบผลการดําเนินการโครงการฝกอบรมชวยเหลือสาธารณภัยเบื้องตน ประจําป 
2558 
  3.4 เรื่อง รับทราบผลการดําเนินการโครงการมัคคุเทศกนอยนําเท่ียวปรางคพะโค ประจําป 
2558 
  3.5 เรื่อง การเตรียมการปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย และดินโคลนถลม ประจําป 2558 

ระเบียบวาระท่ี4 ญัตติรางขอบัญญัติท่ีเสนอใหม 
  4.1 เรื่อง รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
        วาระท่ี 1  (รับหลักการ)  

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 ประจําป 2558 ครั้งท่ี 1 
วันท่ี 7  สิงหาคม  2558  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. 
6. 

นายกิตติ    กาจกระโทก 
นายธานี     กลิ่นเสาวคนธ 

ตําแหนง 
ตําแหนง 

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  3 
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 
13 

นายสมพงษ  แฝกกระโทก 
นางตุย     พรางกระโทก 

ตําแหนง 
ตําแหนง 

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  8 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  8 

14 นายถนอม    แคลนกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  9 
15 นายเลิศ      ต่ํากระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  9 
16 นายถนอม   คีมกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  10 
17 นายอัด   หมูเกษม ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  10 
18 นายสมพอ  อดิชัยกุล ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  11 
19 
20 

นายชวย   สาคะเรศ 
นายพูน   ฝอยกระโทก 

ตําแหนง 
ตําแหนง 

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  13 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  13 

21 นายสุรศักดิ์  เสนีวงศ ณ อยุธยา ตําแหนง เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
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 
7. นางสาวบุญลอม หม่ืนกระโทก ตําแหนง บุคลากร 
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8. นางวิไลวรรณ    ขันนะรา ตําแหนง เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 
เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
 เม่ือสมาชิกสภา  อบต.กระโทก มาครบองคประชุมแลว  จํานวน  20  คน  นายกอน  กอบกระโทก  
ประธานสภา อบต.กระโทก  ทําหนาท่ีเปนประธานในท่ีประชุมกลาวเปดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระ
การประชุม  ดังนี้ 
ประธานฯ  ขอเขาสูระเบียบวาระการประชุม  
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

1.1 เรื่อง ประกาศเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก สมัยสามัญ สมัยท่ี 3   
ประจําป 2558 ตั้งแตวันท่ี 1 – 15  สิงหาคม  2558 
ประธานฯ ดวยสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก ไดมีการประกาศสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  ลง
วันท่ี 24 กรกฎาคม  255 8 เรื่อง  เรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 
ประจําป  255 8  โดยไดกําหนดเริ่มประชุมสภา อบต.กระโทก  ตั้งแตวันท่ี 1 – 15  สิงหาคม 255 8 ณ หอง
ประชุมสภา อบต.กระโทก  มีกําหนด 15 วัน  จึงเรียนนําเสนอสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก เพ่ือโปรด
ทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
  2.1  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.กระโทก สมัยสามัญ สมัยท่ี 2/2558 
เม่ือวันท่ี 29  มิถุนายน  2558 
ประธานฯ ตามท่ีสภา อบต.กระโทก ไดมีประชุมสภา อบต .กระโทก  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2 ประจําป 2558 
เม่ือวันท่ี 29  มิถุนายน 2558 ซ่ึงคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบแลว จึงขอใหสมาชิกทุก
ทานไดพิจารณาวาจะมีการขอแกไขถอยคําในรายงานการประชุมสภาหรือไม  (เวนระยะเวลา 1 นาที)  ถาไมมี
สมาชิกฯ ทานใดขอแกไขถอยคําในรายงานการประชุม  ก็ขอมติรับรองรายงานการประชุมสภา อบต .กระโทก สมัย
สามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป 2558 ท่ีไดประชุมไปเม่ือวันท่ี 29 มิถุนายน 2558 ตอไป 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมเปนเอกฉันท 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องดวน 

เรื่องเพ่ือทราบ 
3.1 เรื่อง  ประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2563 

ประธานฯ องคการบริหารสวนตําบลกระโทก  ไดประกาศใชยุทธศาสตรการพัฒนา พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 
2563 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 ตามมติท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 
ประจําป 2558 เม่ือวันท่ี 29 มิถุนายน 2558 เพ่ือใชเปนแผนยุทธศาสตรการพัฒนา พ.ศ.2559 – พ.ศ.2563
ของ อบต.กระโทก ตอไป  จึงเรียนนําเสนอสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก เพ่ือโปรดทราบ   
มติท่ีประชุม รับทราบ 

3.2 เรื่อง  ประกาศใชแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559– พ.ศ. 2561 
ประธานฯ องคการบริหารสวนตําบลกระโทก ไดประกาศใชแผนพัฒนา 3 ป  พ.ศ. 2559– 2561  ลงวันท่ี 
30 มิถุนายน  255 8  ตามมติท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป 
2558 เม่ือวันท่ี 29  มิถุนายน  2558 เพ่ือใชเปนแผนพัฒนา 3 ป พ.ศ.2559 – พ.ศ.2561 ของ อบต.กระโทก 
ตอไป จึงเรียนนําเสนอสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก   เพ่ือโปรดทราบ   
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มติท่ีประชุม รับทราบ 
  3.3 เรื่อง รับทราบผลการดําเนินการโครงการฝกอบรมชวยเหลือสาธารณภัยเบื้องตน ประจําป 
2558 
ประธานฯ องคการบริหารสวนตําบลกระโทก ไดดําเนินการ โครงการฝกอบรมชวยเหลือสาธารณภัยเบื้องตน 
ประจําป 2558 ระหวางวันท่ี 9 – 10 กรกฎาคม  2558 ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลกระโทกโดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือใหประชาชนไดมีความรู ความเขาใจท้ังภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ในการชวยเหลือตนเองและ
ผูอ่ืนเม่ือไดเกิดสาธารณภัยตางๆ เชน อุทกภัย วาตภัย ภัยจากสารเคมีรั่วไหล แผนดินไหว ดินโคลนถลม กําหนด
เปาหมายการฝกอบรม จํานวน 70 คน ไดแก ขาราชการ สมาชิก อบต. ผูนําชุมชน อปพร. อสม. และประชาชนใน
เขต อบต.กระโทกการดําเนินการโครงการดังกลาวไดเสร็จสิ้นลงแลว สามารถดําเนินการไปไดดวยดีไมมีปญหาและ
อุปสรรคใดๆ สามารถบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไวทุกประการ โดยใชงบประมาณ อบต.กระโทก ท้ังสิ้น 49,412 บาท  
จึงนําเรียนเสนอสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  เพ่ือโปรดทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
  3.4 เรื่อง รับทราบผลการดําเนินการโครงการมัคคุเทศกนอยนําเท่ียวปรางคพะโค ประจําป 
2558 
ประธานฯ องคการบริหารสวนตําบลกระโทกไดดําเนินการโครงการฝกอบรมมัคคุเทศกนอยนําเท่ียวปรางค
พะโค ในวันท่ี 15 กรกฎาคม 2558 ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลกระโทก โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือให  
ผูเขารับการอบรมมีความรูความสามารถและทักษะในการนําเสนอแหลงทองเท่ียว “ปรางพะโค”  ไดอยางถูกตอง
ตามหลักวิชาการเยาวชนเกิดความตระหนักในการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรการทองเท่ียวของทองถ่ินเกิด
กระบวนการสรางเสริมประสบการณดานการทองเท่ียวใหแกเยาวชนการดําเนินการโครงการดังกลาวไดเสร็จสิ้นลง
แลว สามารถดําเนินการไปไดดวยดีไมมีปญหาและอุปสรรคใดๆ  สามารถบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไวทุกประการ โดย
ใชงบประมาณ อบต.กระโทก ท้ังสิ้น 19,835 บาท  จึงนําเรียนเสนอสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  เพ่ือ
โปรดทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
  3.5 เรื่อง การเตรียมการปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย และดินโคลนถลม ประจําป 2558 
ประธานฯ องคการบริหารสวนตําบลกระโทก  ไดจัดตั้งศูนยอํานวยการเฉพาะกิจปองกันและแกไขปญหา
อุทกภัย และดินโคลนถลม ป 2558 เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมในการปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย และดิน
โคลนถลม ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในชวงฤดูฝน ป 2558  ซ่ึงจะมีผลกระทบตอการประกอบอาชีพและภาวะความเปนอยู
ของประชาชนในพ้ืนท่ี ขององคการบริหารสวนตําบลกระโทก  ตลอดจนการชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอน
ใหแกผูประสบภัย การฟนฟูบูรณะสิ่งสาธารณประโยชนท่ีชํารุดเสียหายใหกลับคืนสูสภาพเดิม ดังนั้น เพ่ือใหการ
ปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาอุทกภัยเปนไปดวยความเรียบรอยประกอบกับเพ่ือใหมีขอมูลสําหรับการติดตาม
และประสานการชวยเหลือราษฎร  รวมท้ังรายงานผูบังคับบัญชาระดับอําเภอทราบ องคการบริหารสวนตําบล 
กระโทก จึงจัดตั้งศูนยอํานวยการเฉพาะกิจปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย และดินโคลนถลม ป 2558 ณ ท่ีทํา
การองคการบริหารสวนตําบลกระโทกและไดแตงตั้งทุกทานเปนคณะกรรมการอํานวยการและเจาหนาท่ีประจํา
ศูนยอํานวยการเฉพาะกิจกิจปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย และดินโคลนถลม ป 2558 จึงนําเรียนเสนอสภา
องคการบริหารสวนตําบลกระโทก เพ่ือโปรดทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติรางขอบัญญัติท่ีเสนอใหม 

4.1  เรื่อง  พิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
วาระท่ี 1 (รับหลักการ)  
ประธานฯ นายก อบต.กระโทก ไดเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559
เพ่ือใหสมาชิกฯ ทุกทานไดรวมกันพิจารณา 
นายก อบต.กระโทก  (ไดเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559) 
  ทานประธานสภาฯ  และทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  
  บัดนี้  ถึงเวลาท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบล กระโทก จะเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้นายกองคการบริหารสวนตําบล
กระโทก  จึงขอแถลงใหสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานการณคลัง ตลอดจนหลักการ และแนวนโยบายในการ
ดําเนินงาน ในปงบประมาณ พ.ศ.2559  ดังตอไปนี้ 
  1. สถานการณคลัง  
      ในปงบประมาณพ.ศ.255 9 องคการบริหารสวนตําบลไดประมาณการรายรับไว จํานวน 
18,000,000 บาท โดยในสวนของรายไดท่ีองคการบริหารสวนตําบลจัดเก็บเอง จะไดปรับปรุงการจัดเก็บใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึนและในสวนของประมาณการรายจายไดกําหนดวงเงินรายจายไวจํานวน  18,000,000 บาท  
ซ่ึงคาดวาจะสามารถไปจัดทําบริการสาธารณะดานตางๆ ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนซ่ึงการจัดทํางบประมาณของ
องคการบริหารสวนตําบล  เปนการจัดทํางบประมาณแบบสมดุล (รายจายเทากับรายรับ) นอกจากนั้นขณะนี้
องคการบริหารสวนตําบลมีเงินสะสมคงเหลืออยู  จํานวน  3,682,998.26 บาท 
  2. การบริหารงบประมาณในปท่ีผานมาและปปจจุบัน 
      ในปงบประมาณท่ีผานมา แมวารายรับขององคการบริหารสวนตําบลจะมีจํานวนจํากัด เม่ือ
เปรียบเทียบกับภารกิจตางๆ ท่ีจะตองดําเนินการเพ่ือบริการใหแกประชาชนตามอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายก็ตาม  
แตองคการบริหารสวนตําบลก็สามารถดําเนินกิจกรรมตามท่ีไดตั้งงบประมาณรายจายไวครบถวนทุกรายการ 

2.1 การประมาณการรายรับ   ปงบประมาณ พ.ศ.2559  ประมาณการรายรับไว รวม 
ท้ังสิ้น 18,000,000 บาท (รายละเอียดตามรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2559) 
  2.2 งบประมาณการรายจายท้ังส้ิน  ยอดรวม 18,000,000 บาท (รายละเอียดตามราง
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2559) 

 เพ่ือใชในการดําเนินงานตามนโยบายของนายกองคการบริหารสวนตําบล ท่ีไดวางแผนไวตาม
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ตลอดปงบประมาณ พ .ศ. 2559 จึงเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพ่ือใหสมาชิกสภา อบต. พิจารณาเห็นชอบตอไป 
ประธานฯ นายก อบต.กระโทก  ไดนําเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2559  ซ่ึงเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ .ศ. 2547 และท่ี
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 ขอ 43  และในการพิจารณาของสภาองคการบริหารสวนตําบล จะมีการ
พิจารณารางขอบัญญัติฉบับนี้เปนสามวาระ คือ วาระท่ี 1 ข้ันรับหลักการ  วาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติ และวาระท่ี 3
ข้ันลงมติ ตอไปขอมอบใหเลขานุการสภาฯ ชี้แจงกฎหมายระเบียบ 
เลขานุการสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ .ศ. 2547 และท่ี
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 
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ขอ 45 วรรคสาม ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไมไดและใน 
การพิจารณาวาระท่ีสองใหกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไวไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแตสภาทองถ่ินมีมติรับ
หลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณนั้น 

ขอ 47  ในการพิจารณาญัตติรางขอบัญญัติวาระท่ี 1ใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินปรึกษาใน 
หลักการแหงรางขอบัญญัติ และลงมติวาจะรับหลักการแหงรางขอบัญญัตินั้นหรือไม หากมีสมาชิกสภาทองถ่ิน
ประสงคจะอภิปราย หามไมใหมีการลงมติกอนท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินไดอภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแลว   

เพ่ือประโยชนแกการพิจารณารางขอบัญญัติวาระท่ี 1 สภาทองถ่ินจะใหคณะกรรมการสภา 
ทองถ่ินพิจารณากอนรับหลักการก็ได 

ขอ 48 ในกรณีท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินมีมติไมรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณใหประธาน 
สภาทองถ่ินนําปรึกษาในท่ีประชุมสภาทองถ่ิน  เพ่ือเลือกสมาชิกสภาทองถ่ินเปนกรรมการในคณะกรรมการหาขอ
ยุติตามจํานวนท่ีกฎหมายวาดวยองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นกําหนด  โดยใหนําวิธีการเลือกในขอ 12  แหง
ระเบียบนี้มาใชบังคับโดยอนุโลม  แลวแจงมติไมรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณและรายชื่อกรรมการหา
ขอยุติ ฝายสภาทองถ่ิน กรณีองคการบริหารสวนตําบลใหแจงนายอําเภอทราบ ท้ังนี้  ใหดําเนินการภายในสามวัน
นับแตวันท่ีสภาทองถ่ินมีมติไมรับหลักการ 
  ใหประธานสภาทองถ่ินทําหนังสือแจงมติของสภาทองถ่ินท่ีไมรับหลักการแหงรางขอบัญญัติ
งบประมาณใหผูบริหารทองถ่ินทราบในวันถัดจากวันท่ีสภาทองถ่ินมีมติไมรับหลักการ 
  รางขอบัญญัติงบประมาณท่ีผานการพิจารณาของคณะกรรมการหาขอยุติตามวรรคหนึ่งใหสภา
ทองถ่ินนําเขาพิจารณาในวาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 ตามลําดับ 

ขอ 49 ญัตติรางขอบัญญัติท่ีสภาทองถ่ินลงมติรับหลักการแลว  ถาจะตองสงใหคณะกรรมการ 
แปรญัตติพิจารณาใหประธานสภาทองถ่ินสงรางขอบัญญัตินั้นไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด  
และท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะตองกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติดวย 

ภายในระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติท่ีสภาทองถ่ินกําหนดตามวรรคหนึ่ง  ผูบริหารทองถ่ินหรือ 
สมาชิกสภาทองถ่ินผูใดเห็นควรจะแกไขเพ่ิมเติมรางขอบัญญัติก็ใหเสนอคําแปรญัตติลวงหนาเปนหนังสือ  โดยให
แปรญัตติเปนรายขอและเสนอตอประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ในกรณีท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินเปนผูแปรญัตติ
จะตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรองเชนเดียวกับการเสนอญัตติ 

ขอ 50 เม่ือคณะกรรมการแปรญัตติไดพิจารณาแลวจะตองเสนอรางขอบัญญัตินั้นตามรางเดิม 
และตามท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม  พรอมท้ังรายงานและบันทึกความเห็นยื่นตอประธานสภาทองถ่ินรายงานนั้นอยาง
นอยจะตองระบุวาไดมีหรือไมมีการแกไขเพ่ิมเติมในตอนหรือขอใดบาง  การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการ
แปรญัตติเก่ียวดวยการแปรญัตตินั้นเปนประการใด  การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ  ตลอดจนการ
สงวนคําแปรญัตติดวย  และใหประธานสภาทองถ่ินสงรายงานนั้นแกสมาชิกสภาทองถ่ินไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมง
กอนวันประชุมพิจารณาเวนแตกรณีตองพิจารณาเปนการดวน  

ใหคณะกรรมการแปรญัตติไปรวมประชุมสภาทองถ่ินดวย  เพ่ือแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจง 
ขอสงสัยตาง ๆ เก่ียวกับรายงานนั้น 
ประธานฯ ตอไปจะเปนการประชุมพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ .ศ. 
2559 ในวาระท่ี 1 ข้ันรับหลักการ  โดยขอใหสมาชิกฯ ทุกทาน ไดพิจารณาในรางขอบัญญัติท่ีทางนายกองคการ
บริหารสวนตําบลกระโทก ไดเสนอมา ซ่ึงหากวามีสมาชิกฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายก็จะเปดโอกาสใหมีการ
อภิปรายกอนท่ีจะไดใหมีการลงมติวาจะรับหลักการหรือไมรับหลักการของรางขอบัญญัติฉบับดังกลาวนี้ 
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  จากนั้นหากวามีการลงมติไมรับหลักการของรางขอบัญญัติดังกลาว  ก็จะไดดําเนินการตาม
ระเบียบฯ ในขอ 48  หรือหากวามีการลงมติรับหลักการของรางขอบัญญัตินี้ก็จะไดมีการสงรางฯ นี้ไปให 
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ซ่ึงท่ีประชุมจะตองกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปร
ญัตติดวย  เม่ือคณะกรรมแปรญัตติไดพิจารณาแลว จึงจะไดสงรางฯ ท้ังท่ีเปนรางเดิม และรางท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม  
พรอมท้ังรายงานและบันทึกความเห็นตอประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก   เพ่ือประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบลกระโทก  จะไดสงรายงานนั้นใหตอสมาชิกทุกทานกอนวันประชุมพิจารณา  ในวาระท่ี 2 ข้ันแปร
ญัตติตอไป 
 (ขอเชิญครับ มีสมาชิกฯ ทานใดประสงคจะมีการอภิปรายหรือไม) (เวนระยะใหสมาชิกฯไดมีการอภิปราย) 
ประธานฯ เม่ือไดมีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นในรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายฉบับนี้กันมา
พอสมควรแลวตอไป  ผมจะขอมติท่ีประชุมเลยนะครับ   
 ขอมติสภา อบต.กระโทก  วาจะรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2559  นี้หรือไม  ขอมติท่ีประชุมครับ 
มติท่ีประชุม มีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติฯ จํานวน 19 เสียง    

ไมรับหลักการแหงรางขอบัญญัติฯ   จํานวน   -  เสียง   
งดออกเสียง     จํานวน   1 เสียง    

ประธานฯ เม่ือท่ีประชุมมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. 
2559 วาระท่ี1 ข้ันรับหลักการแลวจะใหมีการสงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายนี้ใหคณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณา ตอไปขอใหเลขานุการสภาฯ  ชี้แจงระเบียบเก่ียวกับการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ ขอเชิญครับ 
เลขานุการสภาฯ     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ี
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554  

ขอ 103  คณะกรรมการสภาทองถ่ินมี 2 ประเภทคือ 
    (1) คณะกรรมการสามัญประกอบดวยสมาชิกสภาทองถ่ิน มีจํานวนไมนอยกวาสามคน  แตไม
เกินเจ็ดคน 
    (2) คณะกรรมการวิสามัญประกอบดวยสมาชิกสภาทองถ่ินหรือบุคคลท่ีไมไดเปนสมาชิกสภา
ทองถ่ินมีจํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน 

ขอ 105 สภาทองถ่ินมีอํานาจเลือกสมาชิกสภาทองถ่ินหรือบุคคลท่ีไมไดเปนสมาชิกสภา  
ทองถ่ินเปนคณะกรรมการสภาทองถ่ินชุดตางๆตามความจําเปนแกกิจการในหนาท่ีของสภาทองถ่ินดังนี้  
    (3) คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ 

ขอ 107  วิธีเลือกคณะกรรมการสภาทองถ่ินใหสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 
เสนอชื่อสมาชิกสภาทองถ่ินหรือบุคคลท่ีไมไดเปนสมาชิกสภาทองถ่ินแลวแตกรณีในกรณีท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินเปน  
ผูเสนอตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรองไมนอยกวาสองคนสวนกรณีท่ีผูบริหารทองถ่ินเปนผูเสนอไมตองมีผูรับรอง  
ประธานฯ จึงขอใหท่ีประชุมรวมกันเสนอวาจะเลือกคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณพ.ศ. 2559 จํานวนเทาใด ขอเชิญครับ 
นายสมพอ อดิชัยกุล  ผม นายสมพอ  อดิชัยกุล ส.อบต.หมูท่ี 11 ขอเสนอวาจะเลือกคณะกรรมการแปรญัตติราง 
ส.อบต.หมูท่ี 11  ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  จํานวน  3  คน ครับ 
ผูรับรอง ๑. นายมานะ  ครอบกระโทก ส.อบต.หมูท่ี 5  2. นายธานี  กลิ่นเสาวคนธ ส.อบต.หมูท่ี 3 



๙ 
 
ประธานฯ มีทานใดเสนอเปนอยางอ่ืนอีกหรือไมครับ  ถาไมมีผมขอมติท่ีประชุมวากําหนดคณะกรรมการแปร
ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  ตามท่ี นายสมพอ  อดิชัยกุล ส.อบต. 
หมูท่ี 11 เสนอ จํานวน 3 คน หรือไม ขอมติท่ีประชุมครับ   
มติท่ีประชุม  กําหนดใหเลือกคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2559 จํานวน 3 คน 
ประธานฯ จึงขอใหท่ีประชุมรวมกันเสนอคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน 3 คน ขอเชิญเสนอชื่อสมาชิกฯ เพ่ือเลือกเปนคณะกรรมการแปรญัตติราง
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ทีละคนครับ 
นายเลิศ  ต่ํากระโทก ผม นายเลิศ ต่ํากระโทก ส.อบต.หมูท่ี 9 ขอเสนอ นายถนอม แคลนกระโทก ส.อบต.หมูท่ี 9 
ส.อบต.หมูท่ี 9 เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายฯ คนท่ี 1 
ผูรับรอง ๑. นายสุดธี  คอนกระโทก ส.อบต.หมูท่ี 2    2. นายพูน  ฝอยกระโทก ส.อบต.หมูท่ี 13 
ประธานฯ ตามท่ีนายเลิศ  ต่ํากระโทก ส.อบต.หมูท่ี 9  เสนอ นายถนอม  แคลนกระโทก ส.อบต.หมูท่ี 9 
เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 คนท่ี 1 
จึงขอมติท่ีประชุมเลือก นายถนอม  แคลนกระโทก เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 คนท่ี 1 หรือไม ขอมติท่ีประชุมครับ 
มติท่ีประชุม   เลือก นายถนอม แคลนกระโทก ส.อบต.หมูท่ี 9 เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 คนท่ี 1 

ประธานฯ ลําดับตอไปขอเชิญเสนอคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 คนท่ี 2 ขอเชิญครับ 
นายอัด  หมูเกษม  ผม นายอัด  หมูเกษม ส.อบต.หมูท่ี 10 ขอเสนอ นายกิตติ  กาจกระโทก ส.อบต.หมูท่ี 3  
ส.อบต.หมูท่ี 10  เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายฯ คนท่ี 2 
ผูรับรอง ๑. นายจิตร  โคลนกระโทก ส.อบต.หมูท่ี 2    2. นายสมชาย ประกอบผล ส.อบต.หมูท่ี 6 
ประธานฯ ตามท่ีนายอัด  หมูเกษม ส.อบต.หมูท่ี 10  เสนอ นายกิตติ  กาจกระโทก ส.อบต.หมูท่ี 3 
เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 คนท่ี 2 
จึงขอมติท่ีประชุมเลือก นายกิตติ  กาจกระโทก  เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 คนท่ี 2 หรือไม ขอมติท่ีประชุมครับ 
มติท่ีประชุม     เลือก นายกิตติ  กาจกระโทก ส.อบต.หมูท่ี 3 เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 คนท่ี 2 

ประธานฯ ลําดับตอไปขอเชิญเสนอคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 คนท่ี 3 ขอเชิญครับ 
นายอนิรุทธ  แกวใหญ  ผม นายอนิรุทธ แกวใหญ ส.อบต.หมูท่ี 5 ขอเสนอ นายสุดธี คอนกระโทก ส.อบต.หมูท่ี 2 
ส.อบต.หมูท่ี 5  เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายฯ คนท่ี 3 
ผูรับรอง ๑. นายสมพงษ  แฝกกระโทก ส.อบต.หมูท่ี 8    2. นายเลิศ  ต่ํากระโทก ส.อบต.หมูท่ี 9 
ประธานฯ ตามท่ีนายอนิรุทธ  แกวใหญ ส.อบต.หมูท่ี 5  เสนอ นายสุดธี  คอนกระโทก ส.อบต.หมูท่ี 2 
เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 คนท่ี 3 



๑๐ 
 
จึงขอมติท่ีประชุมเลือก นายสุดธี  คอนกระโทก  เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 คนท่ี 3 หรือไม ขอมติท่ีประชุมครับ 
มติท่ีประชุม     เลือก นายสุดธี  คอนกระโทก ส.อบต.หมูท่ี 2 เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 คนท่ี 3 
มติท่ีประชุม        มีมติเลือกคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ.
2559  จํานวน 3  คน   ดังนี้                          

1. นายถนอม  แคลนกระโทก  ส.อบต.หมูท่ี 9 
2. นายกิตติ    กาจกระโทก    ส.อบต.หมูท่ี 3 
3. นายสุดธี     คอนกระโทก   ส.อบต.หมูท่ี 2 

ประธานฯ    ลําดับตอไปขอใหท่ีประชุมเสนอวาจะกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติ
รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 จํานวนก่ีวัน อยางไร ขอเชิญเสนอครับ 
นายสมพอ อดิชัยกุล  นายสมพอ   อดิชัยกุล  ส.อบต.หมูท่ี 11  เสนอขอกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ   
ส.อบต.หมูท่ี 11 จํานวน 4 วัน  ตั้งแตวันท่ี 8  สิงหาคม 2558 ถึงวันท่ี 11  สิงหาคม 2558  กอนเวลา 
10.00 น. ของวันสุดทาย 
ผูรับรอง ๑.นายสุดธี  คอนกระโทก  ส.อบต.หมูท่ี 2   2. นายอนิรุทธ  แกวใหญ  ส.อบต.หมูท่ี 5 
ประธานฯ ขอมติท่ีประชุมวากําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  ตามท่ี นายสมพอ  อดิชัยกุล ส.อบต.หมูท่ี 11 เสนอ 
จํานวน 4 วัน ตั้งแตวันท่ี 8  สิงหาคม 2558 ถึงวันท่ี 11  สิงหาคม 2558  กอนเวลา 10.00 น. ของวันสุดทาย 
หรือไม  ขอมติท่ีประชุมครับ  
มติท่ีประชุม   กําหนดระยะเวลาใหสมาชิกฯ หรือผูบริหารทองถ่ิน เสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติ
รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายฯ กําหนด 4 วัน ตั้งแตวันท่ี 8 สิงหาคม 2558  ถึงวันท่ี 11 สิงหาคม  2558  
โดยใหเสนอคําแปรญัตติฯ กอนเวลา 10.00 น. ของวันสุดทาย  
ประธานฯ ลําดับตอไปขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงเก่ียวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับ
การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554  ขอ 109  ขอเชิญครับ 
เลขานุการสภาฯ     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ี
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554   

ขอ 109  การนัดประชุมและเปดประชุมคณะกรรมการสภาทองถ่ินครั้งแรก ใหเปนหนาท่ีของ 
เลขานุการสภาทองถ่ิน 

ใหคณะกรรมการสภาทองถ่ินคณะหนึ่งๆ เลือกประธานกรรมการและเลขานุการจากกรรมการ 
สภาทองถ่ินนั้นๆ 

ในการประชุมคณะกรรมการสภาทองถ่ินตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวน 
กรรมการท้ังหมด จึงจะครบองคประชุม 

มติของคณะกรรมการสภาทองถ่ินใหถือเสียงขางมาก กรณีคะแนนเสียงเทากันใหประธาน 
กรรมการออกเสียงชี้ขาด 
 
 



๑๑ 
 

ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุม 
สภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554   ขอ 109  จึงขอเชิญคณะกรรมการ แปร
ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  ท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
ไดมีมติเลือก จํานวน 3 ทาน เขาประชุมเพ่ือเลือกประธานคณะกรรมการฯ และเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ
รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559  ในวันท่ี 7  สิงหาคม 2558  หลังจากเลิกการ
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจําป 2558 ในเวลา 14.00 น. 
ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลกระโทก ครับ 
มติท่ีประชุม รับทราบ  
ระเบียบวาระท่ี5 เรื่องอ่ืน ๆ  (ถามี)  
   -ไมมี  
ประธานฯ ขอขอบคุณสมาชิกสภาอบต.กระโทก ทุกทานท่ีไดเขารวมประชุมสภา อบต .กระโทก สมัยสามัญ 
สมัยท่ี 3 ประจําป 2558 ครั้งท่ี 1 ในวันนี้  และขอนัดประชุมสภา อบต.กระโทก สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2  
ในวันท่ี  14  สิงหาคม  2558 
 
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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