
 

 

 

 

 

รายงานการประชุม 

สภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ประจําป  ๒๕๕5   
วัน ที่  5  เดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕5 

เวลา  ๐๙.๐๐   น. 

ณ    หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        งานกิจการสภาฯ
 สํานักงานปลัด อบต . 

 

 



    การประชุมสภา อบต.กระโทก  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2/๒๕๕5   วันท่ี  5  เมษายน  ๒๕๕5    หนา ๑ 

ระเบียบวาระการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก   
สมัยสามัญ   สมัยท่ี  2 ประจําป  ๒๕๕5  

วันท่ี  5  เมษายน  ๒๕๕5 
ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 

-------------------- 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

๑.๑   เรื่อง  ประกาศเรียกประชุมสามัญสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  สมัยสามัญ  
สมัยท่ี 2  ประจําป  ๒๕๕5 

1.2 เรื่อง  ประกาศกําหนดสมัยประชุมสามัญสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
ประจําป  2555 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา 

๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสภา อบต. กระโทก  สมัยสามัญ สมัยท่ี 1  ประจําป ๒๕๕5  
       เม่ือวันท่ี  13  กุมภาพันธ  ๒๕๕๔ 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องดวน 
  เรื่องเพ่ือทราบ 

๓.๑  เรื่อง การดําเนินโครงการงานสืบสานประเพณีสงกรานตและวันผูสูงอายุ  ประจําป  
2555 

๓.๒  เรื่อง การตั้งจุดบริการประชาชนชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. 2555 
3.3  เรื่อง ขอเชิญรวมพิธีถวายดอกไมจันทนในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ  

สมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ในวันท่ี 9 เมษายน 2555 
  3.4  เรื่อง การดําเนินการโครงการจางนักเรียน/นักศึกษาทํางานชวงปดภาคเรียนฤดูรอน 
เพ่ือแกไขปญหาสังคม ป 2555 

เรื่องเพ่ือพิจารณา 
3.5  เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555  

ครั้งท่ี 2/2555 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องอ่ืน ๆ  (ถามี) 

 
*********************************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    การประชุมสภา อบต.กระโทก  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2/๒๕๕5   วันท่ี  5  เมษายน  ๒๕๕5    หนา 2 

 -สําเนา- 
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  ประจําป  ๒๕๕5  วันท่ี  5  เมษายน  ๒๕๕5 
ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 

------------------------------------ 
 
รายช่ือ สมาชิกสภา อบต. ผูเขาประชุม     ดังนี้ 
๑. นายอนิรุทธ  แกวใหญ ตําแหนง รองประธานสภาสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
๒. นางจอย   เคลากระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  2 
๓. นายบุญสง  ภาพกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  2 
4 นายกิตติ  กาจกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  ๓ 
๕. นายอัด  เพ็งกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  ๓ 
๖. นายแฉลม   กลั่นกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  ๔ 
๗. นายเฉลิมพล  ทองเกิด ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  ๔ 
๘. นายมานะ  ครอบกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  ๕ 
๙. นางอํานวย  นอยเข็มทอง ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  ๖ 

10. นายนอย  ตามกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  ๖ 
๑๑. นางตุย  พรางกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  ๘ 
๑๒. นายสมพงษ  แฝกกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  ๘ 
๑๓. นายสมหมาย  บุญกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  ๙ 
๑๔. นายสุนทร  แมนเมธี ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  ๙ 
๑๕. นายถนอม  คีมกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  ๑๐ 
๑๖. นายอัด    หมูเกษม ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  ๑๐ 
๑๗. นายสมพอ  อดิชัยกุล ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  ๑๑ 
๑๘. นายหัน  คุมกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  ๑๓ 
๑๙. นายชวย  สาคะเรศ ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  ๑๓ 
๒๐. นายสุรศักดิ์  เสนีวงศ ณ อยุธยา ตําแหนง เลขานุการสภา อบต.กระโทก 
สมาชิกสภา  อบต.  ผูไมมาประชุม  
๑. นายกอน  กอบกระโทก ตําแหนง ประธานสภาสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 

ผูเขารวมประชุม       ตามรายชื่อดังนี้ 
๑. จ.ส.อ. บุญเยี่ยม   หม่ันกระโทก ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
๒. นายจุล    ขวางกระโทก ตําแหนง รองนายกองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
๓. นายประกอบ  พริ้งกระโทก ตําแหนง รองนายกองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
๔. นายเปย    ภูโกสีย ตําแหนง เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
 
เริ่มประชุม       เวลา  09.00   น. 
            เม่ือสมาชิกสภาอบต .กระโทก  มาครบองคประชุมแลว จํานวน 19 คน  นายอนิรุทธ  แกวใหญ    
รองประธานสภา อบต . กระโทก  ทําหนาท่ีเปนประธานในท่ีประชุมกลาวเปดประชุม   และดําเนินการตาม
ระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 

ประธานฯ    ขอเขาสูระเบียบวาระการประชุม   



    การประชุมสภา อบต.กระโทก  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2/๒๕๕5   วันท่ี  5  เมษายน  ๒๕๕5    หนา 3 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

๑.๑ เรื่อง ประกาศสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  เรื่อง เรียกประชุมสภาองคการ 
บริหารสวนตําบลกระโทก สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป ๒๕๕5  ตั้งแตวันท่ี ๑ – ๑๕  เมษายน  2555 

ประธานฯ ดวยสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  ไดมีการประกาศสภาองคการบริหารสวนตําบล
กระโทก  ลงวันท่ี  27 มีนาคม ๒๕๕5  เรื่อง  เรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  สมัยสามัญ   
สมัยท่ี  2 ประจําป  ๒๕๕5    โดยไดกําหนดเริ่มประชุมสภา อบต.กระโทก  ตั้งแตวันท่ี ๑ – ๑๕   เมษายน  
๒๕๕5  ณ  หองประชุมสภา อบต.กระโทก   มีกําหนด  ๑๕ วัน   จึงเรียนนําเสนอสภาองคการบริหารสวน
ตําบลกระโทก  เพ่ือโปรดทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ  
 

1.2   เรื่อง ประกาศกําหนดสมัยประชุมสามัญสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
ประจําป  2555 
ประธานฯ ดวยสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  ไดมีการประกาศสภาองคการบริหารสวนตําบล
กระโทก  ลงวันท่ี 14  กุมภาพันธ  ๒๕๕5  เรื่อง กําหนดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
ประจําป 2555  ตามมติสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก ในคราวประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล
กระโทก  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1  ประจําป 2555  เม่ือวันท่ี 13  กุมภาพันธ  2555  มีมติกําหนดสมัย
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก สมัยสามัญ จํานวน 4 สมัย ดังนี้ 

1. สมัยสามัญ สมัยท่ี 1  ประจําป 2555  วันท่ี 1 – 15  กุมภาพันธ  2555 
2. สมัยสามัญ สมัยท่ี 2  ประจําป 2555  วันท่ี 1 – 15  เมษายน  2555 
3. สมัยสามัญ สมัยท่ี 3  ประจําป 2555  วันท่ี 16 – 30 มิถุนายน 2555 
4. สมัยสามัญ สมัยท่ี 4  ประจําป 2555  วันท่ี 1 – 15  สิงหาคม 2555 
5. วันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 1  ประจําป 2556  วันท่ี 1 – 15 กุมภาพันธ  2556 

จึงเรียนนําเสนอสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  เพ่ือโปรดทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๒       เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
    ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.กระโทก  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1 ประจําป  

๒๕๕5  เม่ือวันท่ี  ๑3  กุมภาพันธ  2555 
ประธานฯ      ตามท่ีสภา อบต.กระโทก  ไดมีประชุมสภา อบต .กระโทก   สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1  ประจําป  
๒๕๕5 เม่ือวันท่ี ๑3 กุมภาพันธ 2555  ซ่ึงคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบแลว จึงขอให
สมาชิกทุกทานไดพิจารณาวาจะมีการขอแกไขถอยคําในรายงานการประชุมสภาหรือไม(เวนระยะเวลา 1 นาที)  

ถาไมมีสมาชิกฯ ทานใดขอแกไขถอยคําในรายงานการประชุม ก็ขอมติรับรองรายงานการ 
ประชุมสภา อบต .กระโทก   สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป ๒๕๕ 5  ท่ีไดประชุมไปเม่ือวันท่ี ๑ 3 กุมภาพันธ 
2555 ตอไป 
มติท่ีประชุม      รับรองรายงานการประชุมเปนเอกฉันท 

 

 

 



 
การประชุมสภา อบต.กระโทก  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2/๒๕๕5  วันท่ี  5  เมษายน  ๒๕๕5  หนา 4 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องดวน 
  เรื่องเพ่ือทราบ 

๓.๑  เรื่อง การดําเนินการโครงการงานสืบสานประเพณีสงกรานตและวันผูสูงอายุ 
ประจําป 2555 
ประธานฯ องคการบริหารสวนตําบลกระโทก  ไดกําหนดจัดงานโครงการงานสืบสานประเพณีสงกรานต  
และวันผูสูงอายุ ประจําป 2555  ระหวางวันท่ี 12 – 13 เมษายน  2555 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดพะโค  
กิจกรรมในงานวันท่ี 12 เมษายน 2555  เวลา 13.00 น. ผูนําทองถ่ินนําผูสูงอายุเขาสูบริเวณงาน  โดยมี
กิจกรรม สงฆน้ําพระ รดน้ําดําหัว ขอพรจากผูสูงอายุ การละเลนพ้ืนบาน การแสดงของผูสูงอายุ  และกิจกรรม
ในวันท่ี 13  เมษายน 2555 เวลา 13.00 น. ผูเขารวมกิจกรรมพรอมกัน ณ วัดปรางคพะโค ทําพิธีสงฆน้ํา
พระ อัญเชิญพระพุทธรูปและรูปหลอเหมือนหลวงตาหั่น ข้ึนรถ และเคลื่อนขบวนแหรอบๆ หมูบานในพ้ืนท่ี 
อบต.กระโทก   จึงเรียนนําเสนอสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  เพ่ือโปรดทราบและแจงผูสูงอายุเขา
รวมกิจกรรมโดยพรอมเพรียงกัน  
มติท่ีประชุม      รับทราบ 

๓.๒  เรื่อง การตั้งจุดบริการประชาชนชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. 2555 
ประธานฯ  องคการบริหารสวนตําบลกระโทก   จะดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลสงกรานต พ.ศ. ๒๕๕5   ในระหวางวันท่ี  11  -  17  เมษายน 2555  ซ่ึงมีวนัหยุดราชการติดตอกัน
หลายวัน  ทําใหมีประชาชนใชรถใชถนนในการเดินทางสัญจรเพ่ือกลับภูมิลําเนาและเดินทางทองเท่ียวเปน
จํานวนมาก  กอใหเกิดความเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกวาในชวงเวลาปกติ   องคการบริหารสวน
ตําบลกระโทก  จึงจะดําเนินการจัดตั้งจุดบริการประชาชนตําบลกระโทก  ณ  บริเวณสี่แยกคลองชลประทาน  
หมูท่ี ๑๑  ตําบลกระโทก  อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  โดยการปฏิบัติหนาท่ีประจําจุดบริการประชาชน
ของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนองคการบริหารสวนตําบลกระโทก จํานวน 63 นาย สําหรับสมาชิกสภา 
อบต.กระโทก  จะเปนผูตรวจการปฏิบัติหนาท่ีของ อปพร. ประจําจุดบริการประชาชน และขอความรวมมือ
สมาชิกสภา อบต.กระโทก  โปรดแจงบุตรหลานหรือพ่ีนองประชาชนในหมูบาน โปรดระมัดระวังในการใชรถใช
ถนนในชวงเทศกาลสงกรานต  เพ่ือเปนการลดปญหาอุบัติเหตุดังกลาวดวย   จึงนําเรียนเสนอมายังสภาองคการ
บริหารสวนตําบลกระโทก เพ่ือโปรดทราบ  
มติท่ีประชุม      รับทราบ 

3.3  เรื่อง ขอเชิญรวมพิธีถวายดอกไมจันทนในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ  
สมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวด ี ในวันท่ี  9  เมษายน  2555 
ประธานฯ  องคการบริหารสวนตําบลกระโทก   ไดรับแจงจากอําเภอโชคชัยวา กระทรวงมหาดไทยโย
คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันอังคารท่ี 31 มกราคม 2555 เห็นชอบการกําหนดวันหยุดและการไวทุกขในหวงงาน
พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี   ใน
ระหวางวันท่ี 8 – 10  เมษายน 2555   ซ่ึงอําเภอโชคชัย  ไดกําหนดจัดงานพิธีถวายดอกไมจันทนในงานพระ
ราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี   ในวัน
จันทรท่ี  9  เมษายน  2555  ตั้งแตเวลา 15.00 น. และเวลา 22.00 น. ณ บริเวณวัดนอก  หมูท่ี 4 ตําบล
โชคชัย อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  ดังนั้น  เพ่ือเปนการถวายอาลัยและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระเจาภคินีเธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา  สิริโสภาพัณณวดี    จึงขอเชิญสมาชิกสภาองคการบริหารสวน 
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ตําบลกระโทก ทุกทานเขารวมพิธีถวายดอกไมจันทนตามกําหนดวันและเวลาดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน   
และในหวงระหวางวันท่ี 8 – 10 เมษายน 2555   ขอความรวมมือประชาสัมพันธสถานบริการตางๆ ใหงด
หรือลดการแสดงเพ่ือความบันเทิง ซ่ึงการจัดใหมีการเลนการพนันเปนการเลนท่ีมีลักษณะเปนอบายมุขอยาง
หนึ่งหากมีการอนุมัติ  อนุญาตจัดใหมีการเลนการพนันในหวงวันดังกลาว  ยอมกอใหเกิดความไมเหมาะสม
อยางยิ่ง   สําหรับการแตงกายในการเขารวมพิธีฯ เวลา 15.00 น. ขาราชการ เครื่องแบบเต็มยศประดับ
เครื่องราชอิสริยาภรณท่ีไดรับชั้นสูงสุดไวทุกข  ลูกจาง เครื่องแบบสีกากี คอพับ ประชาชน  ชุดสุภาพไวทุกข   
เวลา 22.00 น. ขาราชการ เครื่องแบบปกติขาวไวทุกข    ลูกจาง เครื่องแบบสีกากี คอพับ   ประชาชน  ชุด
สุภาพไวทุกข 
มติท่ีประชุม      รับทราบ 
 

3.4  เรื่อง  การดําเนินการโครงการจางนักเรียน/นักศึกษาทํางานชวงปดภาคเรียนฤดูรอน  
เพ่ือแกไขปญหาสังคม ป 2555  
ประธานฯ  องคการบริหารสวนตําบลกระโทก   ไดดําเนินโครงการจางนักเรียน / นักศึกษาทํางานชวง
ปดภาคเรียนฤดูรอน เพ่ือแกไขปญหาสังคม ป 2555  ซ่ึงดําเนินการรับสมัครตั้งแตวันท่ี 14 – 27 มีนาคม 
2555  และดําเนินการสอบสัมภาษณเม่ือวันท่ี 29 มีนาคม 2555  ปรากฏวามีผูมีสิทธิ์ทํางานชวงปดภาค
เรียนฤดูรอนฯ จํานวน 27 คน  ซ่ึงไดใหเริ่มทํางานตั้งแตวันท่ี 3  เมษายน 2555  โดยแบงใหไปชวยทํางานใน
แตละสวนราชการ  โดยสวนโยธา จะใหนักเรียน/นักศึกษา ออกไปสํารวจขอมูลผังเมืองในหมูบาน  จึงนําเรียน
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  เพ่ือโปรดทราบและประชาสัมพันธใหประชาชนในหมูบานไดรับ
ทราบในการออกสํารวจของนักเรียนนักศึกษาในครั้งนี้ดวย 
มติท่ีประชุม      รับทราบ 

เพ่ือพิจารณา 
3.5  เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555  

ครั้งท่ี 2/2555 
ประธานฯ นายก อบต.กระโทก   ไดเสนอขออนุมัติจายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555  
ครั้งท่ี  2/2555   เพ่ือแกไขปญหาความเรงดวน เพราะมีงบประมาณไมเพียงพอ  ซ่ึงมีความจําเปนจะตองจาย
ขาดเงินสะสม เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน  รายละเอียดตามเอกสารแนบทายนี้ 
 
สวนโยธา         จํานวน   36  รายการ  รวมเปนเงินท้ังหมด   ๒,๗๓๒,๐๐๐  บาท 
รายจายเพ่ือการลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง 
คาท่ีดินและส่ิงกอสราง ตั้งไว ๒,๗๓๒,๐๐๐  บาท 
ประเภทถนน    ตั้งไว  1,758,000  บาท 

๑. โครงการซอมแซมถนนหินคลุก  บานหนองคลา หมูท่ี 2  ตั้งไว  60,000  บาท 
    1.1 ซอมแซมถนนหินคลุก ซอยหนองกระโดด บานหนองคลา หมูท่ี 2  เพ่ือจายเปนคา

ซอมแซมถนนหินคลุก กวาง 3.00  เมตร  ยาว  170  เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร   โดยมีปริมาณหินคลุก
ไมนอยกวา  114.75    ลบ.ม  ตามแบบแปลนท่ี อบต.กระโทก  กําหนด 

    1.2 ซอมแซมถนนหินคลุก ซอยดอนจั่น บานหนองคลา หมูท่ี 2   เพ่ือจายเปนซอมแซม 
ถนนหินคลุก กวาง 2.50  เมตร ยาว 200  เมตร หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร   โดยมีปริมาณหินคลุกไมนอยกวา  
112.50  ลบ.ม  ตามแบบแปลนท่ี อบต.กระโทก  กําหนด 
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2. โครงการกอสรางถนนหินคลุก  บานหนองคลา หมูท่ี 2   ตั้งไว  96,000 บาท 
    2.1 กอสรางถนนหินคลุก สายทุงหนองสรวง บานหนองคลา หมูท่ี 2   เพ่ือจายเปนคา

กอสรางถนนหินคลุก กวาง  2.50  เมตร ยาว 360  เมตร   โดยทําการลงดินถมหนาเฉลี่ย  0.10  เมตร    
ปริมาตรดินถมไมนอยกวา 144 ลบ.ม.  พรอมลงผิวถนนหินคลุก หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  โดยมีปริมาณหิน
คลุกไมนอยกวา 202.50 ลบ.ม. ตามแบบแปลนท่ี อบต.กระโทก  กําหนด 

    2.2 กอสรางถนนหินคลุก ซอยบานนายเจริญ  บานหนองคลา หมูท่ี 2   เพ่ือจายเปน
คากอสรางถนนหินคลุก กวาง  3.00  เมตร ยาว 40  เมตร โดยทําการลงดินถมหนาเฉลี่ย  0.20  เมตร    
ปริมาตรดินถมไมนอยกวา 38.40 ลบ.ม.  พรอมลงผิวถนนหินคลุก หนาเฉลี่ย  0.20  เมตร  โดยมีปริมาณหิน
คลุกไมนอยกวา  36 ลบ.ม. ตามแบบแปลนท่ี อบต.กระโทก  กําหนด 

๓. โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยหนองตาใจ บานหนองคลา หมูท่ี 2 ตั้งไว 94,000 
บาท  เพ่ือจายเปนคากอสรางถนน คสล. กวาง 3.00  เมตร ยาว  57  เมตร  หนา 0.15  เมตร หรือมีพ้ืนท่ี 
คสล.ไมนอยกวา 171  ตรม. และลงหินคลุกไหลทางปริมาณ  20  ลบ.ม. ตามแบบแปลนท่ี อบต.กระโทก
กําหนด 

๔. โครงการซอมแซมถนน คสล. สายบานหนองคลา  หมูท่ี 2  ตั้งไว 99,500 บาท เพ่ือ
จายเปนคาซอมแซมถนน  คสล.  ตามแบบแปลนท่ี อบต.กระโทก กําหนด  

    4.1 ชวงท่ี 1 ทําการเท คสล. ทับหนาถนน คสล. เดิม กวาง 4.00  เมตร  ยาว 27  
เมตร หนา 0.10  เมตร 

    4.2 ชวงท่ี 2 ทําการขุดรื้อถนน คสล. เดิม แลวทําการเทถนน คสล. ใหม กวาง 4.00  
เมตร  ยาว  10   เมตร  หนา  0.15  เมตร    
      4.3 ชวงท่ี 3 ทําการเท คสล. ทับหนาถนน คสล. เดิม กวาง 4.00  เมตร  ยาว 26  
เมตร หนา 0.10  เมตร 

5. โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยบานนายวาด  บานดอนใหญ หมูท่ี 3 ตั้งไว 93,000 
บาท  เพ่ือจายเปนคากอสรางถนน คสล.  กวาง 2.80 เมตร ยาว 58 เมตร หนา 0.15 เมตร   หรือมีพ้ืนท่ี 
คสล. ไมนอยกวา 162.40 ตรม. พรอมวางทอ คสล. ขนาด 0.20  เมตร จํานวน 9 ทอน และลงหินคลุกไหล
ทางปริมาณ  20 ลบ.ม.  ตามแบบแปลนท่ี อบต.กระโทก กําหนด 

6. โครงการซอมแซมถนน คสล. สายทางเขาวัดดอน  บานดอนใหญ หมูท่ี   3  ตั้งไว 
99,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาซอมแซมถนน คสล. โดยการเททับหนา กวาง  5.00 เมตร   ยาว  60  เมตร  
หนา  0.10  เมตร  ตามแบบแปลนท่ี อบต.กระโทกกําหนด 

7. โครงการกอสรางถนนหินคลุก สายทุงนาใหม  บานดอนใหญ หมูท่ี 3 ตั้งไว  88,000 
บาท เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนหินคลุก กวาง 2.50 เมตร  ยาว  400  เมตร โดยทําการลงดินถม หนาเฉลี่ย  
0.10  เมตร  ปริมาณดินถมไมนอยกวา 160 ลบ.ม. พรอมลงผิวถนนหินคลุก หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร โดยมี
ปริมาณหินคลุกไมนอยกวา 225  ลบ.ม.  ตามแบบแปลนท่ี อบต.กระโทกกําหนด 

8. โครงการซอมแซมถนน ค สล. สายถนนทางเขาบานพะโค  บานพะโค หมูท่ี 5 ตั้งไว 
50,000 บาท เพ่ือจายเปนคาซอมแซมถนน คสล. โดยการเททับหนา กวาง 5 เมตร ยาว 30 เมตร  หนา 
0.10  เมตร   ตามแบบแปลนท่ี อบต.กระโทกกําหนด 

9. โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยบานนายออน   บานพะโค หมูท่ี 5 ตั้งไว 99,000บาท 
เพ่ือจายเปนคากอสรางถนน คสล.  
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    9.1 ชวงท่ี 1. กวาง  2.80  เมตร  42  เมตร  หนา  0.15  เมตร  
    9.2  ชวงท่ี 2. กวาง  2.50  เมตร  25  เมตร หนา  0.15  เมตร หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไม

นอยกวา  180.10  ตรม. และลงหินคลุกไหลทาง จํานวน  20  ลบ.ม.   ตามแบบแปลนท่ี อบต.กระโทก 
กําหนด 

10. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บานพะโค หมูท่ี 5  ตั้งไว 30,000 บาท 
      10.1 ปรับปรุงถนนหินคลุก ซอยบานนางเกตุ  บานพะโค หมูท่ี 5 กวาง  3.00  เมตร  

ยาว 25   เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร โดยมีปริมาณหินคลุกไมนอยกวา 16.87 ลบ.ม. ตามแบบแปลนท่ี 
อบต.กระโทกกําหนด 

      10.2 ปรับปรุงถนนหินคลุก ซอยบานนายจอย บานพะโค หมูท่ี 5 กวาง  3.00  เมตร  
ยาว 120   เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร   โดยมีปริมาณหินคลุกไมนอยกวา 81 ลบ.ม. ตามแบบแปลนท่ี 
อบต.กระโทกกําหนด 

      10.3 ปรับปรุงถนนหินคลุก ซอยบานนางแสวง บานพะโค หมูท่ี 5 กวาง 3.00  เมตร  
ยาว 20   เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร   โดยมีปริมาณหินคลุกไมนอยกวา 13.50 ลบ.ม. ตามแบบแปลนท่ี 
อบต.กระโทกกําหนด 

๑1. โครงการกอสรางถนนหินคลุก สายคลองสาระเทศ บานพะโค หมูท่ี 5 ตั้งไว  80,000
บาท เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนหินคุลก กวาง  3.00  เมตร  ยาว  300 เมตร  โดยทําการลงดินถมหนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร  ปริมาณดินถมไมนอยกวา 144 ลบ.ม. พรอมลงผิวถนนหินคลุก หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
โดยมีปริมาณหินคลุกไมนอยกวา 202.50 ลบ.ม.  ตามแบบแปลนท่ี อบต.กระโทกกําหนด 
  ๑ 2. โครงการกอสรางถนน คสล. ทางข้ึน – ลง ซอยโพธิ์เงิน 1  บานโพธิ์เงิน หมูท่ี 6 ตั้งไว 
38,000 บาท  เพ่ือจายเปนคากอสรางถนน คสล.  กวาง  3.50  เมตร  ยาว  10  เมตร  หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพ้ืนท่ี คสล. ไมนอยกวา 35 ตรม. พรอมวางทอ คสล. ขนาด 1.00 เมตร  จํานวน 6 ทอน และลงหิน
คลุกไหลทาง  จํานวน 3 ลบ.ม. ตามแบบแปลนท่ี อบต.กระโทก กําหนด 
  13. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายดอนละกอ บานชะอม หมูท่ี 8 ตั้งไว 75,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนหินคลุก กวาง 2.50 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร โดยมีปริมาณ
หินคลุกไมนอยกวา 281.25 ลบ.ม. ตามแบบแปลนท่ี อบต.กระโทก กําหนด 
  14. โครงการซอมแซมถนน คสล. สายทางเขาวัดโบสถ บานชะอม หมูท่ี 8 ตั้งไว 24,000 
บาท เพ่ือจายเปนคาซอมแซมถนน คสล.  โดยการเททับหนา กวาง 4.00 เมตร ยาว 18 เมตร หนา 0.10 
เมตร  ตามแบบแปลนท่ี อบต.กระโทก กําหนด 

15. โครงการกอสรางถนน  คสล.  บานโบสถ หมูท่ี 9  ตั้งไว  93,000 บาท  เพ่ือจายเปน
คากอสรางถนน คสล.   

      15.1 ซอยบานนางชอย บานโบสถ หมูท่ี 9  กอสรางถนน คสล.  กวาง  2.50  เมตร 
ยาว 18  เมตร หนา  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ี คสล. ไมนอยกวา 45 ตรม. พรอมลงหินคลุกไหลทาง  จํานวน 
5  ลบ.ม. ตามแบบแปลนท่ี อบต.กระโทก  กําหนด   

      15.2 ซอยบานนายประทวน  บานโบสถ หมูท่ี 9  กอสรางถนน คสล.  กวาง  3.00  
เมตร ยาว 16  เมตร หนา  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ี คสล.  ไมนอยกวา 48 ตรม. พรอมลงหินคลุกไหลทาง  
จํานวน 5  ลบ.ม. ตามแบบแปลนท่ี อบต.กระโทก  กําหนด   

      15.3 ซอยบานนายเสนห บานโบสถ หมูท่ี 9  กอสรางถนน คสล.   กวาง  3.50  
เมตร ยาว 18.50 เมตร หนา  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ี คสล.  ไมนอยกวา 64.75 ตรม. พรอมลงหินคลุก
ไหลทาง  จํานวน 5  ลบ.ม. ตามแบบแปลนท่ี อบต.กระโทก  กําหนด   
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16. โครงการกอสรางถนนหินคลุก  สายหนองแฟบ บานโบสถ  หมูท่ี  9 ตั้งไว 18,000
บาท เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนหินคลุก กวาง 2.50 เมตร  ยาว 80  เมตร  โดยทําการลงดินถม หนาเฉลี่ย  
0.10  เมตร  ปริมาณดินถมไมนอยกวา 32 ลบ.ม.  พรอมลงผิวถนนหินคลุก  หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร โดยมี
ปริมาณหินคลุกไมนอยกวา 45 ลบ.ม.  ตามแบบแปลนท่ี อบต.กระโทก กําหนด 

17. โครงการปรับปรุงทางข้ึน – ลง ถนน คสล. บานโบสถ หมูท่ี 9  ตั้งไว  99,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงทางข้ึน – ลง ถนน คสล. 

      17.1 ทําการปรับปรุงทางข้ึน – ลง ถนน คสล. สายบอกระโดน  กวาง 5.50  เมตร  
ยาว 17  เมตร  ตามแบบแปลนท่ี อบต.กระโทก กําหนด 

      17.2 ทําการปรับปรุงทางข้ึน – ลง ถนน คสล. สายบานนายวัน  กวาง 2.70  เมตร  
ยาว 22  เมตร  ตามแบบแปลนท่ี อบต.กระโทก กําหนด 

18. โครงการกอสรางถนน  คสล.  บานใหม  หมูท่ี 10   ตั้งไว  99 ,500 บาท  เพ่ือจาย
เปนคากอสรางถนน คสล.  

      18.1 กอสรางถนน คสล.  ซอยบานนายเสา  บานใหม  หมูท่ี 10    กวาง  2.60  
เมตร  ยาว  24  เมตร หนา 0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ี คสล. ไมนอยกวา 62.40 ตรม. พรอมลงหินคลุกไหล
ทาง จํานวน 5 ลบ.ม. ตามแบบแปลนท่ี อบต.กระโทก กําหนด 

      18.2 กอสรางถนน คสล. ซอยบานนางศรีไพร  บานใหม  หมูท่ี 10    กวาง  2.50  
เมตร   ยาว  42  เมตร หนา 0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ี คสล. ไมนอยกวา  105 ตรม. พรอมลงหินคลุกไหล
ทาง จํานวน 15 ลบ.ม. ตามแบบแปลนท่ี อบต.กระโทก กําหนด 

19. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บานใหม หมูท่ี  10 ตั้งไว  95,000 บาท เพ่ือจายเปน
คาปรับปรุงถนนหินคลุก    

      19.1 ปรับปรุงถนนหินคลุก สายเลียบคลองชลประทานลํามูลบน บานใหม หมูท่ี 10 
กวาง  3.00  เมตร  ยาว  450  เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร  โดยมีปริมาณหินคลุกรวมไมนอยกวา  
303.75  ลบ.ม.  ตามแบบแปลนท่ี อบต.กระโทก กําหนด   

      19.2  ปรับปรุงถนนหินคลุก ซอยบานนายกอน  บานใหม หมูท่ี 10 กวาง 3.00  
เมตร  ยาว  80  เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร  โดยมีปริมาณหินคลุกรวมไมนอยกวา  54  ลบ.ม.  ตามแบบ
แปลนท่ี อบต.กระโทก กําหนด  

๒0. โครงการกอสรางถนนหินคลุก  สายลํามูลใต  บานใหม  หมูท่ี  10 ตั้งไว  55,000 
บาท เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนหินคลุก  กวาง  2.50  เมตร   ยาว  250   เมตร   โดยทําการลงดินถม 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  ปริมาณดินถมไมนอยกวา 100 ลบ.ม. พรอมลงผิวถนนหินคลุก หนาเฉลี่ย 0.15  
เมตร  โดยมีปริมาณหินคลุกไมนอยกวา 140.62  ลบ.ม.  ตามแบบแปลนท่ี อบต.กระโทก  กําหนด    

21. โครงการกอสรางถนน คสล. บานปรางคพะโค หมูท่ี  11  ตั้งไว 99,000 บาท เพ่ือ
จายเปนคากอสรางถนน  

      21.1 กอสรางถนน คสล. ซอยบานนางเอ้ือน  บานปรางคพะโค หมูท่ี  11  กวาง 
2.50 เมตร ยาว 38 เมตร หนา 0.15  เมตร หรือมีพ้ืนท่ี คสล. ไมนอยกวา 95 ตรม. พรอมลงหินคลุกไหล
ทาง จํานวน  10 ลบ.ม. ตามแบบแปลนท่ี อบต.กระโทก กําหนด 

      21.2 กอสรางถนน คสล. ซอยบานนายสมชาย บานปรางคพะโค หมูท่ี  11   กวาง 
2.50 เมตร ยาว 19 เมตร หนา 0.15  เมตร หรือมีพ้ืนท่ี คสล. ไมนอยกวา 47.50 ตรม. พรอมลงหินคลุก
ไหลทาง จํานวน  15 ลบ.ม.  ตามแบบแปลนท่ี อบต.กระโทก กําหนด 
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22. โครงการกอสรางถนนหินคลุก  สายทุงมะเดื่อ บานปรางคพะโค หมูท่ี 11 ตั้งไว 
45,000 บาท  เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนหินคลุก  กวาง 3.00   เมตร  ยาว  110   เมตร  โดยทําการลง
ดินถม หนาเฉลี่ย  0.20  เมตร  ปริมาณดินถมไมนอยกวา 106 ลบ.ม.  พรอมลงผิวถนนหินคลุก หนาเฉลี่ย 
0.20 เมตร  โดยมีปริมาณหินคลุกไมนอยกวา  99  ลบ.ม.  ตามแบบแปลนท่ี อบต.กระโทก  กําหนด    

23. โครงการปรับปรุงไหลถนน คสล. ซอยบานนางยวน  บานปรางคพะโค  หมูท่ี 11 ตั้ง
ไว 22,000  บาท   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงไหลถนน คสล.  ยาว  150  เมตร  โดยถมดินไหลถนน  จํานวน 
36 ลบ.ม.  และลงหินคลุก  จํานวน  38.25  ลบ.ม. ตามแบบแปลนท่ี อบต.กระโทก  กําหนด    

24. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ซอยบานนายเอียงเช่ือมตอถนน คสล. บานนางยวน 
บานปรางคพะโค  หมูท่ี 11  ตั้งไว  33,000 บาท เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนหินคลุก กวาง  3.00  เมตร  
ยาว  180   เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร  โดยมีปริมาณหินคลุกไมนอยกวา  121.50 ลบ.ม.  ตามแบบ
แปลนท่ี อบต.กระโทก  กําหนด    

25. โครงการกอสรางถนน คสล.  บานคลองทาแร หมูท่ี 13  ตั้งไว 74,000 บาท เพ่ือจาย
เปนคากอสรางถนน คสล.   

      25.1 กอสรางถนน คสล. ซอยช่ืนฤทัย 4  บานคลองทาแร หมูท่ี 13 กวาง  5.50  
เมตร  ยาว  16  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี คสล. ไมนอยกวา 88 ตรม. พรอมลงหินคลุกไหลทาง 
จํานวน 5 ลบ.ม.  ตามแบบแปลนท่ี อบต.กระโทก กําหนด 

      25.2 กอสรางถนน คสล. ซอยช่ืนฤทัย 5  บานคลองทาแร หมูท่ี 13  กวาง  3.00  
เมตร  ยาว  15.50  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี คสล. ไมนอยกวา 46.50 ตรม. พรอมลงหินคลุก
ไหลทาง จํานวน 5 ลบ.ม. ตามแบบแปลนท่ี อบต.กระโทก กําหนด 

 
ประเภทขุดลอก   ตั้งไว   253,000    บาท 

1. โครงการขุดเหมืองสงน้ํา สายเลียบคลองชลประทาน สาย 4 L บานหนองคลา หมูท่ี 2  
ตั้งไว 45,000 บาท  เพ่ือจายเปนคาขุดเหมืองสงน้ํา กวาง 1.80 เมตร ลึก 1.20 เมตร  ยาว 500 เมตร    
ตามแบบแปลนท่ี อบต.กระโทกกําหนด 

2. โครงการขุดเหมืองระบายน้ํา สายทุงบุตาเหมา บานดอนใหญ หมูท่ี 3 ตั้งไว 84 ,000 
บาท  เพ่ือจายเปนคาขุดเหมืองระบายน้ํา กวาง 2.50 เมตร ลึก 1.50 เมตร ยาว 700 เมตร พรอมวางทอ
ระบายน้ํา คสล. ขนาด 0.80 เมตร จํานวน 14 ทอน ตามแบบแปลนท่ี อบต.กระโทก กําหนด 
 

3. โครงการขุดลอกบอยืมคลองชลประทาน บานโพธิ์เงิน หมูท่ี 6 ตั้งไว 42,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาขุดลอกบอยืมคลองชลประทาน กวาง  4.00  เมตร  ลึก 2  เมตร  ยาว  275 เมตร 

4. โครงการขุดลอกเหมืองระบายน้ํา  สายนานายโต  บานปรางคพะโค หมูท่ี 11   ตั้งไว 
21,000 บาท  เพ่ือจายเปนคาขุดลอกเหมืองระบายน้ํา โดยขุดลอกเหมืองสาธารณะประโยชน  กวางเฉลี่ย  
1.50  เมตร  ลึก  1.20  เมตร  ยาว 250  เมตร  พรอมวางทอ คสล. ขนาด 0.60  เมตร จํานวน 10 ทอน 
ตามแบบแปลนท่ี อบต.กระโทกกําหนด 

5. โครงการขุดเหมืองสงน้ํา เลียบคลองชลประทานลํามูลบน  บานปรางคพะโค หมูท่ี 11 
ตั้งไว 61,000 บาท เพ่ือจายเปนคาขุดเหมืองสงน้ํา กวาง 1.80 เมตร ลึก 1.20 เมตร ยาว 1,000 เมตร 
ตามแบบแปลนท่ี อบต.กระโทก  กําหนด   
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ประเภท ทางระบายน้ํา   ตั้งไว  623,000  บาท 
๑. โครงการวางทอระบายน้ํา ถนนสายประปาบานพะโค  บานพะโค หมูท่ี 5 ตั้งไว  

180,000 บาท เพ่ือจายเปนคาวางทอระบายน้ํา ขนาด 0.20 เมตร จํานวน 170 เมตร ตามแบบแปลนท่ี 
อบต.กระโทก กําหนด 

2. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. ซอยโพธิ์เงิน 1 บานโพธิ์เงิน หมูท่ี 6  ตั้งไว   
40,000 บาท เพ่ือจายเปนคากอสรางรางระบายน้ํา คสล.  ขนาดกวาง  0.30  เมตร  ลึก  0.10  เมตร ยาว  
48  เมตร พรอมวางทอ  ขนาด  0.20  เมตร  จํานวน  6 ทอน  ตามแบบแปลนท่ี อบต.กระโทก กําหนด 

3. โครงการกอสรางรางและวางทอระบายน้ํา คสล. ซอยบานนางกลม  บานโบสถ  หมูท่ี 9 
ตั้งไว  55,000  บาท   เพ่ือจายเปนคากอสรางรางและวางทอระบายน้ํา คสล.   โดยทําการกอสรางราง
ระบายน้ํา   ขนาดกวาง  0.20  เมตร  ยาว  27  เมตร  ลึก  0.20  เมตร  พรอมวางทอระบายน้ํา คสล. 
ขนาดกวาง 0.20  เมตร  จํานวน 24 ทอน   ตามแบบแปลนท่ี อบต.กระโทก กําหนด 

4. โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. สายหนาโรงเรียนบานดอน  บานใหม หมูท่ี 10 ตั้งไว  
270,000 บาท  เพ่ือจายเปนคาวางทอระบายน้ํา คสล.  โดยทําการวางทอระบายน้ํา คสล. ขนาด 0.30  
เมตร  จํานวน  237  เมตร  ตามแบบแปลนท่ี อบต.กระโทกกําหนด 

5. โครงการวางทอระบายน้ําหนาปรางคพะโค  บานปรางคพะโค  หมูท่ี 11  ตั้งไว  
78,000 บาท  เพ่ือจายเปนคาวางทอระบายน้ํา คสล. ขนาด  1.00 เมตร จํานวน 14 ทอน และถมดินพ้ืนท่ี 
13x20x0.20 เมตร โดยมีปริมาณดินถมไมนอยกวา 83.20 ลบ.ม. และหินคลุกพ้ืนท่ี 13x20x0.20 เมตร 
โดยมีปริมาณหินคลุกไมนอยกวา 78 ลบ.ม.  ตามแบบแปลนท่ี อบต.กระโทก กําหนด   
 

ประเภท อาคาร   ตั้งไว  98,000  บาท 
๑. โครงการกอสรางท่ีจอดรถสําหรับผูมาติดตอราชการ บานพะโค  หมูท่ี  5 ตั้งไว 

98,000 บาท เพ่ือจายเปนคากอสรางท่ีจอดรถสําหรับผูมาติดตอราชการ กวาง 3.50 เมตร ยาว  11   เมตร  
สูง 2.50 เมตร   ตามแบบแปลนท่ี อบต.กระโทกกําหนด 
 

ขอกฎหมาย    ระเบียบ มท . วาดวยการรับเงิน  การเบิกจายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการ
ตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2542  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ.  2548    
 ขอ  89  องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจจายขาดเงินสะสมไดโดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถ่ินภายใต
เง่ือนไข  ดังนี้ 
 1.   ใหกระทําไดเฉพาะกิจการซ่ึงอยูในอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงเก่ียวกับดาน
การบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเปนการเพ่ิมพูนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หรือกิจการท่ี 
จัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดรอนของประชาชน  ท้ังนี้ตองเปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
หรือตามท่ีกฎหมายกําหนด 
 2.  ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการ  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภทตาม 
ระเบียบแลว 

3. เม่ือไดรับอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมแลวองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดําเนินการกอหนี้ผูกพัน
และเบิกจายใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกิน  1  ปถัดไป  หากไมดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนดให
การจายขาดเงินสะสมนั้นพับไป 

ท้ังนี้ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มียอดเงินสะสมคงเหลือ เพียงพอท่ีจะจาย คาใชจายประจําและ
กรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณะภัยเกิดข้ึน โดยการใชจายเงินสะสมใหคํานึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะ
ยาว 



      การประชุมสภา อบต.กระโทก  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2/๒๕๕5   วันท่ี  5  เมษายน  ๒๕๕5    หนา 11 
 
  โดยปจจุบัน  อบต.กระโทก  มียอดเงินสะสมคงเหลือ ณ ปจจุบันท่ีสามารถจายไดเปนเงิน 
4,186,563.13 บาท   ซ่ึงไดมีการขออนุมัติครั้งนี้  เปนเงิน  2,732,000  บาท  จะคงเหลือเงิน 
1,454,563.13  บาท   โดยอํานาจการอนุมัติตามระเบียบฯ ขอ 89   เปนอํานาจของสภา อบต.กระโทก 
   จึงเรียนนําเสนอมายังสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ  
มติท่ีประชุม  อนุมัติจายขาดเงินสะสมงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2555 ครั้งท่ี 2/2555 

 
ประธานฯ      ขอขอบคุณสมาชิกสภาอบต.กระโทก ทุกทานท่ีไดเขารวมประชุมสภา อบต.กระโทก สมัยสามัญ 
สมัยท่ี 2 ประจําป 2555 ในวันนี้  และปดประชุมสภา อบต.กระโทก สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป 2555  
 
เลิกประชุมเวลา   11.55  น. 
 

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

            เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
 

 
                                    (ลงชื่อ)   อนิรุทธ   แกวใหญ     ผูตรวจบันทึกการประชุม 

                  (นายอนิรุทธ  แกวใหญ) 
              รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาท่ีแทน 

    ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
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