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สําเนารายงานการประชุม 
สภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป 2559 

วันที่  26  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2559 
เวลา 09.00 น. 

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
 
 
 
 
 
 

งานกิจการสภาฯ 
สํานักงาน ปลัด อบต. 
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ระเบียบวาระการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก   
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  ประจําป  ๒๕๕9  

วันท่ี  26  พฤษภาคม  2559  เวลา  09.00  น.  
ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 

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

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
๑.๑ เรื่อง ประกาศสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  เรื่อง เรียกประชุมสภาองค 

บริหารสวนตําบลกระโทก  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2 ประจําป  ๒๕๕9 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา 
  2.1 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.กระโทก สมัยสามัญ สมัยท่ี 1/2559 
ครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 12 กุมภาพันธ 2559 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องดวน 
  เรื่องเพ่ือทราบ 

๓.๑ เรื่อง รับทราบผลการดําเนินงานโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล 
วันสงกรานต พ.ศ. 2559   
  3.2 เรื่อง รับทราบผลการดําเนินงานโครงการจางนักเรียนนักศึกษาปฏิบัติงานชวงปดภาค
เรียน ประจําป 2559 

3.3 เรื่อง รับทราบผลการดําเนินงานโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต  วันผูสูงอายุและ 
วันครอบครัวประจําป 2559 
  3.4 เรื่อง รับทราบโครงการฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสมาชิกสภา
ทองถ่ินจังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559  

เรื่องพิจารณา 
  3.5 เรื่อง ขออนุมัติรางแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2559 – พ.ศ.2561 เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2/2559  
  3.6 เรื่อง ขออนุมัติรางแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2560 – พ.ศ.2562  
  3.7 เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559  
ครั้งท่ี 6/2559 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ         
   ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
        

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

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2 ประจําป 2559 
วันท่ี  26  พฤษภาคม  2559  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. นางสาวทิพยสุดา หงวนไธสง ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัดฯ 
6. นางสาวอํานวย  จอกกระโทก ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง 
7. นายธรรณพ  นิลสลับ ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง 
8. 
9. 

นางสาวบุญลอม  หม่ืนกระโทก 
นางวิไลวรรณ    ขันนะรา 

ตําแหนง 
ตําแหนง 

นักทรัพยากรบุคคล 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 



๔ 
 
เริ่มประชุมเวลา  09.00น. 
  เม่ือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก มาครบองคประชุมแลว  จํานวน 20  คน   
นายกอน    กอบกระโทก   ประธานสภา อบต.กระโทก  ทําหนาท่ีเปนประธานในท่ีประชุมกลาวเปดประชุม
และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 
ประธานสภาฯ   ขอเขาสูระเบียบวาระการประชุม  
ระเบียบวาระท่ี ๑เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

๑.๑   เรื่อง ประกาศสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  เรื่อง เรียกประชุมสภาองค 
บริหารสวนตําบลกระโทก สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2 ประจําป  ๒๕๕9 
ประธานฯ ดวยสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  ไดมีการประกาศสภาองคการบริหารสวนตําบล
กระโทก เรื่อง เรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2 ประจําป ๒๕๕9 ลง
วันท่ี 10 พฤษภาคม 2559 โดยไดกําหนดเริ่มประชุมสภา อบต.กระโทก ตั้งแตวันท่ี 17– 31 พฤษภาคม  
2559 ณ หองประชุมสภา อบต.กระโทก  มีกําหนด ๑๕ วัน จึงเรียนนําเสนอสภาองคการบริหารสวนตําบล
กระโทก  เพ่ือโปรดทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 

    ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.กระโทก สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจําป ๒๕๕9  
ครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี  12  กุมภาพันธ  2559 
ประธานฯ      ตามท่ีสภา อบต.กระโทก ไดมีประชุมสภา อบต.กระโทก สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจําป ๒๕๕9  
ครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี  12  กุมภาพันธ  2559 ซ่ึงคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบแลวจึง
ขอใหสมาชิกทุกทานไดพิจารณาวาจะมีการขอแกไขถอยคําในรายงานการประชุมสภาหรือไม(เวนระยะเวลา 1 
นาที)ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจง 

ถาไมมีสมาชิกฯ  ทานใดขอแกไขถอยคําในรายงานการประชุม  ก็ขอมติรับรองรายงานการ  
ประชุมสภา อบต .กระโทก สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจําป ๒๕๕ 9 ท่ีไดประชุมไปเม่ือวันท่ี 12 กุมภาพันธ  
2559 ตอไป 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมเปนเอกฉันท 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องดวน 
  เรื่องเพ่ือทราบ 

3.1 เรื่อง รับทราบผลการดําเนินงานโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล 
สงกรานต พ.ศ. 2559 
ประธานฯ อบต.กระโทก จะดําเนินงานตามโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลวัน 
สงกรานต พ.ศ.255 9  โดยจัดตั้งจุดบริการประชาชนในชวงเทศกาลวันสงกรานต  ระหวางวันท่ี 11 – 17  
เมษายน 2559 ณ บริเวณสี่แยกคลองชลประทาน  โดยการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีประจําจุดบริการ
ประชาชน ตามคําสั่ง อบต.กระโทก ท่ี 115/2559 ลงวันท่ี 29 มีนาคม 255 9 จํานวน 70 คน ซ่ึงได
ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว  ซ่ึงจากการดําเนินโครงการดังกลาวฯ สามารถชวยลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล
ไดเปนอยางดี และบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไวทุกประการโดยใชงบประมาณ อบต.กระโทก ท้ังสิ้น 20,541 บาท 
จึงเรียนนําเสนอสมาชิกสภา อบต.กระโทก เพ่ือโปรดทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

3.2  เรื่อง รับทราบผลการดําเนินงานโครงการจางนักเรียน/นักศึกษาปฏิบัติงานชวงปดภาค 
เรียน ประจําป 2559 
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ประธานฯ อบต.กระโทก   ไดดําเนินการโครงการจางนักเรียน/นักศึกษาปฏิบัติงานชวงปดภาคเรียน  
ประจําป 2559 โดยเริ่มปฏิบัติงานเม่ือวันท่ี 8 – 29 เมษายน 2559 จํานวน 14 คน โดยจายคาจางอัตราวัน
ละ 200 บาท ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. โดยไปชวยงานในสํานักงานปลัดฯ กองคลัง กองชาง และกอง
การศึกษาฯ ซ่ึงเปนการสงเสริมใหนักเรียนนักศึกษาไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชนและมีรายไดชวยเหลือ
ครอบครัวเปนการแบงเบาภาระคาใชจาย การดําเนินการโครงการดังกลาวไดเสร็จสิ้นลงแลว สามารถ
ดําเนินการไปไดดวยดี  ไมมีปญหาและอุปสรรคใดๆ  สามารถบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไวทุกประการ โดยใช
งบประมาณอบต.กระโทก ท้ังสิ้น 33 ,300 บาท จึงนําเรียนเสนอสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  เพ่ือ
โปรดทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

3.3  เรื่อง  รับทราบผลการดําเนินงานโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต  วันผูสูงอายุและ 
วันครอบครัว ประจําป 2559 
ประธานฯ อบต.กระโทก จะดําเนินการตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต วันผูสูงอายุและวัน
ครอบครัว ประจําป ๒๕๕9 ซ่ึงจะมีกิจกรรมทางศาสนา การสรงน้ําพระ กิจกรรมการแสดงความกตัญู การรด
น้ําดําหัวผูสูงอายุ การกอพระเจดียทราย และ การแขงขันกีฬาพ้ืนบาน  ในวันเสารท่ี ๑๓ เมษายน ๒๕๕ 9 ณ  
ลานอเนกประสงค อบต.กระโทก การดําเนินการโครงการดังกลาวไดเสร็จสิ้นลงแลวสามารถดําเนินการไปได
ดวยดี ไมมีปญหาและอุปสรรคใดๆ สามารถบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไวทุกประการโดยใชงบประมาณ อบต. 
กระโทก ท้ังสิ้น 62,090 บาท จึงนําเรียนเสนอสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก เพ่ือโปรดทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
  3.4 เรื่อง รับทราบโครงการฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสมาชิกสภา
ทองถ่ินจังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559  
ประธานฯ อบต.กระโทก ไดสงสมาชิกสภา อบต.กระโทก จํานวน 10 ราย เขารับการฝกอบรม โครงการ
ฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถ่ินจังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2559 รุนท่ี 2 ระหวางวันท่ี 11 – 13 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมโกลเดนแลนดรีสอรท  อําเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ซ่ึงการฝกอบรมตามโครงการดังกลาวไดเสร็จสิ้นลงแลว และจากการเขารับ
การฝกอบรมตามโครงการฯ ดังกลาวทําใหสมาชิกสภาทองถ่ินสามารถปฏิบัติหนาท่ีในฐานะฝายนิติบัญญัติได
อยางถูกตอง มีความเขาใจเก่ียวกับหลักการทํางานอยางมีคุณธรรมจริยธรรม มีธรรมาภิบาล มีโอกาส
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ เพ่ิมพูนสมรรถนะขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยใชงบประมาณ 
อบต.กระโทก ท้ังสิ้น 39,000 บาท จึงนําเรียนเสนอสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก เพ่ือโปรดทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
  เพ่ือพิจารณา 

๓.5 เรื่อง ขออนุมัติรางแผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕61 เพ่ิมเติมและเปลี่ยน 
แปลง ฉบับท่ี 2/2559  
ประธานฯ นายก อบต.กระโทก  ไดนําเสนอใหสภา อบต.กระโทก พิจารณาใหความเห็นชอบราง
แผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕9–พ.ศ.2561 เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2/2559 ซ่ึงมีรายละเอียดตาม
รางแผนพัฒนาสามป อบต.กระโทก พ.ศ.๒๕๕9–2๕61 เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2/2559  
รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย1 
ขอกฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ .ศ. 
๒๕๔๘  หมวด ๓ การจัดทําแผนพัฒนา ขอ 17 การจัดทําแผนพัฒนาสามป ใหดําเนินการตามระเบียบนี้  โดยมี
ข้ันตอนดําเนินการดังนี้   
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๑. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินรวมกับประชาคมทองถ่ินกําหนดประเด็นหลักการพัฒนาให 
สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจและจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  รวมท้ังสอดคลอง
กับปญหาความตองการของประชาคมและชุมชนโดยใหนําขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตางๆ และ
ขอมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา 
ปญหา ความตองการ และขอมูลนํามาจัดทํารางแผนพัฒนาสามปเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  

3. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาสามปเพ่ือเสนอผูบริหารทองถ่ิน 
4. ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาสามปและประกาศใชแผนพัฒนาสามป  
สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหผูบริหารทองถ่ินเสนอรางแผนพัฒนาสามป ตอสภา 

องคการบริหารสวนตําบล  เพ่ือใหความเห็นชอบกอน  แลวผูบริหารทองถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช
แผนพัฒนาสามปตอไป   

จึงนําเรียนเสนอมายังสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให 
ความเห็นชอบรางแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2559 – พ.ศ.2561 เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2/2559  
ตอไป ขอมติท่ีประชุมครับ 
มติท่ีประชุม  อนุมัติใหความเห็นชอบรางแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2559 – พ.ศ. 2561 เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2/2559  ดวยคะแนนเสียง 
  -เห็นชอบ  19  เสียง  -ไมเห็นชอบ  –  เสียง -งดออกเสียง  1  เสียง 

๓.6 เรื่อง ขออนุมัติรางแผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕60 – พ.ศ.๒๕62  
ประธานฯ นายก อบต.กระโทก  ไดนําเสนอใหสภา อบต.กระโทก พิจารณาใหความเห็นชอบราง
แผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕60–พ.ศ.2562  ซ่ึงมีรายละเอียดตามรางแผนพัฒนาสามป อบต.กระโทก  
พ.ศ.๒๕60 – 2๕62 แบงออกเปน ๘ ยุทธศาสตร รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย2 
ขอกฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ .ศ. 
๒๕๔๘  หมวด ๓ การจัดทําแผนพัฒนา ขอ 17 การจัดทําแผนพัฒนาสามป ใหดําเนินการตามระเบียบนี้  โดยมี
ข้ันตอนดําเนินการดังนี้   

1. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินรวมกับประชาคมทองถ่ินกําหนดประเด็นหลักการพัฒนาให 
สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจและจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  รวมท้ังสอดคลอง
กับปญหาความตองการของประชาคมและชุมชนโดยใหนําขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตางๆ และ
ขอมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา 
ปญหา ความตองการ และขอมูลนํามาจัดทํารางแผนพัฒนาสามปเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  

3. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาสามปเพ่ือเสนอผูบริหารทองถ่ิน 
4. ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาสามปและประกาศใชแผนพัฒนาสามป  
สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหผูบริหารทองถ่ินเสนอรางแผนพัฒนาสามป ตอสภา 

องคการบริหารสวนตําบล  เพ่ือใหความเห็นชอบกอน  แลวผูบริหารทองถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช
แผนพัฒนาสามปตอไป   

จึงนําเรียนเสนอมายังสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให 
ความเห็นชอบรางแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2560 – พ.ศ. 2562 ตอไป ขอมติท่ีประชุมครับ 
มติท่ีประชุม อนุมัติเห็นชอบรางแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2560 – พ.ศ. 2562 ดวยคะแนนเสียง 
  -เห็นชอบ  19  เสียง  -ไมเห็นชอบ  –  เสียง -งดออกเสียง  1  เสียง 
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.  3.7 เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559   
ครั้งท่ี 6/2559  
ประธานฯ นายก อบต .กระโทก ไดเสนอญัตติ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕ 9 ครั้งท่ี 6/2559 ใหสภา อบต .กระโทก พิจารณาอนุมัติ ท้ังนี้เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๑ ขอ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ ในหมวดครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาตร คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจาย
เปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน รายละเอียดดังนี้ 

เนื่องจากสํานักงานปลัด และกองชาง อบต.กระโทก  มีความจําเปนท่ีจะตองขอโอนงบประมาณ
รายจายท่ีตั้งไว  ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9  รายละเอียดดังนี้ 
สํานักงานปลัดฯ 
        เปนรายการโอนลด  จํานวน  1 รายการ  รายละเอียด ดังนี้ 
โอนลด  
โอนลด  จํานวน  1 รายการ  เปนเงิน   100,000.- บาท 
งบดําเนินงาน  (530000) 
คาใชสอย  (532000) 
ประเภท   รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ  
 โครงการจัดซ้ือกระจกโคงโพลี  พรอมเสาเหล็กและอุปกรณ   

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดซ้ือกระจกโคงนูน  ชนิดโพลี่  ขนาด 24 นิ้ว พรอมเสาเหล็กกลม
ความสูง  3 เมตร  ขายึด  แทนปูนตอหมอ  แผนปายชื่อบอกหนวยงาน  สําหรับติดตั้งบริเวณทางโคง  จํานวน 8 จุด   
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในงานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย   ตั้งไว 100,000 บาท  
กอนโอนคงเหลือเงิน  100,000.- บาท  โอนลดครั้งนี้  100,000.- บาท  คงเหลือเงิน 0.- บาท 
กองชาง 
        เปนรายการโอนเพ่ิม    โอนตั้งจายเปนรายการใหม  จํานวน 2 รายการ  รายละเอียด ดังนี้ 
โอนเพ่ิม   
โอนตั้งจายเปนรายการใหม   จํานวน  2  รายการ  เปนเงิน  110,0๐๐.-  บาท 
รายการท่ี 1  
งบลงทุน  (540000) 
คาครุภัณฑ  (541000) 
ประเภท   ครุภัณฑอ่ืน  (411700)  

จัดซ้ือกระจกโคงนูน  ชนิดโพลี่  พรอมเสาเหล็กและอุปกรณ  ตั้งไว  100,000  บาท 
     เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดซ้ือกระจกโคงนูน  ชนิดโพลี่  ขนาด 24 นิ้ว พรอมเสาเหล็กกลม
ความสูง  3  เมตร  ขายึด  แทนปูนตอหมอ  แผนปายชื่อบอกหนวยงาน  สําหรับติดตั้งบริเวณทางโคง  จํานวน 8 จุด   
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในงานไฟฟาถนน เนื่องจากตั้งงบประมาณไวไมตรงแผนงาน งาน                
และหมวดคาใชจาย (โดยจัดซ้ือนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ) 
รายการท่ี  2 
งบลงทุน  (540000) 
คาครุภัณฑ  (541000) 
ประเภท   ครุภัณฑสํารวจ  (411300) 
  จัดซ้ือลอวัดระยะทาง  จํานวน 1 อัน   ตั้งไว  10,000  บาท 
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     เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือลอวัดระยะทาง  จํานวน  1  อัน   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏใน            
งานไฟฟาถนน  (00242) เนื่องจากไมไดตั้งงบประมาณไวเพ่ือการนี้  (โดยจัดซ้ือนอกเหนือบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ) 
กองชาง 
        เปนรายการโอนลด  จํานวน  1  รายการ  รายละเอียด ดังนี้ 
โอนลด  

โอนลด   จํานวน  1  รายการ  เปนเงิน   10,000.- บาท 
รายการท่ี  1 
งบดําเนินงาน  (530000) 
คาวัสดุ  (533000) 
ประเภท   วัสดุไฟฟาและวิทยุ  (330200)    ตั้งไว  50,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาวัสดุการไฟฟาและวิทยุ  เชน ปลั๊กไฟ  หลอดไฟ สายไฟ ฯลฯ  ตั้งจายจาก           
เงินรายได  ปรากฏในงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  (00241)   ตั้งไว  50,000 บาท  กอนโอน
คงเหลือเงิน  48,000.- บาท  โอนลดครั้งนี้  10,000.- บาท  คงเหลือเงิน 38,000.- บาท 
ขอกฎหมาย     ระเบียบ มท. วาดวยวิธีการงบประมาณพ.ศ.๒๕๔๑ ขอ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจายท่ีมี
ผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงลักษณะปริมาณ คุณภาพ หรือการโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคา
ครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสรางอํานาจการอนุมัติใหโอนเปนของสภาทองถ่ิน 

จึงนําเรียนเสนอมายังสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให 
โอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งท่ี 6/2559 ตอไป ขอมติท่ีประชุมครับ 
มติท่ีประชุม    อนุมัติใหโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  ครั้งท่ี 6/2559   

ระเบียบวาระท่ี 4เรื่องอ่ืนๆ 

  -ไมมี 
ประธานฯ ขอขอบคุณสมาชิกสภาอบต.กระโทก ทุกทานท่ีไดเขารวมประชุมสภา อบต .กระโทก   
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป ๒๕๕9 ในวันนี้ และขอนัดประชุมสภา อบต.กระโทก สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 
ประจําป ๒๕๕9 ครั้งท่ี 2 ในวันท่ี 31 พฤษภาคม 2559  
 
เลิกประชุมเวลา 11.55 น. 
 

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

          เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
 
 

                      (ลงชื่อ)  กอน   กอบกระโทก     ผูตรวจบันทึกการประชุม 
             (นายกอน  กอบกระโทก) 

         ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
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