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สําเนารายงานการประชุม 
สภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป 2558 ครั้งที่ 2 
วันที่ 14 เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2558 

เวลา 09.00น. 

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 

 
 
 
 
 
 
 

งานกิจการสภาฯ 
สํานักงาน ปลัด อบต. 
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ระเบียบวาระการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก   
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ประจําป  ๒๕๕8 ครั้งท่ี 2 
วันท่ี  14  สิงหาคม  2558 เวลา 09.00 น. 

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

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
     -ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา 
  2.1  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.กระโทก สมัยสามัญ สมัยท่ี 3/2558 
ครั้งท่ี 1  เม่ือวันท่ี  7  สิงหาคม  2558 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องดวน 
  เรื่องพิจารณา 
  3. 1 เรื่อง  พิจารณาอนุมัติจายขาดเงินสะสมงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2558 ครั้งท่ี 2/2558 (อํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน) 

ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติรางขอบัญญัติท่ีเสนอใหม 
  4.1   เรื่อง พิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
วาระท่ี 2 (ข้ันแปรญัตติ) และวาระท่ี 3  ข้ันลงมติ 

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

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

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 ประจําป 2558 ครั้งท่ี 2 
วันท่ี  14  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. นายกิตติ    กาจกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  3 
6. นางลอม  กลั่นกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  4 
7. นายทวีชัย   สัตยธรรม ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  4 
8. นายมานะ   ครอบกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  5 
9 นายสมชาย   ประกอบผล ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  6 

10 นางเชื่อม    แกลมกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  6 
11 
12 

นายสมพงษ แฝกกระโทก 
นางตุย     พรางกระโทก 

ตําแหนง 
ตําแหนง 

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  8 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  8 

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

นายชวย   สาคะเรศ 
นายพูน   ฝอยกระโทก 

ตําแหนง 
ตําแหนง 

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  13 
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 
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6. 
7. 

นายธรรณพ  นิลสลับ 
นางทิพยสุดา  พวงพอก 

ตําแหนง 
ตําแหนง 

ผูอํานวยการกองชาง 
หัวหนาสํานักงานปลัดฯ 

8. นางสาวบุญลอม หม่ืนกระโทก ตําแหนง บุคลากร 
9 
 

นางวิไลวรรณ  ขันนะรา ตําแหนง 
 

เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 
 

เริ่มประชุมเวลา  09.00น. 
 เม่ือสมาชิกสภา   อบต.กระโทก  มาครบองคประชุมแลว  จํานวน  19  คน  นายกอน   กอบกระโทก  
ประธานสภา อบต.กระโทก  ทําหนาท่ีเปนประธานในท่ีประชุมกลาวเปดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระ
การประชุม  ดังนี้ 
ประธานฯ  ขอเขาสูระเบียบวาระการประชุม  
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
  ไมมี  

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
  2.1  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.กระโทก สมัยสามัญ สมัยท่ี 3/2558 
ครั้งท่ี 1  เม่ือวันท่ี 7  สิงหาคม  2558 
ประธานฯ ตามท่ีสภา อบต.กระโทก ไดมีประชุมสภา อบต .กระโทก สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป 2558
ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม 2558 ซ่ึงคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบแลว จึงขอใหสมาชิก
ทุกทานไดพิจารณาวาจะมีการขอแกไขถอยคําในรายงานการประชุมสภาหรือไม  (เวนระยะเวลา 1 นาที)  ถาไมมี
สมาชิกฯ ทานใดขอแกไขถอยคําในรายงานการประชุม  ก็ขอมติรับรองรายงานการประชุมสภา อบต .กระโทก สมัย
สามัญ  สมัยท่ี 3  ประจําป 2558 ครั้งท่ี 1 ท่ีไดประชุมไปเม่ือวันท่ี 7  สิงหาคม  2558 ตอไป 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมเปนเอกฉันท 
ระเบียบวาระท่ี3   เรื่องดวน 
  เพ่ือพิจารณา 
  3.1 เรื่อง  พิจารณาอนุมัติจายขาดเงินสะสมงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2558 ครั้งท่ี 2/2558 (อํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน) 
ประธานฯ นายก อบต.กระโทก   ไดเสนอขออนุมัติจายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558  
ครั้งท่ี  2/2558 (อํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน)  

เนื่องจาก กองคลัง อบต.กระโทก มีความจําเปนตองคืนเงินรายรับใหกับกรมสรรพากร ตามคําสั่ง 
อายัดตามาตรา 12 แหงประมวลรัษฎากร มีรายละเอียดดังนี้ 

1. อบต.กระโทก ไดทําสัญญาจางกับ หางหุนสวนจํากัด โรจนสิริ จิรัฏฐชญา  โครงการกอสราง 
หองน้ําเพ่ือบริการประชาชน  กวาง  5.5  เมตร  ยาว  7  เมตร มีจํานวนหองน้ํา 5  หอง  พรอมปายโครงการ
จํานวน 1 ปาย วงเงินตามสัญญาจาง 345,000 บาท ตามแบบแปลนท่ี อบต.กระโทกกําหนด ในสัญญาจางเลขท่ี  
2/2556  ลงวันท่ี 23 สิงหาคม 2556 กําหนดเริ่มสัญญาวันท่ี 24 สิงหาคม 2556 สิ้นสุดสัญญาวันท่ี 22 
ตุลาคม 2556 และไดนําเงินคํ้าประกันหรือหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญา เปนจํานวนเงิน  17,500.- บาท 
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และ อบต.กระโทก ไดสงมอบพ้ืนท่ีและใหเขาปฏิบัติงานตามสัญญา ตามหนังสือท่ี นม 73202/620 ลงวันท่ี 30 
สิงหาคม 2556 

2. หางหุนสวนจํากัด โรจนสิริ จิรัฏฐชญา  ไดแจงเขาดําเนินการกอสราง เม่ือวันท่ี 25 ตุลาคม  
2556 ตามสัญญาจางเลขท่ี 2/2556 ลงวันท่ี 23 สิงหาคม 2556 

3. อบต.กระโทก ไดแจงใหหางหุนสวนจํากัด โรจนสิริ จิรัฏฐชญา เขาปฏิบัติงานตามสัญญา 
ครั้งท่ี 2 (ท่ี นม 73202/658 ลว. 18 ก.ย.2556) , ครั้งท่ี 3 (ท่ี นม 73202/692 ลว. 30 ก.ย.2556) และ
ครั้งท่ี 4 (ท่ี นม 73202/728 ลว. 7 ต.ค.2556)  ปรากฏวาท้ัง 3 ครั้ง หางหุนสวนจํากัด โรจนสิริ  จิรัฏฐชญา  
ไมไดเขามาปฏิบัติงานตามสัญญาจางดังกลาว ขอ 5 ก และ ข ซ่ึงนับเวลาลวงเลยมาได 45 วัน (ตั้งแตวันท่ี 24 
สิงหาคม 2556 ถึงวันท่ี 7 ตุลาคม 2556)  

4. หนังสือ อบต.กระโทก ท่ี นม 73202/803 ลงวันท่ี 25 ตุลาคม 2556 เรื่อง แจงสิทธิ 
คาปรับ ใหหางหุนสวนจํากัด โรจนสิริ จิรัฏฐชญา ทราบวาตองชําระคาปรับตามเง่ือนไขสัญญาจางขอ 15 โดยตอง
ชําระคาปรับวันละ 345.- ใหแก อบต.กระโทก จนกวาจะสงมอบงานใหแลวเสร็จตามสัญญา 

5. หนังสือ อบต.กระโทก ท่ี นม 73202/804 ลงวันท่ี 25 ตุลาคม 2556 เรื่อง ใหชี้แจงกรณี 
ไมเขาดําเนินการตามสัญญาจาง  ใหหางหุนสวนจํากัด โรจนสิริ จิรัฏฐชญา เขามาชี้แจงเหตุผลและขอเท็จจริงท่ีไม
สามารถเขาดําเนินการได พรอมเอกสารหลักฐานดวยตนเองภายในวันท่ี 31 ตุลาคม 2556 เวลาราชการ ถาไมมา
ชี้แจงเหตุผลหรือขอเท็จจริงท่ีไมเขาดําเนินการ และเปนเหตุให อบต.กระโทก เห็นวาไมเปนเหตุผลท่ีนาเชื่อถือ 
อบต.กระโทก จะดําเนินการบอกเลิกสัญญาจางตามขอ 16 และพิจารณาเสนอใหทานผูวาราชการจังหวัดสั่งใหทาน
เปนผูท้ิงงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ.2535 
แกไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ ขอ 138 และขอ 138/1  

6. อบต.กระโทก ไดแจงใหหางหุนสวนจํากัด โรจนสิริ จิรัฏฐชญา  เขาปฏิบัติงานตามสัญญา 
พรอมแจงสิทธิคาปรับ ครั้งท่ี 5 (ท่ี นม 73202/929 ลว. 4 ธ.ค.2556) , ครั้งท่ี 6 (ท่ี นม 73202/948 ลว. 
13 ธ.ค.2556), และครั้งท่ี 7 (ท่ี นม 73202/75 ลว. 29 ม.ค.2557)   ปรากฏวาท้ัง 3 ครั้ง หางหุนสวนจํากัด 
โรจนสิริ  จิรัฏฐชญา  ไมไดเขามาปฏิบัติงานตามสัญญาจางดังกลาว จึงแจงสิทธิการปรับตามเง่ือนไขสัญญาขอ 15
โดยตองชําระคาปรับวันละ 345.- ซ่ึงนับเวลาลวงเลยมาได 100 วัน (ตั้งแตวันท่ี 23 ตุลาคม 2556 ถึงวันท่ี 30 
มกราคม 2557) เปนเงินคาปรับท้ังสิ้น 34,500 บาท ซ่ึงคาปรับ 10% ของคาจางเหมากอสราง 

7. หนังสือ อบต.กระโทก ท่ี นม 73202/80 ลงวันท่ี 31 มกราคม 2557 เรื่อง ขอบอกเลิก 
สัญญาจางพรอมริบหลักประกันสัญญา กับหางหุนสวนจํากัด โรจนสิริ จิรัฏฐชญา  พรอมริบหลักประกันสัญญาซ่ึง
เปนเงินสด จํานวน 17,500 บาท และจะดําเนินการแจงใหหางหุนสวนจํากัด โรจนสิริ จิรัฏฐชญา  เปนผูท้ิงงาน
ตอไป 

8. บันทึกขอความ งานพัสดุ กองคลัง ท่ี นม 73202/68 ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2557 เรื่อง  
แจงผูท้ิงงาน หางหุนสวนจํากัด โรจนสิริ จิรัฏฐชญา   

9. หนังสือ อบต.กระโทก ท่ี นม 73202/252 ลงวันท่ี 26 มีนาคม 2557 เรื่อง แจงท้ิงงาน 
10.  ภ.ส.17/1 คําสั่งอายัด ตามมาตรา 12 แหงประมวลรัษฎากรกร ท่ี (สภ.9) 1310/2557 

ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ 2557 เรื่อง ใหอายัดทรัพยสินของผูคางภาษีอากร ของหางหุนสวนจํากัด โรจนสิริ  
จิรัฏฐชญา   เลขทะเบียนนิติบุคคล  030551003197  โดย นายชม  เพ็ชรราม  เลขประจําตัวประชาชน  
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3-3016-00469-40-1 ในฐานะหุนสวนจํากัดของหางฯ สํานักงานแหงใหญตั้งอยูเลขท่ี 85 หมูท่ี 4 ตําบลหิน
ดาด อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ไดเปนหนี้ภาษีอากร ตามมาตรา 12 แหงประมวลรัษฎา กรกร และ
ระเบียบกรมสรรพากรวาดวยการอายัดทรัพยสิน ตามมาตรา 12 แหงประมวลรัษฎา กรกร ซ่ึงอธิบดีกรมสรรพากร
กําหนดข้ึน โดยไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง อธิบดีกรมสรรพากร จึงแจงมายังนายกองคการ
บริหารสวนตําบลกระโทก เพ่ืออายัดทรัพยสินของหางหุนสวนจํากัด โรจนสิริ  จิรัฏฐชญา  ในสัญญาจางเลขท่ี 
2/2556 ลงวันท่ี 23 สิงหาคม 2556 จํานวนเงิน 17,500.- บาท  

11.  บันทึกการรับคําสั่งอายัดทรัพยสิน ตามมาตรา 8  แหงประมวลรัษฎากรกร  เม่ือวันท่ี 19  
กุมภาพันธ 2557 เวลา 12.00 น. โดยนายศรรวัชญ บุญเต็ม ตําแหนง นิติกรชํานาญการ พรอมดวย นายอภิชาต 
สุพร ตําแหนง นิติกรชํานาญการ ไดมาพรอมกันท่ี อบต.กระโทก เพ่ือสงคําสั่ง ภ.ส.17/1 ท่ี (สภ.9) 1310/2557 
ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ 2557  ปรากฏวาเงินคํ้าประกันสัญญา อบต.กระโทก โดยนางสาวอํานวย  จอกกระโทก 
ตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง เปนผูรับคําสั่ง 

12.  หนังสืออําเภอโชคชัย ท่ี นม 0023.15/2008 ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ 
พิจารณาลงโทษ หางหุนสวนจํากัด โรจนสิริ  จิรัฏฐชญา เปนผูท้ิงงาน 

13. หนังสือสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีนครราชสีมา 2 ท่ี กค 0713.02/กร2.1/7768 ลงวันท่ี  
29 มิถุนายน 2558 เรื่อง ขอใหนําสงเงินตามคําสั่งอายัดตามมาตรา 12 แหงประมวลรัษฎา กรกร เงินคํ้าประกัน
หรือหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญาของโครงการดังกลาวฯ ในสัญญาจางเลขท่ี 2/2556 ลงวันท่ี 23 
สิงหาคม 2556 จํานวนเงิน 17,500.- บาท เพ่ือประโยชนในการจัดเก็บหนี้ภาษีอากรอันเปนรายไดของรัฐ 

14.  เงินคํ้าประกันสัญญาของหางหุนสวนจํากัด โรจนสิริ  จิรัฏฐชญา จํานวน 17,500.- บาท ได 
ตกเปนเงินสะสมงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557  

15. หนังสือ อบต.กระโทก ท่ี นม 73202/679 ลงวันท่ี 8 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ขอใหนําเงิน 
สงตามคําสั่งอายัดตามมาตรา 12 แหงประมวลรัษฎา กรกร ซ่ึงการนําสงเงินจํานวน 17,500 บาท ใหกับ
กรมสรรพากรตองเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การรับเงิน  การเบิกจายเงิน  การฝากเงิน  การ
เก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี  2)  พ.ศ. 
2548  ขอ 96 (2) ขอเงินคืนภายหลังจากปงบประมาณท่ีรับเงินรายรับ  เม่ือตรวจสอบแลวเห็นวาถูกตองให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินจายขาดเงินสะสมไดโดยตองไดรับอนุมัติจากสภาทองถ่ิน   
ขอกฎหมาย   ระเบียบ มท . วาดวยการรับเงิน  การเบิกจายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจ
เงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2542  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2548    
 ขอ  89  องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจจายขาดเงินสะสมไดโดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถ่ินภายใต
เง่ือนไข  ดังนี้ 

1. ใหกระทําไดเฉพาะกิจการซ่ึงอยูในอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงเก่ียวกับดาน 
การบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเปนการเพ่ิมพูนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หรือกิจการที 
จัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดรอนของประชาชน  ท้ังนี้ตองเปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือ
ตามท่ีกฎหมายกําหนด 
 2.  ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการ  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภทตาม 
ระเบียบแลว 

3. เม่ือไดรับอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมแลวองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดําเนินการกอหนี้ผูกพันและ 
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เบิกจายใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกิน 1 ปถัดไป หากไมดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนดใหการจายขาด
เงินสะสมนั้นพับไป 
 ขอ 96 วิธีปฏิบัติในการถอนคืนเงินรายรับ ใหปฏิบัติดังนี้ 

1. ขอคืนเงินภายในปงบประมาณท่ีรับเงิน เม่ือตรวจสอบแลวเห็นวาถูกตองใหจายคืนเงินรายรับดังกลาว  
โดยตองไดรับอนุมัติจากผูบริหารทองถ่ิน 

2. ขอคืนเงินภายหลังจากปงบประมาณท่ีรับเงินรายรับ เม่ือตรวจสอบแลวเห็นวาถูกตองใหองคกร 
ปกครองสวนทองถ่ินจายขาดเงินสะสมไดโดยตองไดรับอนุมัติจากสภาทองถ่ิน 

ท้ังนี้ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มียอดเงินสะสมคงเหลือ เพียงพอท่ีจะจาย คาใชจายประจําและกรณี
ฉุกเฉินท่ีมีสาธารณะภัยเกิดข้ึน โดยการใชจายเงินสะสมใหคํานึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว 
โดยปจจุบัน อบต.กระโทก  มียอดเงินสะสมคงเหลือ ณ ปจจุบันท่ีสามารถจายไดเปนเงิน 3,682,998.26 บาท 
ซ่ึงไดมีการขออนุมัติครั้งนี้ เปนเงิน 17,500 บาท จะคงเหลือเงิน 3,665,498.26 บาท  โดยอํานาจการอนุมัติ
ตามระเบียบฯ ขอ 89  เปนอํานาจของสภา อบต.กระโทก 
   จึงนําเสนอสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ จายขาดเงินสะสม
ประจําปงบประมาณ 2558 ครั้งท่ี 2/2558  ขอมติท่ีประชุมครับ 
มติท่ีประชุม    อนุมัติใหจายขาดเงินสะสมงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558  
                  ครั้งท่ี 2/2558 

ระเบียบวาระท่ี 4  ญัตติรางขอบัญญัติท่ีเสนอใหม 
4.1เรื่อง  พิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

วาระท่ี 2 (ข้ันแปรญัตติ) และวาระท่ี 3 (ข้ันลงมติ) 
ประธานฯ สืบเนื่องจากการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป 
2558 ครั้งท่ี 1  เม่ือวันท่ี 7  สิงหาคม 2558 ซ่ึงสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก ไดพิจารณารับหลักการ
แหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 ในวาระท่ี 1 (ข้ันรับหลักการ)  และมีมติให
สงใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติ ไว 4 วัน 
คือตั้งแตวันท่ี 8 สิงหาคม 2558 – 11  สิงหาคม 2558  โดยใหเสนอคําแปรญัตติกอนเวลา 10.00 น. ของวันท่ี  
11 สิงหาคม 2558 โดยคณะกรรมการแปรญัตติไดมีการประชุมเพ่ือพิจารณาคําแปรญัตติในวันท่ี 11 สิงหาคม 
2558 เวลา 10.30 น. ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 

บัดนี้  คณะกรรมการแปรญัตติไดสงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ.2559 กลับคืนใหกับประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทกแลว  ปรากฏไมมีสมาชิกหรือผูบริหาร 
ทองถ่ิน เสนอคําแปรญัตติแตอยางใด และมีมติใหคงรางเดิมตามท่ี นายก อบต.กระโทก เสนอ โดยใหนําเสนอ
ประธานสภาทองถ่ิน เพ่ือเขาสูท่ีประชุมสภา อบต.กระโทก เพ่ือพิจารณาในวาระท่ี 2 (ข้ันแปรญัตติ) และวาระท่ี 3 
(ข้ันลงมติ) ตอไป 

ในวันนี้จะเปนการพิจารณารางขอบัญญัติในวาระท่ี 2 (แปรญัตติ) ซ่ึงตามระเบียบฯ กําหนด 
ดังนี้ 

ขอ 51 ในการพิจารณารางขอบัญญัติวาระท่ี 2  ใหปรึกษาเรียงลําดับขอเฉพาะท่ีมีการแปรญัตติ  
หรือท่ีคณะกรรมการแปรญัตติแกไขเทานั้น  เวนแตท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะไดลงมติเปนอยางอ่ืน  
 



๘ 
 

ถาท่ีประชุมสภาทองถ่ินลงมติเห็นดวยกับคําแปรญัตติหรือเห็นดวยกับการแกไขในขอใดแลว  
ไมใหเสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 
  ถาขอความในขอใดท่ีมีมติไปแลว  ขัดแยงกันหรือบกพรองในสาระสําคัญท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะ
ลงมติใหสงปญหานั้นไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหมเฉพาะท่ีขัดแยงหรือบกพรองก็ได  โดยไมให  
มีการแปรญัตติในเรื่องใหมข้ึนอีก ในกรณีท่ีมีมติสงปญหาไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหมดังกลาวแลว   
การพิจารณาเฉพาะขอนั้นๆ เปนอันระงับไวกอน แตถาไมเปนการขัดแยงท่ีจะพิจารณาขออ่ืนๆ ตอไป  สภาทองถ่ิน
อาจลงมติใหพิจารณาจนจบรางขอบัญญัติก็ได 
  ถาขอขัดแยงหรือขอบกพรองตามวรรคสามเกิดข้ึนในการพิจารณารวมเดียวท่ีประชุมสภาทองถ่ิน
จะลงมติใหดําเนินการตามความในวรรคสามก็ได 
  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  
มติท่ีประชุม มติเปนเอกฉันทในวาระท่ี 2 (ข้ันแปรญัตต)ิ ดวยคะแนนเสียง 
  -เห็นชอบ  18  เสียง   -ไมเห็นชอบ  -  เสียง   -งดออกเสียง  1  เสียง 
ประธานฯ ตอไปขอใหท่ีประชุมลงมติในวาระท่ี 3  (ข้ันลงมติ) ขอมติท่ีประชุมครับ 
มติท่ีประชุม มติเปนเอกฉันทในวาระท่ี 3 (ข้ันลงมติ) ดวยคะแนนเสียง 
  -เห็นชอบ  18  เสียง   -ไมเห็นชอบ  -  เสียง   -งดออกเสียง  1  เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืน ๆ  (ถามี)  
  - ไมมี 
ประธานฯ      ขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต.กระโทก ทุกทานท่ีไดเขารวมประชุมสภา อบต.กระโทก สมัยสามัญ 
สมัยท่ี 3 ประจําป 2558 ครั้งท่ี 2 ในวันนี้ และขอปดประชุมสภา อบต.กระโทก สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 ประจําป  
2558 
เลิกประชุมเวลา 11.15 น. 

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

            เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
 

                      (ลงชื่อ)   กอน   กอบกระโทก     ผูตรวจบันทึกการประชุม 
                (นายกอน  กอบกระโทก) 

               ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  
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