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สําเนารายงานการประชุม 

สภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป 2559 

วันที่  9  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2559 
เวลา 09.00 น. 

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
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ระเบียบวาระการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก   
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4 ประจําป ๒๕๕9  

วันท่ี 9 ธันวาคม  2559  เวลา 09.00 น.  
ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 

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

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
๑.๑ เรื่อง ประกาศสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  เรื่อง เรียกประชุมสภาองคบริหาร 

สวนตําบลกระโทก  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4 ประจําป  ๒๕๕9 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา 
  2.1  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.กระโทก สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป 
2559 เม่ือวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2559 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องดวน 
  เรื่องเพ่ือทราบ 

3.1 เรื่อง รับทราบผลการดําเนินโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลวัน 
ลอยกระทง ประจําป 2559  
  3.2 เรื่อง รับทราบสรุปรายงานการรับ – จายเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
  3.3 เรื่อง การดําเนินโครงการสินเชื่อชะลอการขายขาวเปลือกนาปและการชวยเหลือคาเก็บ
เก่ียวและปรับปรุงคุณภาพขาวใหแกเกษตรกรผูปลูกขาวนาป ปการผลิต 2559/2560 
  3.4 เรื่อง การดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปใหม 2560  
  3.5 เรื่อง การประกาศใชแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 
  เรื่องพิจารณา 

3.6 เรื่อง ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ   
พ.ศ.๒๕60 ครั้งท่ี 2/2560 (อํานาจของสภาทองถ่ิน) 

3.7 เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งท่ี  
1/2560 (อํานาจของสภาทองถ่ิน) 
  3.8 เรื่อง พิจารณาอนุมัติจายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 
ครั้งท่ี 1/2560 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 
  4.1 หารือการจัดการแขงขันกีฬาตําบลกระโทก ประจําป 2560   
  
  

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

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4 ประจําป 2559 
วันท่ี 9 ธันวาคม 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 นายสมพงษ  แฝกกระโทก ตําแหนง 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 นายชวย   สาคะเรศ ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  13 

ผูไมมาประชุม 
1. นางตุย  พรางกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  8 
2. นายสุรศักดิ์  เสนีวงศ ณ อยุธยา ตําแหนง เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 

ผูเขารวมประชุมตามรายชื่อดังนี้ 
1. จ.ส.อ. บุญเยี่ยม   หม่ันกระโทก ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
2. นายประกอบ  พริ้งกระโทก ตําแหนง รองนายกองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
3. นางทิพยสุดา  พวงพอก ตําแหนง หัวหนาสํานักงานปลัดฯ 
4. นางสาวอํานวย  จอกกระโทก ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง 
5. นายธรรณพ   นิลสลับ ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง 
6. นางสาวบุญลอม หม่ืนกระโทก ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคล 
7. นางวิไลวรรณ  ขันนะรา ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
8. นางสาวชัชชษา  จงวิไลเกษม ตําแหนง นักวิชาการศึกษา 
9. นายสาธิต  โพธิ์คุม ตําแหนง สัตวแพทยอําเภอโชคชัย 

************************* 
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เริ่มประชุม  เวลา 09.00 น. 
                   เม่ือสมาชิกสภา องคการบริหารสวนตําบล กระโทก มาครบองคประชุมแลว  จํานวน  18 คน   
นายกอน  กอบกระโทก  ประธานสภา องคการบริหารสวนตําบล กระโทก  ทําหนาท่ีเปนประธานในท่ีประชุม
กลาวเปดประชุม และกอนจะดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมนั้น  

เนื่องจาก นายสุรศักดิ์  เสนีวงศ ณ อยุธยา ตําแหนง ปลัด องคการบริหารสวนตําบลกระโทก   
ซ่ึงดํารงตําแหนงเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล กระโทก นั้น องคการบริหารสวนตําบล กระโทก  
ไดรับแจงจากจังหวัดนครราชสีมา วาไดมีคําสั่งจังหวัดนครราชสีมา ท่ี 8982/2559 เรื่อง แตงตั้งขาราชการ
ประจํากองอํานวยการรวมถวายความปลอดภัย  สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ  อัครราช
กุมารี ทรงมีกําหนดเสร็จไปปฏิบัติพระกรณียกิจในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมาและประทับแรม ณ ตําหนักทิพย
พิมาน ต.หมูสี อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา ในวันท่ี 1–31 ธันวาคม 2559  ซ่ึง นายสุรศักดิ์ เสนีวงศ ณ อยุธยา 
ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีในวันท่ี 9 ธันวาคม 2559  จึงทําใหวันนี้ตองมีการเลือกเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบลกระโทก  เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล กระโทก  ในการ
ประชุมในวันนี้ 

ขอกฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554  

ขอ 18 ใหสภาทองถ่ินเลือกพนักงานหรือขาราชการสวนทองถ่ินขององคกรปกครองสวน 
ทองถ่ินนั้น หรือสมาชิกสภาทองถ่ินนั้นคนหนึ่ง เปนเลขานุการสภาทองถ่ิน ท้ังนี้ ใหคํานึงถึงความรู
ความสามารถอันจะเปนประโยชนตอสภาทองถ่ิน 
  สําหรับองคการบริหารสวนตําบล พนักงานหรือขาราชการสวนทองถ่ินตามวรรคหนึ่งให
หมายความถึงปลัดองคการบริหารสวนตําบลเทานั้น 
  ขอ 19 เลขานุการสภาทองถ่ินมีหนาท่ีดังตอไปนี้ 

(1) แจงนัดประชุมสภาทองถ่ินตามคําสั่งของประธานสภาทองถ่ิน 
(2) ชี้แจงกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หนังสือสั่งการ หรือแนวทางปฏิบัติซ่ึง

เก่ียวของกับกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตอท่ีประชุมสภาทองถ่ิน 
(3) ชวยเหลือประธานสภาทองถ่ินจัดทําระเบียบวาระการประชุมสภาทองถ่ิน 
(4) เชิญประธานสภาทองถ่ินชั่วคราวปฏิบัติหนาท่ี 
(5) จัดทํารายงานการประชุมสภาทองถ่ิน 
(6) เก็บรักษาขอมูลขาวสาร หรือเอกสารของสภาทองถ่ิน แตจะเปดเผยไดตอเม่ือไดรับ

อนุญาตจากประธานสภาทองถ่ิน 
(7) ชวยเหลือประธานสภาทองถ่ินในการควบคุมการนับคะแนนเสียง 
(8) ชวยเหลือประธานสภาทองถ่ินในการรักษาความสงบเรียบรอยในสภาทองถ่ิน 
(9) หนาท่ีอ่ืนตามท่ีกําหนดไวในระเบียบนี้หรือกระทํากิจการอ่ืนตามท่ีประธานสภาทองถ่ิน 

มอบหมาย 
ในการประชุมสภาทองถ่ินครั้งใด ถาไมมีเลขานุการสภาทองถ่ินหรือมีแตไมอยูหรืออยูแตไม 

สามารถปฏิบัติหนาท่ีไดหรือไมยอมปฏิบัติหนาท่ี ใหสภาทองถ่ินเลือกสมาชิกสภาทองถ่ินหรือขาราชการหรือ
พนักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นคนหนึ่งเปนผูปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการสภาทองถ่ินเฉพาะในการ
ประชุมคราวนั้น โดยใหนําความในขอ 13 และขอ 26 วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม เวนแตการลงคะแนน
เลือกใหกระทําดวยวิธีการยกมือ 
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  ในการเลือกเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล กระโทก  ในวันนี้ ใหสมาชิกเสนอชื่อ
สมาชิกคนหนึ่งท่ีตนเห็นวาสมควรใหเปนผูดํารงตําแหนงเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล กระโทก   
การเสนอชื่อนั้นตองมีสมาชิกรับรองไมนอยกวาสองคน โดยใหสมาชิกแตละคนมีสิทธิรับรองไดเพียงครั้งเดียว 
ชื่อท่ีเสนอไมจํากัดจํานวน และใหสมาชิกลงคะแนนเลือกจากชื่อเหลานั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลผูท่ีถูก
เสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เม่ือตรวจนับแลวใหประธานท่ีประชุมประกาศคะแนนตอท่ีประชุมสภาทองถ่ิน ผูได
คะแนนสูงสุดเปนผูไดรับเลือก ถามีผูไดคะแนนสูงสุดเทากันหลายคนใหเลือกใหมเฉพาะ ผูท่ีไดคะแนนสูงสุดนั้น 
โดยใชวิธีเดิม ถาผลการเลือกใหมปรากฏวายังมีผูไดคะแนนสูงสุดเทากันอีก ใหใชวิธีการจับสลากเฉพาะผูได
คะแนนสูงสุดเทากัน 
  ขอเชิญสมาชิกทุกทานไดเสนอวาจะลงคะแนนโดยวิธีลับหรือลงคะแนนโดยวิธีการยกมือ ขอ
เชิญเสนอครับ 
นายสุดธี  คอนกระโทก  ผม นายสุดธี คอนกระโทก ส.อบต.หมูท่ี 2 ขอเสนอการลงคะแนนเลือกโดยวิธียกมือ  
ส.อบต.หมูท่ี 2 

1. นายสมชาย ประกอบผล ส.อบต.หมูท่ี 6     2. นายสมพงษ  แฝกกระโทก ส.อบต.หมูท่ี 8 ผูรับรอง 
ประธานฯ มีทานใดจะเสนออีกหรือไม ถาไมมีผมขอมติท่ีประชุมวาจะลงคะแนนเลือกเลขานุการสภา
อบต.กระโทก  โดยวิธียกมือครับ 
มติท่ีประชุม มีมติใหเลือกเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก โดยวิธีการยกมือ  
  เม่ือมติท่ีประชุมมีมติใหลงคะแนนเลือกเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล กระโทก   
โดยวิธียกมือแลว ขอเชิญสมาชิกไดเสนอชื่อผูสมควรเปนผูดํารงตําแหนงเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบลกระโทก  ขอเชิญครับ 
นายจิตร  โคลนกระโทก ผม นายจิตร  โคลนกระโทก ส.อบต.หมูท่ี 2  เสนอ นายถนอม  คีมกระโทก ส.อบต. 
ส.อบต.หมูท่ี 2 หมูท่ี 10 เปนเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก ในคราวประชุมครั้งนี้ครับ  

1. นายมานะ ครอบกระโทก ส.อบต.หมูท่ี 5     2. นายถนอม แคลนกระโทก ส.อบต.หมูท่ี 9 ผูรับรอง 
ประธานฯ มีทานใดจะเสนอทานอ่ืนอีกหรือไม ถาไมมีผมขอมติท่ีประชุมลงคะแนนเลือก  
นายถนอม  คีมกระโทก ส.อบต.หมูท่ี 10 เปนเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล กระโทก  ทําหนาท่ีใน
วันนี้ครับ ขอมติท่ีประชุมครับ 
มติท่ีประชุม มติเลือก นายถนอม คีมกระโทก ส.อบต.หมูท่ี 10 เปนเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบลกระโทก ทําหนาท่ีในคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจําป 2559 
ประธานฯ ลําดับตอไป ขอเชิญ นายถนอม  คีมกระโทก  ทําหนาท่ีเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบลกระโทก  ในการประชุมในวันนี้ครับ  
ประธานฯ   ขอเขาสูระเบียบวาระการประชุม  
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

1.1 เรื่อง  ประกาศเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  สมัยสามัญ   
สมัยท่ี 4  ประจําป 2559   ตั้งแตวันท่ี  1 – 15  ธันวาคม  2559 
ประธานฯ      ดวยสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  ไดประกาศสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  
ลงวันท่ี  25  พฤศจิกายน  2559  เรื่อง เรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก สมัยสามัญ  
สมัยท่ี 4 ประจําป 2559  โดยไดกําหนดเริ่มประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก ตั้งแตวันท่ี  
1 – 15 ธันวาคม  2559  ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  มีกําหนด  15  วัน จึง
เรียนเสนอสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  เพ่ือโปรดทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 

    2.1   รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  สมัยวิสามัญ   
สมัยท่ี 1 ประจําป 2559  เม่ือวันท่ี  24  พฤศจิกายน  2559 
ประธานฯ    ตามท่ีนายอําเภอโชคชัย  ไดประกาศเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก สมัย
วิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป 2559 ระหวางวันท่ี 10 – 24 พฤศจิกายน 2559 และได ประชุมสภาองคการ
บริหารสวนตําบลกระโทก สมัย วิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป 2559 เม่ือวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2559 ซ่ึง
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบแลว  จึงขอใหสมาชิกทุกทานไดพิจารณาวาจะมีการขอ
แกไขถอยคําในรายงานการประชุมสภาหรือไม (เวนระยะเวลา 1 นาที) 

ถาไมมีสมาชิกฯ ทานใดขอแกไขถอยคําในรายงานการประชุม  ก็ขอมติรับรองรายงานการ 
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป 2559 ท่ีไดประชุมไปเม่ือวันท่ี 
24  พฤศจิกายน  2559 ตอไป 
มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมเปนเอกฉันท  

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องดวน 
3.1 เรื่อง รับทราบผลการดําเนินโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลวัน 

ลอยกระทง ประจําป 2559  
ประธานฯ อบต.กระโทก ไดดําเนินโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลวันลอย
กระทง ประจําป 2559  ระหวางวันท่ี 28  ตุลาคม 2559 - วันท่ี 14 พฤศจิกายน  โดยจัดทําปายรณรงค
ประชาสัมพันธการปองกันและลดอุบัติเหตุในชวงเทศการวันลอยกระทง จํานวน 12 ปาย ซ่ึงไดโครงการ
ดังกลาวไดดําเนินการเสร็จสิ้นแลว  โดยใชงบประมาณท้ังสิ้น 5,250 บาท จึงนําเรียนเสนอสภาองคการบริหาร
สวนตําบลกระโทก เพ่ือโปรดทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

3.2 เรื่อง  สรุปรายงานการรับ - จายเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ประธานฯ   นายก อบต.กระโทก   ไดรายงานการรับ-จายเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2559 ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.  2541 หมวด 6 
การรายงาน ขอ 40 เม่ือสิ้นปงบประมาณ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประกาศรายงานการรับ-จายเงิน
ประจําปงบประมาณท่ีสิ้นสุดนั้น ท้ังงบประมาณรายจายและเงินนอกงบประมาณไวโดยเปดเผย ณ สํานักงาน
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เพ่ือใหประชาชนทราบภายในกําหนดสามสิบวัน ตามแบบท่ีกรมการปกครอง
กําหนด แลวสงสําเนารายงานการับ -จายดังกลาวไปใหผูวาราชการจังหวัดเพ่ือทราบ และเก็บเปนขอมูลระดับ
จังหวัด ภายในระยะเวลาสิบหาวันหลังจากนั้น แลวใหจังหวัดรายงานกรมการปกครองทราบ รายละเอียด
เอกสารแนบ  จึงนําเสนอสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  เพ่ือโปรดทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

  3.3 เรื่อง การดําเนินโครงการสินเชื่อชะลอการขายขาวเปลือกนาปและการชวยเหลือคาเก็บ
เก่ียวและปรับปรุงคุณภาพขาวใหแกเกษตรกรผูปลูกขาวนาป ปการผลิต 2559/2560 
ประธานฯ อบต.กระโทก ไดรับแจงจากอําเภอโชคชัย วาจังหวัดนครราชสีมา ไดแจงวาคณะรัฐมนตรีไดมี
มติทบทวนโครงการสินเชื่อชะลอการขายขาวเปลือกนาปและการชวยเหลือคาเก็บเก่ียวและปรับปรุงคุณภาพ
ขาวใหแกเกษตรกรผูปลูกขาวนาป ปการผลิต 2559/60 เม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม , 1 พฤศจิกายน 2559 
ตามท่ีคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการขาว (นบข.) เสนอ สรุปไดดังนี้ 
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1.โครงการสินเช่ือชะลอการขายขาวเปลือกนาป ปการผลิต 2559/60 
  1.1 ผูมีสิทธิเขารวมโครงการ ขยายกลุมผูมีสิทธิเขารวมโครงการ จากเดิมท่ีกําหนด 

เกษตรกรรายคน กําหนดวงเงินกูสูงสุดรายละไมเกิน 300,000 บาท และสหกรณการเกษตร กําหนดวงเงินกู
สูงสุดไมเกิน สหกรณละ 300 ลานบาท โดยขยายเพ่ิมใหกลุมเกษตรกร กําหนดวงเงินกูสูงสุดไมเกินกลุมละ 
20 ลานบาท และวิสาหกิจชุมชน กําหนดวงเงินกูสูงสุดไมเกินวิสาหกิจชุมชนละ 5 ลานบาท สามารถเขารวม
โครงการฯได 

1.2 พ้ืนท่ีดําเนินการและวงเงินสินเช่ือตอตันขาวเปลือก จากเดิมท่ีกําหนดใหเฉพาะผูปลูก 
ขาวหอมมะลิในพ้ืนท่ี 23 จังหวัด(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ 3 จังหวัด ไดแก พะเยา เชียงราย 
เชียงใหม) ขยายการดําเนินโครงการฯ ใหครอบคลุมเกษตรกรผูปลูกขาวเปลือกหอมมะลิ(ขาวขาวดอกมะลิ 
105 และ กข 15) ขาวเปลือกเจา และขาวเปลือกปทุมธานี 1 ในทุกพ้ืนท่ี โดยกําหนดวงเงินสินเชื่อตอตัน
ขาวเปลือกความชื่นไมเกินรอยละ 15 สิ่งเจือปนไมเกินรอยละ 2 ดังนี้ 

  1.2.1 ขาวเปลือกหอมมะลิ ชนิดสีไดตนขาว 36 กรัมข้ึนไป ตันละ 9,500 บาท สําหรับ 
ขาวเปลือกหอมมะลิชนิดสีไดตนขาว 31-35 กรัม 26-30 กรัม และ 20-25 กรัม ปรับลดสวนตางชั้น
คุณภาพ ตันละ 200 บาท สําหรับขาวเปลือกหอมมะลิชนิดสีไดตนขาวต่ํากวา 20 กรัม ไมรับเขารวมโครงการ 
    1.2.2 ขาวเปลือกเจา ตันละ 7,000 บาท  
    1.2.3 ขาวเปลือกปทุมธานี ตันละ 7,800 บาท  
  1.3 คาเก็บรักษาขาวเปลือก เพ่ือชวยเหลือเกษตรกร สหกรณการเกษตร กลุมเกษตรกร 
และวิสาหกิจชุมชน ใหมีคาใชจายในการตากขาวเปลือกและคาแรงในการเตรียมขาวเปลือกเขารวมโครงการ จึง
ใหคาเก็บรักษาขาวเปลือกตันละ 1,500 บาท โดยจายเปนคาเตรียมขาวเปลือกเขารวมโครงการใหแกผูเขารวม
โครงการในวันเบิกรับเงินกู 1,000 บาท และจายเพ่ิมอีกตันละ 500 บาท ในวันท่ีไถถอนขาวเปลือกหลังจาก
เขารวมโครงการไมนอยกวา 30 วัน 
  1.4 กรณีเม่ือครบกําหนดไถถอน 5 เดือนนับถัดจากเดือนท่ีรับเงินกูและราคาขาวเปลือกไม
สูงกวาวงเงินสินเชื่อตอตันให ธ.ก.ส. พิจารณาขยายระยะเวลาไถถอนและชําระคืนออกไปไมเกิน 3 เดือน และ
ใหมีคณะกรรมการระบายขาว ประกอบดวย กระทรวงพาณิชย รวมกับ ธ.ก.ส. ดําเนินการระบายขาวเปลือกท่ี
ใชเปนหลักประกันเงินกูดังกลาว หากเกิดภาระสวนตางระหวางราคาสินเชื่อกับราคาจากการระบาย รัฐบาลจะ
ชดเชยสวนตางดังกลาวให ธ.ก.ส. โดยเกษตรกรไมตองรับภาระ 
  2. การชวยเหลือคาเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพขาวใหแกเกษตรกรรายยอย 
    2.1 วัตถุประสงค เพ่ือชวยเหลือคาเก็บเก่ียวและปรับปรุงคุณภาพขาวใหแกเกษตรกรราย
ยอยผูปลูกขาว ซ่ึงประสบปญหาราคาขาวเปลือกตกต่ําอยางตอเนื่อง  
    2.2 กลุมเปาหมายและวงเงินชวยเหลือ เกษตรกรผูปลูกขาวเปลือกหอมมะลิ (ขาวขาวดอก
มะลิ 105 และ กข 15) ขาวเปลือกเจา และขาวเปลือกปทุมธานี 1 วงเงินชวยเหลือท้ัง 3 ชนิดขาวประมาณ
ตันละ 2,000 บาท ไมเกินครัวเรือนละ 12,000 บาท โดยพิจารณาจากฐานขอมูลเกษตรกรท่ีไดรับเงิน
สนับสนุนเงินชวยเหลือตนทุนการผลิตใหแกเกษตรกรผูปลูกขาว ปการผลิต 2559/60 (ไมไดพิจารณาจากขาย
ขาวเปลือกหรือยังไมขายขาวเปลือก) ท้ังรายท่ีเขารวมโครงการฯ สินเชื่อชะลอการขายขาวเปลือก ปการผลิต 
2559/60 และยังไมไดเขารวมโครงการฯ โดยกําหนดวงเงินชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกขาวรายยอย ดังนี้ 
       2.2.1 ขาวเปลือกหอมมะลิ วงเงินชวยเหลือไรละ 800 บาท ไมเกินครัวเรือนละ 15 ไร  
        2.2.2 ขาวเปลือกเจา วงเงินชวยเหลือไรละ 1,000 บาท ไมเกินครัวเรือนละ 12 ไร  
       2.2.3 ขาวเปลือกปทุมธานี 1 วงเงินชวยเหลือไรละ 1,200 บาท ไมเกินครัวเรือนละ 
10 ไร 
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ท้ังนี้ ธ.ก.ส. จะโอนเงินเขาบัญชีใหกับเกษตรกรโดยตรง ระยะเวลาดําเนินการ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง 28 
กุมภาพันธ 2560 
  จังหวัดนครราชสีมา จึงขอใหทานประชาสัมพันธโครงการสินเชื่อชะลอการขายขาวเปลือกนา
ปและการชวยเหลือคาเก็บเก่ียวและปรับปรุงคุณภาพขาวใหแกเกษตรกรไดรับรูถึงประโยชนท่ีรัฐบาลได
ชวยเหลือเกษตรกรตามมาตรการตางๆ  จึงเสนอสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก เพ่ือโปรดทราบและ
ประชาสัมพันธใหพ่ีนองเกษตรกรในหมูบานไดรับทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

  3.4 เรื่อง การดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปใหม 2560  
ประธานฯ อบต.กระโทก จะไดดําเนินงานโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปใหม 
2560  ระหวางวันท่ี 29  ธันวาคม  2559 – 4 มกราคม 2560  โดยตั้งจุดบริการประชาชนตําบลกระโทก 
ณ บริเวณสี่แยกคลองชลประทาน หมูท่ี 11 ตําบลกระโทก อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยการปฏิบัติ
หนาท่ีของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง และสมาชิก
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนองคการบริหารสวนตําบลกระโทก จํานวน 70 คน ซ่ึงไดแตงตั้งทุกทานเปน
เจาหนาท่ีปฏิบัติงานประจําจุดบริการประชาชน รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย จึงนําเสนอสภาองคการ
บริหารสวนตําบลกระโทก เพ่ือโปรดทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

3.5 เรื่อง  ประกาศใชแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561– พ.ศ. 2564 
ประธานฯ องคการบริหารสวนตําบลกระโทก  ไดประกาศใชแผนพัฒนาสี่ป  พ.ศ. 2561 – 2564  ลง
วันท่ี 28 พฤศจิกายน  2559  ตามมติท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 
ประจําป 2559  เม่ือวันท่ี 24 พฤศจิกายน  255 9  เพ่ือใชเปนแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 
ของ อบต.กระโทก ตอไป จึงเรียนนําเสนอสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก   เพ่ือโปรดทราบ   
มติท่ีประชุม รับทราบ 

เพ่ือพิจารณา 
3.6 เรื่อง ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ   

พ.ศ.๒๕60 ครั้งท่ี 2/2560 
ประธานฯ นายก อบต.กระโทก ไดเสนอขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕60  ครั้งท่ี 2/2560 เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕๔๓ ขอ ๒9 การแกไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายในหมวด  คาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง  ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ  
คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสรางใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน และ อบต.กระโทก สามารถ
บริหารกิจการในการใชจายเงินงบประมาณตามอํานาจหนาท่ีได  จึงขออนุมัติใหแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งท่ี 2/๒๕60 ของ อบต.กระโทก ซ่ึงอํานาจการพิจารณา
อนุมัติเปนของสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  ตามระเบียบฯ ขอ ๒9 รายละเอียดดังนี้ 
                เนื่องจากกองการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  มีความจําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕60  จํานวน 1 รายการ  รายละเอียด ดังนี้   
กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม      ขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงฯ   จํานวน  1  รายการ  ดังนี้ 
งบลงทุน 
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คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงกอสราง 
ขอความเดิม                 

โครงการปรับภูมิทัศนภายนอกศูนยพัฒนาเด็กเล็กอบต.กระโทก    ตั้งไว  200,000  บาท    
เพ่ือจายเปนคาปรับภูมิทัศนภายนอกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.กระโทก ตั้งจายจากเงินรายได   

 -จัดสวนหยอมเรียนรู  
 -ปรับปรุงสนามเด็กเลน  
 -เครื่องเลนสนาม 2 ชุด 

ขอความใหม    
โครงการปรับภูมิทัศนภายนอกศูนยพัฒนาเด็กเล็กอบต.กระโทก    ตั้งไว  120,000  บาท    

เพ่ือจายเปนคาปรับภูมิทัศนภายนอกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.กระโทก ตั้งจายจากเงินรายได   
 -จัดสวนหยอมเรียนรู  
 -ปรับปรุงสนามเด็กเลน  

ระเบียบ/ขอกฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑        

แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. ๒๕๔๓  ขอ ๒9  การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายในหมวด        
คาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง  ท่ีทําใหลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสรางใหเปน
อํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

จึงนําเสนอสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก เพ่ือพิจารณาอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง 
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕60 ครั้งท่ี 2/2560 ขอมติท่ีประชุมครับ 
มติท่ีประชุม อนุมัติใหแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 
ครั้งท่ี 2/2560 

3.7 เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งท่ี  
1/2560 (อํานาจของสภาทองถ่ิน) 
ประธานฯ นายก อบต.กระโทก ไดเสนอขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2560 ครั้งท่ี 1/2560 เพ่ือเปนไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. ๒๕๔๓  ขอ ๒7  การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวด
คาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปน
อํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน ตามระเบียบขอ 27 รายละเอียดดังนี้ 

เนื่องจากกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.กระโทก  มีความจําเปนท่ีจะตองขอโอน 
งบประมาณรายจายท่ีตั้งไวตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕60  รายละเอียด
ดังนี้ 
กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
        เปนรายการโอนเพ่ิม  จํานวน 1 รายการ  และรายการโอนลด  จํานวน  1  รายการ  รายละเอียด ดังนี้ 
โอนเพ่ิม   
โอนเพ่ิม   จํานวน  1 รายการ  เปนเงิน   80,0๐๐.-  บาท 
งบลงทุน    
คาครุภัณฑ 
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ประเภท   คาครุภัณฑกีฬา  
  โครงการจัดซ้ือเครื่องเลนสนามพรอมติดตั้ง  จํานวน 3 ชุด       ตั้งไว  80,000  บาท   
     เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องเลนสนามพรอมติดตั้ง  จํานวน 3 ชุด   ตั้งจายจากเงินรายได  
เนื่องจากไมไดตั้งงบประมาณไวเพ่ือการนี้ 
โอนลด  
โอนลด  จํานวน  1 รายการ  เปนเงิน   80,000.- บาท 
งบลงทุน    
คาท่ีดินและส่ิงกอสราง    
ประเภท   คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงกอสราง  

โครงการปรับภูมิทัศนภายนอกศูนยพัฒนาเด็กเล็กอบต.กระโทก     ตั้งไว  200,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาปรับภูมิทัศนภายนอกศูนยพัฒนาเด็กเล็กอบต.กระโทก   
-จัดสวนหยอมเรียนรู 
-ปรับปรุงสนามเด็กเลน 
-เครื่องเลนสนาม 2 ชุด 
ตั้งจายจากเงินรายได    ตั้งไว  200,000 บาท   กอนโอนคงเหลือเงิน  200,000.- บาท             

โอนลดครั้งนี้  80,000.- บาท  คงเหลือเงิน   120,000.- บาท 

ระเบียบ/ขอกฎหมาย 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑       
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. ๒๕๔๓  ขอ ๒7  การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและ
สิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติ                
ของสภาทองถ่ิน 

จึงนําเสนอสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก เพ่ือพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งท่ี 1/2560  ขอมติท่ีประชุมครับ 
มติท่ีประชุม อนุมัติใหโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งท่ี 1/2560 

  3.8 เรื่อง พิจารณาอนุมัติจายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ 2560 ครั้งท่ี 1/2560 
ประธานฯ นายก อบต.กระโทก   ไดเสนอขออนุมัติจายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  
ครั้งท่ี  1/2560 เพ่ือแกไขปญหาความเรงดวน ความเดือดรอนของประชาชน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ท่ี มท 0808.2/ว 2150  ลงวันท่ี 27  พฤษภาคม  2556 กระทรวงมหาดไทยแจงซักซอมความเขาใจ
เก่ียวกับการใชจายเงินสะสมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินถือปฏิบัติในการใชจายเงินสะสมตามระเบียบ  
และกอนการใชจายเงินองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองคํานึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว  
ซ่ึงตามแบบรายละเอียดประกอบการขออนุมัติใชจายเงินสะสมองคการบริหารสวนตําบลกระโทก ไดรายงาน
ยอดเงินสะสมท่ีนํามาใชไดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559  เปนเงิน 2,668,774.88 บาท ท่ีสามารถ
จายได 

1. ตามหนังสืออําเภอโชคชัย ท่ี นม 0023.15/ว 6761 ลงวันท่ี 22 พฤศจิกายน  2559  
อําเภอโชคชัยแจงการกําหนดหลักเกณฑการใชจายเงินสะสมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ตามมาตรการ
สนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายในทองถ่ิน ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 13 
กันยายน 2559  เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ถือปฏิบัติ และเพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมี
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บทบาทในการนําเงินสะสมมาใชในการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชน  เพ่ือสนับสนุนการ
พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายในทองถ่ิน ตามมติคณะรัฐมนตรี  เม่ือ 13 กันยายน 2559 
ซ่ึงเปนโครงการหรือกิจการท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินดานบริการชุมชนและสังคม ท่ี
จัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดรอนของประชาชนและอยูในแผนพัฒนาทองถ่ินของ อบต.กระโทก อีกท้ังโครงการ
ลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐาน  จะมีสวนชวยสนับสนุนการสรางรายไดของประชาชนและการกระตุนเศรษฐกิจใน
ทองถ่ิน โดยเฉพาะปญหาท่ีเรื้อรังมาเปนเวลานาน ซ่ึงถนนมีสภาพชํารุด เสียหาย ประชาชนเดินทางสัญจรไปมา 
หรือขนสงสินคาทางการเกษตรไมสะดวก ปลอดภัย ทําใหประชาชนไดรับความเดือนรอน หากปลอยท้ิงไวจะทํา
ใหเกิดความเสียหายและประชาชนเกิดความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินได จึงจําเปนตองมีการกอสราง/
ซอมแซมถนนหนทาง เพ่ือใหประชาชนไดสัญจรไปมาหรือใชประโยชนไดอยางเต็มท่ีมีความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

2. ตามหนังสืออําเภอโชคชัย ดวนท่ีสุด ท่ี นม 0518/6790 ลงวันท่ี 24 พฤศจิกายน  
2559 อําเภอโชคชัยแจงการดําเนินโครงการบูรณาการจัดการน้ําเพ่ือแกไขปญหาภัยแลง  “1 ตําบล 1 แหลง
เก็บน้ํา” กระทรวงมหาดไทย มีนโยบายท่ีจะแกไขปญหาภัยแลงอยางยั่งยืนดวยการจัดทําแหลงกักเก็บน้ําไวใช
ในการอุปโภคบริโภค หรือเพ่ือการเกษตรในฤดูแลงใหครอบคลุมทุกตําบลท่ัวประเทศ จึงไดจัดทําโครงการ
บูรณาการจัดการน้ํา  เพ่ือแกไขปญหาภัยแลง “1 ตําบล 1 แหลงเก็บน้ํา” โดยมีหลักการสําคัญในการ
ดําเนินการ คือ กรณีมีแหลงน้ําชํารุดใหซอม กรณีมีแหลงน้ําแตใชไดไมเต็มศักยภาพใหเสริมศักยภาพและกรณี
ขาดแคลนแหลงน้ําใหสรางเพ่ือแกไขปญหาภัยแลงอยางยั่งยืนดวยการจัดหาแหลงกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค 
บริโภค หรือเพ่ือการเกษตรในฤดูแลง ซ่ึงการขุดลอกคลองเหมืองธรรมชาติดังกลาว  เปนการเสริมศักยภาพของ
แหลงน้ําใหสามารถใชน้ําไดเต็มศักยภาพ  ปจจุบันสภาพคลอง มีวัชพืชตางๆ ข้ึนรกเกือบเต็มพ้ืนท่ี และมีขยะ
มูลฝอยปะปนอยูบาง   เปนสาเหตุใหแมน้ําลําคลองตื้นเขินและน้ําเนาเสีย สกปรก เปนแหลงเพาะพันธุของเชื้อ
โรคตางๆ ประชาชนไมสามารถใชในการอุปโภคบริโภคหรือทําการเกษตรได  จึงจําเปนตองมีการขุดลอกคูคลอง
ใหสามารถใชประโยชนจากน้ําในการอุปโภคบริโภคและสามารถเก็บกักน้ําไวใชในชวงฤดูแลง  สําหรับการ
เพาะปลูกพืชหรือทําการเกษตรอ่ืนๆ ได  และเพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ี 
        เนื่องจากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  ไมสามารถดําเนินการ              
ตามแผนพัฒนาของ อบต. ไดครบถวน   ในการแกไขปญหาความเรงดวน เพราะมีงบประมาณไมเพียงพอ          
ในการดําเนินการ  จึงมีความจําเปนจะตอง จายเงินสะสม เพ่ือใหแกไขปญหาความเดือดรอน ของประชาชน  อีก
ท้ังเพ่ือดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 13 กันยายน 2559 และนโยบายการแกไขปญหาภัยแลง
อยางยั่งยืนใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด จึงขออนุมัติจายขาดเงินสะสมงบประมาณรายจาย
ประจําป 2560 ครั้งท่ี 1/2560 รายละเอียดดังนี้ 
กองชาง         จํานวน  4 รายการ รวมเปนเงินท้ังหมด  1,074,000  บาท 
รายจายเพ่ือการลงทุน 
คาท่ีดินและส่ิงกอสราง   จํานวน  4  โครงการ  ตั้งไว 1,074,000 บาท 
  1. โครงการซอมแซมถนนคสล. (หมูท่ี 4) บานโคกกระสังข (ทางลงสะพานดําตลอดสาย)   
ตั้งไว  253,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาซอมแซมถนนคสล.   

ชวงท่ี 1 กวาง 4.00 ม. ยาว 43 ม. หนา 0.10 ม. 
ชวงท่ี 2 กวาง 3.00 ม. ยาว 171 ม. หนา 0.10 ม.   ตามแบบ อบต.กระโทก กําหนด 
2. โครงการกอสรางถนนหินคลุก (หมูท่ี 5) บานพะโค  สายเลียบคลองชลประทาน 1R-2R 

ตอจากเดิม   ตั้งไว  485 ,000  บาท  เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนหินคลุก  กวาง  4.00 ม. ยาว 1,500 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.10 ม.  ตามแบบ อบต.กระโทก กําหนด 



๑๒ 
 

3. โครงการขุดลอกคลองเหมืองธรรมชาติ  (หมูท่ี 5) บานพะโค    ตั้งไว  115,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาขุดลอกคลอง  จํานวน 2 จุด 

จุดท่ี 1 กวางเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 450 ม. ลึกเฉลี่ย 2.00 ม. 
จุดท่ี 2 กวางเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 200 ม. ลึกเฉลี่ย 2.00 ม. ตามแบบ อบต.กระโทกกําหนด 
4. โครงการซอมแซมถนนหินคลุก  (หมูท่ี 11)  บานปรางคพะโค  (คลองตะคุ  ฝงตะวันตก   

ชวงท่ี 1)  ตั้งไว  221,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาซอมแซมถนนหินคลุก  กวาง  2.50 ม. ยาว 1,100 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.10 ม.  ตามแบบอบต.กระโทกกําหนด 

ขอกฎหมาย    
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการรับเงิน  การเบิกจายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บ

รักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2547  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)  
พ.ศ.2548    

ขอ  89  องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจ ใชจายเงินสะสมไดโดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถ่ิน
ภายใตเง่ือนไข  ดังตอไปนี้ 

1. ใหกระทําไดเฉพาะกิจการซ่ึงอยูในอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน                   
ซ่ึงเก่ียวกับดานการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเปนการเพ่ิมพูนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
หรือกิจการท่ีจัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดรอนของประชาชน ท้ังนี้ตองเปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินหรือตามท่ีกฎหมายกําหนด 

2. ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภท      
ตามระเบียบแลว 

3. เม่ือไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสมแลวองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดําเนินการกอหนี้ 
ผูกพันและเบิกจายใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกิน 1 ปถัดไป  หากไมดําเนินการภายในระยะเวลา                      
ท่ีกําหนดใหการจายเงินสะสมนั้นเปนอันพับไป 

ท้ังนี้ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มียอดเงินสะสมคงเหลือ เพียงพอท่ีจะจาย คาใชจาย
ประจําและกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณะภัยเกิดข้ึน โดยการใชจายเงินสะสมใหคํานึงถึงฐานะการคลังและ
เสถียรภาพในระยะยาว 
  โดยปจจุบัน อบต.กระโทก  มียอดเงินสะสมคงเหลือ ณ ปจจุบันท่ีสามารถจายได เปนเงิน         
2,668,774.88  บาท    ซ่ึงไดมีการขออนุมัติครั้งนี้   เปนเงิน 1,074,000  บาท  จะคงเหลือเงิน   
1,594,774.88  บาท  โดยอํานาจการอนุมัติตามระเบียบฯ  ขอ 89  เปนอํานาจของสภา อบต.กระโทก 

จึงจําเปนท่ี อบต.กระโทก  จะตองดําเนินการอยางเรงดวนตอไป และเปนกิจการท่ีอยู           
ในอํานาจหนาท่ีของ อบต.  แตไมไดตั้งจายในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕60 
   จึงนําเสนอสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ จายขาดเงิน
สะสมประจําปงบประมาณ 2560 ครั้งท่ี 1/2560  ขอมติท่ีประชุมครับ 
มติท่ีประชุม อนุมัติใหจายขาดเงินสะสะมประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งท่ี 1/2560 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 
  4.1 หารือการแขงขันกีฬาตําบลกระโทก ประจําป 2560  
ประธานฯ สืบเนื่องจากคราวประชุมสภา อบต.กระโทก สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป 2559 เม่ือ
วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2559 ท่ีประชุมไดเสนอใหมีการแขงขันกีฬาตําบลกระโทก ประจําป 2560 ดังนี้  



๑๓ 
 
การแขงขันฟุตบอล 7 คน และการแขงขันเปตองชายหญิง ในวันนี้จะไดหาขอสรุปวาจะใหมีการแขงขันกีฬา
ตามประเภทกีฬาท่ีไดเสนอหรือไม 
มติท่ีประชุม ไมใหมีการแขงขันกีฬาฟุตบอล 7 คน  
 
ประธานฯ      ขอขอบคุณสมาชิกสภาอบต.กระโทก ทุกทานท่ีไดเขารวมประชุมสภา อบต.กระโทก  สมัย
สามัญ  สมัยท่ี 4  ประจําป  ๒๕๕9 ในวันนี้  และขอปดประชุมสภา อบต.กระโทก  สมัยสามัญ สมัยท่ี 4  
ประจําป  ๒๕๕9  
เลิกประชุมเวลา 11.50 น. 
 
 
             (ลงชื่อ)    ถนอม  คีมกระโทก       ผูจดบันทึกการประชุม 
                                                          (นายถนอม   คีมกระโทก) 

           เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
 
 

(ลงชื่อ)   กอน   กอบกระโทก         ผูตรวจบันทึกการประชุม 
        (นายกอน   กอบกระโทก) 

       ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
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