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สําเนารายงานการประชุม 
สภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป 2559 ครั้งที่ 2 
วันที่  31  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  ครั้งท่ี 2 
วันท่ี  31  พฤษภาคม  2559  เวลา  09.00  น.  

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

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
  -ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา 
  2.1 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.กระโทก สมัยสามัญ สมัยท่ี 2/2559 
ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม 2559 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องดวน 
  เรื่องเพ่ือทราบ 

๓.๑ เรื่อง ประกาศใชแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับท่ี 2/2559 
  3.2 เรื่อง ประกาศใชแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2560-2562  
  3.3 เรื่อง การไดมาซ่ึงสมาชิกสภาทองถ่ินเปนการชั่วคราวในกรณีท่ีมีการยุบสภาทองถ่ิน 

เรื่องพิจารณา 
  3.4 เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559  
ครั้งท่ี 7/2559 (อํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน) 
  3. 5 เรื่อง ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2559  
ครั้งท่ี 3/2559 

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

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

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2 ประจําป 2559 ครั้งท่ี 2 
วันท่ี  31  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 
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เริ่มประชุมเวลา  09.00น. 
  เม่ือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก มาครบองคประชุมแลว  จํานวน 20  คน   
นายกอน    กอบกระโทก   ประธานสภา อบต.กระโทก  ทําหนาท่ีเปนประธานในท่ีประชุมกลาวเปดประชุม
และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 
ประธานสภาฯ   ขอเขาสูระเบียบวาระการประชุม  
ระเบียบวาระท่ี ๑เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
  -ไมมี 
ระเบียบวาระท่ี ๒เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 

    ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.กระโทก สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป ๒๕๕9  
ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม 2559 
ประธานฯ      ตามท่ีสภา อบต.กระโทก ไดมีประชุมสภา อบต.กระโทก สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป ๒๕๕9  
ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม 2559 ซ่ึงคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบแลวจึงขอให
สมาชิกทุกทานไดพิจารณาวาจะมีการขอแกไขถอยคําในรายงานการประชุมสภาหรือไม(เวนระยะเวลา 1 นาที)
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจง 

ถาไมมีสมาชิกฯ  ทานใดขอแกไขถอยคําในรายงานการประชุม  ก็ขอมติรับรองรายงานการ  
ประชุมสภา อบต .กระโทก สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป ๒๕๕ 9 ครั้งท่ี 1 ท่ีไดประชุมไปเม่ือวันท่ี 26 
พฤษภาคม 2559 ตอไป 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมเปนเอกฉันท 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องดวน 
  เรื่องเพ่ือทราบ 

3.1 เรื่อง  ประกาศใชแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2561 เพ่ิมเติมและเปลี่ยน 
แปลง ฉบับท่ี 2/2559 
ประธานฯ องคการบริหารสวนตําบลกระโทก  ไดประกาศใชแผนพัฒนาสามป  พ.ศ. 2559 – 2561  
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2/2559 ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม 2559  ตามมติท่ีประชุมสภาองคการ
บริหารสวนตําบลกระโทก สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป 2559 เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม 2559 เพ่ือใชเปน
แผนพัฒนาสามป พ.ศ.2559 – พ.ศ.2561 เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2/2559 ของ อบต.กระโทก 
ตอไป  จึงเรียนนําเสนอสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก   เพ่ือโปรดทราบ   
มติท่ีประชุม รับทราบ 

3.2 เรื่อง  ประกาศใชแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2560– พ.ศ. 2562  
ประธานฯ องคการบริหารสวนตําบลกระโทก  ไดประกาศใชแผนพัฒนาสามป  พ.ศ. 2560 – 2562  
ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม 2559  ตามมติท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 
ประจําป 2559 เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม 2559 เพ่ือใชเปนแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2560 – พ.ศ.2562 ของ 
อบต.กระโทก ตอไป จึงเรียนนําเสนอสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก   เพ่ือโปรดทราบ   
มติท่ีประชุม รับทราบ 
  3.3 เรื่อง การไดมาซ่ึงสมาชิกสภาทองถ่ินเปนการชั่วคราวในกรณีท่ีมีการยุบสภาทองถ่ิน 
ประธานฯ องคการบริหารสวนตําบลกระโทก ไดรับแจงจากอําเภอโชคชัยวา ไดรับแจงจากจังหวัดวา
กระทรวงมหาดไทยวาหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติไดมีคําสั่งท่ี 22/2559 เรื่อง การไดมาซ่ึงสมาชิก
สภาทองถ่ินเปนการชั่วคราวในกรณีท่ีมีการยุบสภาทองถ่ิน ลงวันท่ี 4 พฤษภาคม 2559 ซ่ึงไดประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เลม 133 ตอนพิเศษ 102 3  ลงวันท่ี 4 พฤษภาคม 2559 หนา 13 – 15 และเพ่ือใหการ
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บริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินเก่ียวกับการไดมาซ่ึงสมาชิกสภาทองถ่ินเปนการชั่วคราวในกรณีท่ีมี
การยุบสภาทองถ่ินเปนไปดวยความเรียบรอยและถูกตอง จึงขอใหผูวาราชการจังหวัดถือปฏิบัติตามคําสั่ง
หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 22/2559 โดยเครงครัด กรณีมีคําสั่งยุบสภาทองถ่ินใหผูวาราชการ
จังหวัดเลือกบุคคลท่ีจะไดรับการแตงตั้งเปนสมาชิกสภาทองถ่ินแลวรายงานใหเลขานุการคณะกรรมการสรรหา
(อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน) รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย1  จึงเรียนนําเสนอสภาองคการ
บริหารสวนตําบลกระโทก เพ่ือโปรดทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

เรื่องพิจารณา 
  3.3 เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559  
ครั้งท่ี 7/2559 (อํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน) 
ประธานฯ นายก อบต .กระโทก ไดเสนอญัตติ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕ 9 ครั้งท่ี 7/2559 ใหสภา อบต .กระโทก พิจารณาอนุมัติ ท้ังนี้เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๑ ขอ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ ในหมวดครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาตร คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจาย
เปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน ดังนี้ 

เนื่องจากสํานักงานปลัด และกองชาง อบต.กระโทก  มีความจําเปนท่ีจะตองขอโอนงบประมาณ
รายจายท่ีตั้งไว  ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9  รายละเอียดดังนี้ 
สํานักงานปลัด 
        เปนรายการโอนเพ่ิม  จํานวน  1  รายการ  และรายการโอนลด  จํานวน 1  รายการ  รายละเอียด ดังนี้ 
โอนเพ่ิม  

โอนเพ่ิม  จํานวน  1 รายการ  เปนเงิน   75,800.- บาท 
งบลงทุน   
คาครุภัณฑ   
ประเภท   ครุภัณฑสํานักงาน   
 โครงการจัดซื้อภาชนะเก็บกักน้ําสาธารณะสําหรับอุปโภค บริโภคประจําหมูบาน   

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อ  ถังน้ํา     แบบไฟเบอรกลาส 
- ขนาดความจุ  1,000  ลิตร  จํานวน  4  ถังๆละ  9,700  บาท 
- ขนาดความจุ  1,500  ลิตร  จํานวน  1  ถังๆละ  11,000  บาท 
- ขนาดความจุ  2,000  ลิตร  จํานวน  2  ถังๆละ  13,000  บาท 
คุณลักษณะเฉพาะ 
1) ขนาดท่ีกําหนดเปนขนาดท่ีจุน้ําไดไมนอยกวา 
2) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
3) ราคาไมรวมขาตั้ง  และไมรวมคาติดตั้ง 
ตั้งจายจากเงินรายได  จํานวน  8,700  บาท 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  จํานวน  67,100  บาท 
ปรากฏในงาน ปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย   เนื่องจาก ไมไดตั้งงบประมาณ               

ไวเพ่ือการนี้   
 
 



๖ 
 
สํานักงานปลัด 
        เปนรายการโอนลด  จํานวน  1  รายการ   รายละเอียด ดังนี้ 
โอนลด  

โอนลด  จํานวน  1 รายการ  เปนเงิน   8,700.- บาท 
งบดําเนินงาน   
คาใชสอย   
ประเภท   รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ   
 โครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต  ประจําป 2559  ตั้งไว  80,000  บาท  
  เพ่ือจายเปนคาเครื่องไทยธรรมถวายพระสงฆ  คาดอกไมธูปเทียน คาเชาเวทีและเครื่องเสียง  
คาของขวัญ ของรางวัล คาวัสดุอุปกรณ ในการจัดเตรียมงานและคาใชจายอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในงานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน  ตั้งไว  80,000 บาท            
กอนโอนคงเหลือเงิน  13,010.- บาท  โอนลดครั้งนี้  8,700.- บาท  คงเหลือเงิน 4,310.- บาท 
กองชาง 
        เปนรายการโอนเพ่ิม    โอนตั้งจายเปนรายการใหม  จํานวน 1 รายการ  และรายการโอนลด               
จํานวน  7  รายการ   รายละเอียด ดังนี้ 

โอนเพ่ิม   

โอนตั้งจายเปนรายการใหม   จํานวน  1  รายการ  เปนเงิน   125,0๐๐.-  บาท 
รายการท่ี  1 
งบลงทุน   
คาครุภัณฑ   
ประเภท  ครุภัณฑกีฬา   
  โครงการจัดซ้ือและติดตั้งเครื่องออกกําลังกายกลางแจง  (หมูท่ี 5)  บานพะโค   
ตั้งไว  125,000  บาท 
     เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือ และติดตั้งเครื่องออกกําลังกายกลางแจง   (หมูท่ี 5)  บานพะโค               
จํานวน  5  ชุดๆละ  25,000  บาท   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   ปรากฏในงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะ
และชุมชน   เนื่องจากไมไดตั้งงบประมาณไวเพ่ือการนี้  (โดยจัดซ้ือนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ) 
กองชาง 
        เปนรายการโอนลด  จํานวน  7  รายการ  รายละเอียด ดังนี้ 
โอนลด  
โอนลด   จํานวน  7 รายการ  เปนเงิน   187,000.- บาท 
รายการท่ี  1 
งบลงทุน   
คาท่ีดินและส่ิงกอสราง   
ประเภท   คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค   

โครงการเสริมถนนคสล. (หมูท่ี 5) บานพะโค(บริเวณหนาบานนายอรุณ) ตั้งไว 60,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาเสริมถนนคสล.  ขนาดกวาง 4 ม. ยาว 20 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ

แปลนท่ีอบต.กระโทกกําหนด  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในงานไฟฟาถนน   ตั้งไว  60,000 บาท  
กอนโอนคงเหลือเงิน  30,000.- บาท  โอนลดครั้งนี้  30,000.- บาท  คงเหลือเงิน 0.- บาท 



๗ 
 
รายการท่ี  2 
งบลงทุน   
คาท่ีดินและส่ิงกอสราง   
ประเภท   คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค   

โครงการเสริมถนนคสล. (หมูท่ี 5) บานพะโค  (จากศาลาหมูบานถึงจุดเดิมบริเวณถนนหนา
บาน น.ส.กานดา)  ตั้งไว  99,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาเสริมถนนคสล.  ขนาดกวาง 5 ม. ยาว 30 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ
แปลนท่ีอบต.กระโทกกําหนด  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในงานไฟฟาถนน   ตั้งไว  99,000 บาท  
กอนโอนคงเหลือเงิน  99,000.- บาท  โอนลดครั้งนี้  95,000.- บาท  คงเหลือเงิน 4,000.- บาท 
รายการท่ี  3 
งบลงทุน   
คาท่ีดินและส่ิงกอสราง   
ประเภท   คาถมดิน 

โครงการถมดิน (หมูท่ี 8) บานชะอม(บริเวณคลองติดหนาบานนางตุย) ตั้งไว 170,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาถมดิน  ขนาดกวาง 7  เมตร  ยาว 53 เมตร  ลึก 2.30 เมตร ตามแบบแปลน                   

ท่ีอบต.กระโทกกําหนด  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน          
ตั้งไว  170,000 บาท  กอนโอนคงเหลือเงิน  34, 000.- บาท  โอนลดครั้งนี้  34,000 .- บาท                          
คงเหลือเงิน 0.- บาท 
รายการท่ี  4 
งบลงทุน   
คาท่ีดินและส่ิงกอสราง   
ประเภท   คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค   

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา 1 ฝง (หมูท่ี 6) บานโพธิ์เงิน (ซอยโพธิ์เงิน 5)                               
ตั้งไว  230,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคากอสรางรางระบายน้ํา  ขนาดกวาง 0.30 ม.  ยาว 94 ม.  พรอมวางทอ 
ขนาด 0.30 ม.  ตามแบบแปลนท่ีอบต.กระโทกกําหนด  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในงานบริหาร
ท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน    ตั้งไว  230,000 บาท  กอนโอนคงเหลือเงิน  4,000.- บาท   โอนลดครั้งนี้  
4,000.- บาท   คงเหลือเงิน 0.- บาท 
รายการท่ี  5 
งบลงทุน   
คาท่ีดินและส่ิงกอสราง   
ประเภท   คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค   

โครงการวางทอระบายน้ํา (หมูท่ี 9) บานโบสถ (บริเวณหนาบานนางสมใจ)                               
ตั้งไว  30,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาวางทอคสล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง  0.60 ม.  จํานวน  14  ทอน            
ตามแบบแปลนท่ีอบต.กระโทกกําหนด  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะ
และชุมชน    ตั้งไว  30,000 บาท  กอนโอนคงเหลือเงิน  8,000.- บาท  โอนลดครั้งนี้  8,000 .- บาท             
คงเหลือเงิน 0.- บาท 
รายการท่ี  6 



๘ 
 
งบลงทุน   
คาท่ีดินและส่ิงกอสราง   
ประเภท   คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค   

โครงการวางทอระบายน้ําและบําบัดน้ําเสีย (หมูท่ี 9) บานโบสถ   ตั้งไว  60,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวางทอคสล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง  1  เมตร  จํานวน  3  จุดจุดละ  5 ทอน            

ตามแบบแปลนท่ีอบต.กระโทกกําหนด  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ      
เคหะและชุมชน    ตั้งไว  60,000 บาท  กอนโอนคงเหลือเงิน  16,100.- บาท  โอนลดครั้งนี้  16,100.- บาท   
คงเหลือเงิน  0.- บาท 
รายการท่ี  7 
งบลงทุน   
คาท่ีดินและส่ิงกอสราง   
ประเภท   คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงกอสราง  

โครงการปรับปรุงสนามกีฬาอเนกประสงค   ตั้งไว  100,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงสนามกีฬาเอนกประสงค  ขนาดกวาง 12 เมตร  ยาว 20 เมตร            

ตามแบบแปลนท่ีอบต.กระโทกกําหนด  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ      
เคหะและชุมชน    ตั้งไว  100,000 บาท  กอนโอนคงเหลือเงิน  5,000.- บาท  โอนลดครั้งนี้  5,000.- บาท   
คงเหลือเงิน  0.- บาท 
ขอกฎหมาย     ระเบียบ มท. วาดวยวิธีการงบประมาณพ.ศ.๒๕๔๑ ขอ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจายท่ีมี
ผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงลักษณะปริมาณ คุณภาพ หรือการโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคา
ครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสรางอํานาจการอนุมัติใหโอนเปนของสภาทองถ่ิน 

จึงนําเรียนเสนอมายังสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให 
โอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งท่ี 7/2559 ตอไป ขอมติท่ีประชุมครับ 
มติท่ีประชุม อนุมัติใหโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งท่ี 7/2559 
  3. 4 เรื่อง ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2559  
ครั้งท่ี 3/2559 
ประธานฯ นายก อบต.กระโทก   ไดเสนอขออนุมัติจายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 255  
ครั้งท่ี  3/2559  เพ่ือแกไขปญหาความเรงดวน เพราะมีงบประมาณไมเพียงพอ  ซ่ึงมีความจําเปนจะตองจาย
ขาดเงินสะสม เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ดังนี้ 

1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 2150  ลงวันท่ี  27  พฤษภาคม  2556  
กระทรวงมหาดไทยแจงซักซอมความเขาใจเก่ียวกับการใชจายเงินสะสมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินถือ
ปฏิบัติในการใชจายเงินสะสมตามระเบียบ และกอนการใชจายเงิน องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองคํานึงถึง
ฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว และตามแบบรายละเอียดประกอบการขออนุมัติใชจายเงินสะสม   
องคการบริหารสวนตําบลกระโทก ไดรายงานยอดเงินสะสมท่ีนํามาใชไดคงเหลือ ณ วันท่ี 23 พฤษภาคม 
2559 เปนเงิน 3,363,520 บาท ท่ีสามารถจายได   

2. หนังสืออําเภอโชคชัย ดวนท่ีสุด ท่ี นม 0023.15/1808  ลงวันท่ี  20 เมษายน 2559 
อําเภอโชคชัยแจงใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรายงานขอมูล การดําเนินโครงการขุดลอกคูคลองตามแนว
พระราชดําริ  ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชเงินงบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ.2559 รวมท้ังจายขาด
เงินสะสมท้ังท่ีดําเนินการไปแลวและกําลังจะดําเนินการ เพ่ือเปนการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ



๙ 
 
เจาอยูหัวเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ป ในวันท่ี 9 มิถุนายน 2559 และสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในวันท่ี 12 สิงหาคม 2559 
        เนื่องจากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไมสามารถดําเนินการ              
ตามแผนพัฒนาของ อบต. ไดครบถวน  เพ่ือดําเนินการตามหนังสือท่ีสั่งการ อีกท้ังเพ่ือแกไขปญหา             
ความเรงดวน เพราะมีงบประมาณไมเพียงพอ ในการดําเนินการ  จึงมีความจําเปนจะตอง จายเงินสะสม เพ่ือให
แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ดังนี้ 

1.เพ่ือเปนการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70ป 
ในวันท่ี 9 มิถุนายน 2559 และสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา84 
พรรษา ในวันท่ี 12 สิงหาคม 2559 

2.การขุดลอกคูคลอง เนื่องจากเปนการดําเนินการกําจัดสิ่งกีดขวางทางน้ํา  เชน วัชพืช  ขยะ
มูลฝอย ฯลฯ ซ่ึงเปนสาเหตุใหแมน้ําลําคลองตื้นเขินและน้ําเนาเสีย สกปรก เปนแหลงเพาะพันธุ                   
ของเชื้อโรคตางๆ ประชาชนไมสามารถใชในการอุปโภคหรือทําการเกษตรได  จึงจําเปนตองมีการขุดลอก            
คูคลองใหสามารถใชประโยชนจากน้ําในการอุปโภคและการเพาะปลูกพืชหรือทําการเกษตรอ่ืนๆได                
ซ่ึงสามารถเก็บกักน้ําไวใชในชวงฤดูแลง  และเพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ี  

3.การขุดขยายสระน้ํา เนื่องจากปจจุบันสระน้ํามีสภาพตื้นเขิน ไมสามารถรองรับปริมาณน้ํา
ไดมากพอ สําหรับใชประชาชนไดใชในการอุปโภค การเพาะปลูกพืชหรือทําการเกษตรตางๆ ไดอยางเพียงพอ  
จึงจําเปนตองมีการขุดขยายสระน้ํา เพ่ือใหสามารถรองรับปริมาณน้ําไดในปริมาณมากและสามารถเก็บกักน้ําไว
ใชในทุกฤดู อีกท้ังประชาชนมีน้ําใชสําหรับการอุปโภค การเพาะปลูกพืชหรือทําการเกษตรอ่ืนๆ ได 

จึงจําเปนท่ี อบต.กระโทก จะตองดําเนินการอยางเรงดวนตอไป และเปนกิจการท่ีอยู           
ในอํานาจหนาท่ีของ อบต.  แตไมไดตั้งจายในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๕9 ดังนี้ 
กองชาง         จํานวน  3 รายการ รวมเปนเงินท้ังหมด  351,700  บาท 
รายจายเพ่ือการลงทุน 
คาท่ีดินและส่ิงกอสราง   จํานวน  3   โครงการ   ตั้งไว  351,700  บาท 
  1. โครงการขุดลอกคลอง (บริเวณหนาบานนางจอยถึงสามแยก) (หมูท่ี 2) บานหนองคลา  
ตั้งไว  213,800 บาท   เพ่ือจายเปนคาขุดลอกคลอง   กวางเฉลี่ย  12 เมตร   ยาว 300  เมตร                 
ลึกเฉลี่ย  2  เมตร  หรือมีปริมาตรขุดลอกไมนอยกวา  6,000  ลูกบาศกเมตร  ตามแบบ อบต.กระโทก
กําหนด 

2. โครงการซอมแซมทํานบคลองหนองเรือ (หมูท่ี 2) บานหนองคลา ตั้งไว 100,000 บาท  
เพ่ือจายเปนคาซอมแซมทํานบ  ขนาดกวาง  15  เมตร  ตามแบบ อบต.กระโทก กําหนด 

3. โครงการขุดขยายสระเก็บน้ําบริเวณอบต.กระโทก  ตั้งไว  37,900 บาท  เพ่ือจายเปนคา
ขุดขยายสระ กวาง 6 เมตร ยาว 40 เมตร  ลึกเฉลี่ย 2 เมตร ตามแบบ อบต.กระโทก กําหนด 
ขอกฎหมาย   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการรับเงิน  การเบิกจายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2547  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ.2548    

ขอ 89 องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจ ใชจายเงินสะสมไดโดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถ่ิน
ภายใตเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 

1. ใหกระทําไดเฉพาะกิจการซ่ึงอยูในอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน                   
ซ่ึงเก่ียวกับดานการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเปนการเพ่ิมพูนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
หรือกิจการท่ีจัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดรอนของประชาชน ท้ังนี้ตองเปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินหรือตามท่ีกฎหมายกําหนด 



๑๐ 
 

2. ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภท      
ตามระเบียบแลว 

3. เม่ือไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสมแลวองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดําเนินการกอหนี้ 
ผูกพันและเบิกจายใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกิน 1 ปถัดไป หากไมดําเนินการภายในระยะเวลา                      
ท่ีกําหนดใหการจายเงินสะสมนั้นเปนอันพับไป 

ท้ังนี้ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มียอดเงินสะสมคงเหลือ เพียงพอท่ีจะจาย คาใชจาย
ประจําและกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณะภัยเกิดข้ึน โดยการใชจายเงินสะสมใหคํานึงถึงฐานะการคลังและ
เสถียรภาพในระยะยาว 
  โดยปจจุบัน อบต.กระโทก มียอดเงินสะสมคงเหลือ ณ ปจจุบันท่ีสามารถจายไดเปนเงิน         
3,363,520.00 บาท ซ่ึงไดมีการขออนุมัติครั้งนี้เปนเงิน 351 ,700 บาท จะคงเหลือเงิน 3,011,820.00 
บาท โดยอํานาจการอนุมัติตามระเบียบฯ ขอ 89 เปนอํานาจของสภา อบต.กระโทก 
   จึงนําเสนอสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ จายขาดเงิน
สะสมประจําปงบประมาณ 2559 ครั้งท่ี 3/2559  ขอมติท่ีประชุมครับ 
มติท่ีประชุม อนุมัติใหจายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ 2559 ครั้งท่ี 3/2559 
ระเบียบวาระท่ี 4เรื่องอ่ืนๆ 
  ไมมี 
ประธานฯ ขอขอบคุณสมาชิกสภาอบต.กระโทก ทุกทานท่ีไดเขารวมประชุมสภา อบต .กระโทก  สมัย
สามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป ๒๕๕9 ในวันนี้ และขอปดประชุมสภา อบต.กระโทก สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป 
๒๕๕9 
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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