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สําเนารายงานการประชุม 
สภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําป 2558 ครั้งที่ 3 
วันที่ 30 เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2558 

เวลา 10.00น. 

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 

 
 
 
 
 
 
 

งานกิจการสภาฯ 
สํานักงาน ปลัด อบต. 
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ระเบียบวาระการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก   

สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1  ประจําป  ๒๕๕8 ครั้งท่ี 3 
วันท่ี  30  กันยายน  2558 เวลา 10.00 น. 

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

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
  -ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา 
  2.1  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.กระโทก สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1/2558 
ครั้งท่ี 2  เม่ือวันท่ี  27 กันยายน  2558 

ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติรางขอบัญญัติท่ีเสนอใหม 
  3.1  เรื่อง พิจารณากันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 เพ่ิมเติม  
(ฉบับท่ี 1) 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
        
  
 

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

สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1  ประจําป 2558 ครั้งท่ี 3 
วันท่ี  30  กันยายน  2558 เวลา  10.00 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 
ผูไมมาประชุม 

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  10.00 น. 
 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 สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1/2558 
ครั้งท่ี 2  เม่ือวันท่ี 27 กันยายน  2558 
ประธานฯ  ตามท่ีสภา อบต.กระโทก ไดมีประชุมสภา อบต.กระโทก สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป 

2558 ครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 27 กันยายน 2558 ซ่ึงคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได 
ตรวจสอบแลว จึงขอใหสมาชิกทุกทานไดพิจารณาวาจะมีการขอแกไขถอยคําในรายงานการ 
ประชุมสภาหรือไม (เวนระยะเวลา 1 นาที) ถาไมมีสมาชิกฯ ทานใดขอแกไขถอยคําในรายงาน 
การประชุม  ก็ขอมติรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.กระโทก สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 
ประจําป 2558 ครั้งท่ี 2 ท่ีไดประชุมไปเม่ือวันท่ี 27 กันยายน 2558 ตอไป 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมเปนเอกฉันท 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องดวน 
  เพ่ือพิจารณา 
  3.1  เรื่อง พิจารณากันเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 
ประธานฯ  สืบเนื่องจากการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1  
  ประจําป 2558  ครั้งท่ี 1  เม่ือวันท่ี 23 กันยายน 2558  ซ่ึงสภาองคการบริหารสวนตําบล 

กระโทก  ไดมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ.2558 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) ในวาระท่ี 1 (ข้ันรับหลักการ)  และมีมติใหสงใหคณะกรรมการ 
แปรญัตติพิจารณาโดยกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติ ไว 3 วัน  
คือตั้งแตเวลา 13.00 น. ของวันท่ี 23 กันยายน 2558 – 25 กันยายน 2558  โดยใหเสนอ 
คําแปรญัตติกอนเวลา 16.30 น. ของวันท่ี  25 กันยายน  2558 โดยคณะกรรมการแปรญัตติ 
ไดมีการประชุมเพ่ือพิจารณาคําแปรญัตติในวันท่ี 26 กันยายน  2558 เวลา 08.30 น. ณ หอง 
ประชุมองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
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ซ่ึงคณะกรรมการแปรญัตติไดสงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2558 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) กลับคืนใหกับประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก
แลว  ปรากฏไมมีสมาชิกหรือผูบริหาร ทองถ่ิน เสนอคําแปรญัตติแตอยางใด และมีมติให 
คงรางเดิมตามท่ี นายก อบต.กระโทก เสนอ โดยใหนําเสนอประธานสภาทองถ่ิน เพ่ือเขาสูท่ี  
ประชุมสภา อบต.กระโทก เพ่ือพิจารณาในวาระท่ี 2 (ข้ันแปรญัตติ) และวาระท่ี 3 (ข้ันลงมติ)  
ตอไป 

ซ่ึงในการประชุมสภา อบต.กระโทก สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป 2558 ครั้งท่ี 2 
เม่ือวันท่ี 27 กันยายน 2558  ไดมีลงมติเปนเอกฉันทในวาระท่ี 2 (ข้ันแปรญัตติ) และวาระท่ี 3 
(ข้ันลงมติ) ในรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ่ิมเติม  
(ฉบับท่ี 1) และสภา อบต.กระโทก  ไดสงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) ขอความเห็นชอบตอนายอําเภอโชคชัยแลว เม่ือวันท่ี 28 
กันยายน 2558 
 นายก อบต.กระโทก  ไดเสนอญัตติเพ่ือพิจารณาการกันเงินตามขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 1) ซ่ึงนายก อบต.กระโทก ได
ประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 เพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 1) 
ลงวันท่ี 29 กันยายน 2558 ตามหนังสืออําเภอโชคชัย ท่ี นม 73201/3217 ลงวันท่ี 29
กันยายน 2558 เรื่อง อนุมัติขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 
เพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 1) หมวด 5 การกันเงิน ขอ 59 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับ
เงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2547 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2548 มีรายละเอียดตามขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 เพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 1) จํานวน 9 โครงการ 
เปนจํานวนเงิน 731,500 บาท  ขอเชิญ นายก อบต.กระโทก ชี้แจงครับ 

นายก อบต.กระโทก เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก และสมาชิกสภาองคการบริหาร  
  สวนตําบลกระโทกทุกทาน  
   ผมขอเสนอญัตติเพ่ือพิจารณาการกันเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  
  งบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 1) จํานวน 9 รายการ เปนเงิน 731,500 บาท  
  รายละเอียดดังนี้ 

คาครุภัณฑ จํานวน 2 โครงการ เปนจํานวนเงิน 190,000 บาท 
1. โครงการจัดจางทําชุดสัญญาณไฟกระพริบแบบพลังงานแสงอาทิตย ม.3 ม.5 ม.10 

ตั้งไว 91,000 บาท เพ่ือจายเปนคาจัดจางทําชุดสัญญาณไฟกระพริบแบบพลังงาน
แสงอาทิตย ขนาด 300 mm พรอมเสาขนาด 4 นิ้ว จํานวน 6 ชุด ตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฏในงานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร จํานวน 1 โครงการ เปนจํานวนเงิน 99,000 บาทหมวด 
2. โครงการจัดทําปายชื่อหมูบานและปายจราจรพรอมอุปกรณ ตั้งไว 99,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดทําปายชื่อหมูบานและปายจราจรพรอมอุปกรณ จํานวน 10 
หมูบาน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในงานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและ
ชุมชน 
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คาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง จํานวน 1 โครงการ เปนจํานวนเงิน 99,000 บาท   
   คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง  

3. โครงการปรับภูมิทัศนภายในบริเวณท่ีทําการ  อบต.กระโทก ตั้งไว 99,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาปรับพ้ืนท่ีลงหินคลุก หลอฝาปดรางระบายน้ํา ติดตั้งไฟฟาสองสวาง 
ตามแบบแปลนท่ี อบต.กระโทก กําหนด ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในงานบริหาร
ท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 

 
งานไฟฟาถนน    จํานวน 5 โครงการ เปนจํานวนเงิน 442,500 บาท 
 คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค  

4. โครงการกอสรางถนน คสล. (หมูท่ี 3) บานดอนใหญ ซอยนายทองดี ตั้งไว 63,500 
บาท เพ่ือจายเปนคากอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 2.50 ม. ยาว 45 ม. หนา 
0.15 ม. ตามแบบแปลนท่ี อบต.กระโทก กําหนด ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน
งานไฟฟาถนน 

5. โครงการกอสรางถนนลูกรัง (หมูท่ี 11) บานปรางคพะโค ซอยเหมืองไสไกคลองชาง
ตาย ตั้งไว 12,000 บาท เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนลูกรัง ขนาดกวาง 2.50 ม. 
ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลนท่ี อบต.กระโทก กําหนด ตั้งจายจาก
เงินรายได ปรากฏในงานไฟฟาถนน 

6. โครงการกอสรางถนนหินคลุก (หมูท่ี 10) บานใหม (สายเลียบคลองชลประทาน 
คลอง 4I) ตั้งไว 70,000 บาท เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนหินคลุก ขนาดกวาง 
2.50 ม. ยาว 600 ม. หนา 0.10 ม. ตามแบบแปลนท่ี อบต.กระโทก กําหนด ตั้ง
จายจากเงินรายได ปรากฏในงานไฟฟาถนน 

7. โครงการกอสรางถนนหินคลุก (หมูท่ี 11) บานปรางคพะโค (สายเลียบคลอง
ชลประทานฝงซายคลองสาย 1R-2R จากถนนดําถึงนานายเชิด) ตั้งไว 99,000 
บาท เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนหินคลุก ขนาดกวาง 2.50 ม. ยาว 850 ม. หนา 
0.10 ม. ตามแบบแปลนท่ี อบต.กระโทก กําหนด ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน
งานไฟฟาถนน 

8. โครงการกอสรางถนนหินคลุก (หมูท่ี 8) บานชะอม (สายดอนละกอ) ตั้งไว 99,000 
บาท เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนหินคลุก ขนาดกวาง 2.50 ม. ยาว 850 ม. หนา 
0.10 ม. ตามแบบแปลนท่ี อบต.กระโทก กําหนด ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน
งานไฟฟาถนน 

9. โครงการกอสรางถนนหินคลุก (หมูท่ี 5) บานพะโค (สายคลองตะคุฝงตะวันออก ) ตั้ง
ไว 99,000 บาท เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนหินคลุก ขนาดกวาง 2.50 ม. ยาว 
850 ม. หนา 0.10 ม. ตามแบบแปลนท่ี อบต.กระโทก กําหนด ตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฏในงานไฟฟาถนน 

ประธานฯ  สําดับตอไปขอเชิญเลขานุการชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การ  
  เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

พ.ศ.2547 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2548 หมวด 5 การกันเงิน ขอ 59 
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เลขานุการสภาฯ  ขอ 59 ในกรณีท่ีมีรายจายหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แต  
  มีความจําเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรายงานขออนุมัติกัน  
  เงินตอสภาทองถ่ินไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป  

 หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินยังมิไดดําเนินการกอหนี้ผูกพันตามเง่ือนไขในวรรคหนึ่ง 
ใหขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภาทองถ่ิน หรือกรณีมีความจําเปนตอง
แกไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกลาวท่ีทําให ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง
สถานท่ีกอสราง ใหขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งปตอ
สภาทองถ่ินแลวแตกรณี 
 กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจายเงินแลว หากไมไดดําเนินการ
หรือมีเงินเหลือจายจากเงินดังกลาว ใหเงินจํานวนนั้นตกเปนเงินสะสม 

ประธานฯ  เม่ือทุกทานไดรับทราบขอกฎหมายแลว มีทานใดจะซักถามหรือไม ถาไมมีผมจะขอมติท่ี  
  ประชุมวาจะอนุมัติใหกันเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558  
  เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) จํานวน 9 โครงการ เปนจํานวนเงิน 731,500 บาท (โปรดยกมือ)  
มติท่ีประชุม อนุมัติใหกันเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 เพ่ิมเติม  
  (ฉบับท่ี 1)  จํานวน 9 โครงการ เปนจํานวนเงิน 731,500 บาท 
  -เห็นชอบ 18 เสียง  -ไมเห็นชอบ –  เสียง  -งดออกเสียง 1 เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืน ๆ  (ถามี)  
  - ไมมี 
 
ประธานฯ        ขอขอบคุณสมาชิกสภาอบต.กระโทก ทุกทานท่ีไดเขารวมประชุมสภา อบต.กระโทก สมัยวิสามัญ 
สมัยท่ี 1 ประจําป 2558 ครั้งท่ี 3  ในวันนี้  และขอปดประชุมสภา อบต.กระโทก สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป 
2558 
 
เลิกประชุมเวลา 11.45 น. 
 

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

            เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
 
 

                      (ลงชื่อ)   กอน   กอบกระโทก     ผูตรวจบันทึกการประชุม 
                (นายกอน  กอบกระโทก) 

               ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก   
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