
(ส ำเนำ) 
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเกำะ 

สมัยสำมัญ สมัยท่ี 1 ครั้งที่ 2 ประจ ำปี พ.ศ. 2564 
วันจันทร์ที่ 15 กุมภำพันธ์  2564 เวลำ 13.30 น. 

ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเกำะ 
------------------------- 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

1 นายมนูญ  ไพรเกาะ ประธานสภา อบต. มนูญ  ไพรเกาะ  
2 นายอมร  ทือเกาะ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 อมร  ทือเกาะ  
3 นายบุญเกื้อ  กิ่งกุ่มกลาง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 บุญเกื้อ  กิ่งกุ่มกลาง  
4 ร้อยตรีสมพงษ์  พิพิธภัณฑ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 สมพงษ์  พิพิธภัณฑ์  
5 นางตวงทิพย์  เกิดนอก   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 นางตวงทิพย์  เกิดนอก    
6 นายสุเทพ  ทือเกาะ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 สุเทพ  ทือเกาะ  
7 นายจิรพัฒน์  หวังแนวกลาง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 จิรพัฒน์ หวังแนวกลาง  
8 นายสมชาย  แย้มศิลา สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 สมชาย  แย้มศิลา  
9 นายจักรินทร์  กองทุ่งมน สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 จักรินทร์  กองทุ่งมน  

ผู้ไม่มำประชุม  1. นายณรงค์  จาเกาะ     รองประธานสภา อบต.     ลาป่วย 
   2. นายโสภณ  ศรีสันเทียะ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4   ลาป่วย 

ผู้เข้ำร่วมประชุม 
ล ำดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

1 นายวัชรพล  จอนเกาะ นายก อบต.บ้านเกาะ วัชรพล  จอนเกาะ  
2 นายวีรยุทธิ์  รองในเมือง รองนายก อบต. วีรยุทธิ์  รองในเมือง  
3 นายเจน  วรรณบวร รองนายก อบต. เจน  วรรณบวร  
4 นายนิกร  คนึงจิตร เลขานุการนายก อบต. นิกร  คนึงจิตร  
5 นายอ านวย  ช้างหมื่นไวย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 อ านวย  ช้างหมื่นไวย  
6 นางสาวปฐพร  ยนจอหอ รองปลัด อบต. ปฐพร  ยนจอหอ  
7 น.ส.จุฬาลักษณ์  แนวค าดี นักวิชาการคลังช านาญการ จุฬาลักษณ์ แนวค าดี แทน ผอ.

กองคลัง 
8 นางมณีนุช  สุปัญญเดชา ผอ.กองช่าง มณีนุช  สุปัญญเดชา  
9 นางสาววรัญญา  รักนา หวัหน้าส านักปลัด อบต. วรัญญา  รักนา  

10 นายพุฒิพงษ์  เพ็งหมื่นไวย ผช.ผญ.หมู่ที่ 3 พุฒิพงษ์  เพ็งหมื่นไวย  
11 นางพัชรีย์ ปรียาภรณ์มารวิช หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป พัชรีย์ ปรียาภรณ์มารวิช  

 

 

 

/เมื่อที่ประชุม... 
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เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  ผมขอเปิดประชุม  วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านเกาะ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖4  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ          
มีสมาชิกอยู่ในต าแหน่ง  ๑๑  คน มาประชุม 9 คน ไม่มา 2 คน  ครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระ
ประชุม 

ระเบียบวำระท่ี 1 เรื่องประธำนแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ 
   - ไม่มี - 

ระเบียบวำระท่ี 2 เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำสมัยสำมัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 
กุมภำพันธ์ 2564 

ประธำนสภำฯ  มอบฝ่ายเลขานุการ สรุปรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ให้ที่ประชุมได้ฟัง
อีกครั้งหนึ่ง 

เลขำนุกำร  (สรุปรำยงำนกำรประชุม) 
ประธำนสภำฯ   ตามรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมัยสามัญ สมัยที่ 1  

ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖4  ที่ได้ส่งให้ทุกท่านล่วงหน้าแล้วนั้น มีข้อความใดที่ฝ่าย
เลขานุการฯ บันทึกไม่ถูกต้องหรือไม่ หากเห็นว่าไม่ถูกต้อง ขอให้แจ้งในที่ประชุม 
(ทิ้งช่วงเวลำเล็กน้อย)  หากไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะแก้ไข ผมขอมติที่ประชุม 
รับรองรายงานการประชุมด้วยครับ 

ที่ประชุม  - เห็นชอบ รับรองรายงานการประชุม   

ระเบียบวำระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทรำบ 
3.1 ประกำศเพิ่มเติมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ครั้งท่ี 2 

ประธำนสภำฯ  ขอเชิญท่ำนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเกำะ ได้ชี้แจง 

นำยก อบต.  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ ได้ด าเนินการขอความเห็นชอบ
เพ่ือให้สภา อบต.บ้านเกาะ พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
เพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไปแล้วเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ที่
ผ่านมา ซึ่งเมื่อสภา อบต.เห็นชอบแล้ว  และ อบต.บ้านเกาะ ได้ประกาศการเพ่ิมเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นไปตามข้อ 24 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เพ่ือจักได้
น าไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนาต าบลบ้านเกาะ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 
 
 
 

/เลขานุการ... 
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เลขำนุกำรสภำฯ  ข้อกฎหมำย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม หมวด 5 กำรน ำแผนพัฒนำไปปฏิบัติ 
 “ข้อ 24 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว และน าไป

ปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด อ าเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้แผนและปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน” 

ประธำนสภำฯ  ตามที่ท่านนายกฯ  ได้ชี้แจงรายละเอียดการประกาศการเพ่ิมเติมแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 มีสมาชิก
ท่านใดมีข้อสงสัยประการใด และประสงค์จะอภิปรายซักถามใด ๆ หรือไม่ ส าหรับ
วาระนี้จะไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นอ านาจของผู้บริหาร แต่ท่านนายกฯ ได้น ามา
แจ้งให้ที่ประชุมทราบ หากท่านสมาชิกไม่มีข้อสงสัยจะสอบถาม ผมขอเข้าสู่วาระต่อไป  

ที่ประชุม  -ทราบ- 

ระเบียบวำระท่ี ๔ ญัตติเพื่อพิจำรณำ 
   4.1 ขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสม ครั้งที่ 2 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ประธำนสภำฯ  ขอเชิญท่ำนนำยกฯ ได้ชี้แจง 
นำยก อบต.  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. 2561-2565) โครงการสร้างพ้ืนฐานเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน  
จึงได้ยื่นเสนอญัตตินี้ เพ่ือขอความเห็นชอบในการพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2  ซึ่งมีรายละเอียดของสถานะทางการคลัง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ มีดังนี้  
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ล ำดับที่ รำยกำร จ ำนวนเงิน หน่วย 

1 ยอดเงินสะสมคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2563 101,705,404.07 บาท 
2 หักกันเงินรายได้ค้างรับและลูกหนี้ต่าง ๆ 1,506,537.47 บาท 
3 หัก จ่ายขาดเงินสะสมที่ด าเนินการเบิกจ่ายแล้ว 2,964,400.00 บาท 
4 หักกันเงินจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 2 ปี 2562 (1 โครงการ) 754,420.00 บาท 
5 หักกันเงินจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 3 ปี 2562 (1โครงการ) 2,501,800.00 บาท 
6 หักกันเงินจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 4 ปี 2562 (2 โครงการ) 266,000.00 บาท 
7 หักกันเงินจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 5 ปี 2562 (2 โครงการ) 427,400.00 บาท 
8 หักกันเงินจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 1 ปี 2563 (5 โครงการ) 3,206,800.00 บาท 
9 หักกันเงินจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 2 ปี 2563 (8 โครงการ) 2,896,000.00 บาท 
10 หักกันเงินจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 3 ปี 2563 (5 โครงการ) 1,305,000.00 บาท 
11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  หักกันเงินจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 1 ปี 2564 (11 โครงการ) 2,223,100.00 บาท 
12 บวก เงินสะสมรับ  0.00 บาท 
13 คงเหลือเงินสะสม 83,653,946.60 บาท 
14 หัก เงินส ารองด้านบุคลากร (ไม่น้อยกว่า 3 เดือน) 4,200,000.00 บาท 
15 หักกันเงิน 10% (ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 

ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
7,038,600.00 บาท 

16 เงินสะสมคงเหลือที่สามารถจ่ายขาดเงินสะสมได้ 72,415,346.60 บาท 
17 ขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมครั้งนี้ (กองช่ำง 9 โครงกำร)  9,257,900.00 บาท 
18 คงเหลือยอดเงินสะสม 63,157,446.60 บาท 
19 เงินทุนส ารองสะสม 50,172,482.82 บาท 

ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ  จึงเสนอขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 
เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และอ านวยความสะดวกให้กับ 
ประชาชนในเขตพ้ืนที่ จ านวน 9 รายการ เป็นเงิน 9,257,900.00 บาท ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้  
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ล ำดับ
ที ่

รำยละเอียดโครงกำร พื้นที่ด ำเนินกำร งบประมำณ หมำยเหตุ 

1 โครงการปรับปรุงยกระดับถนน คสล. พร้อม
ยกระดับฝาบ่อพักน้ า 
ก่อสร้างยกระดับถนน คสล.กว้างเฉลี่ย 3.50 - 
7.00 เมตร ยาว 235 เมตร หนา 0.15 เมตร  และ/
หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 890 ตารางเมตร 
พร้อมยกระดับฝาบ่อพักเหล็กหล่อจ านวน 33 ฝา 
พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย สร้างตามแบบ
ที่ อบต.ก าหนด 
 

สายทางบริเวณ
ซอย 17   
หมู่ที่ 5 

(โนนตะโก) 

612,900 บรรจุอยู่ใน
เพ่ิมเติมแก้ไข 
เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.
2564 ครั้งที่ 1

หน้า 46  
ข้อ 96 

2 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic 
Concrete  
ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.50 - 5.00 เมตร ยาว 50 
เมตร หนา 0.05 เมตร และ/หรือมีพ้ืนที่ลาดยางไม่
น้อยกว่า 130 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร
(สีเหลือง,ขาว ตามแบบ) มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 9.00 
ตารางเมตร และยกระดับฝาบ่อพักน้ าเหล็กหล่อ
จ านวน 4 ฝา สร้างตามแบบที่ อบต.ก าหนด 
 

สายทางบริเวณ
ซอยข้างร้าน 

ขายของ หมู่ที่ 4 
(ช่วงหมู่บ้าน 
กรีนเพลส) 

60,000 บรรจุอยู่ใน
เพ่ิมเติมแก้ไข 
เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.
2564 ครั้งที่ 1

หน้า 39  
ข้อ 66 

3 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic 
Concrete  
ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.50 - 5.00 เมตรยาว 60 
เมตร หนา 0.05 เมตร และ/หรือมีพ้ืนที่ลาดยางไม่
น้อยกว่า 150 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร
(สีเหลือง,ขาว ตามแบบ) มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 9.00 
ตารางเมตร และยกระดับฝาบ่อพักน้ าเหล็กหล่อ 
จ านวน 5 ฝา  สร้างตามแบบที่ อบต.ก าหนด 
 

สายทางบริเวณ
ซอยข้าง

บ้านเลขท่ี 120 
หมู่ที่ 4 

69,000 บรรจุอยู่ใน
เพ่ิมเติมแก้ไข 
เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.
2564 ครั้งที่ 1

หน้า 39  
ข้อ 65 

 

 

 

/ล าดับ.. 
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ล ำดับ
ที ่

รำยละเอียดโครงกำร พื้นที่ด ำเนินกำร งบประมำณ หมำยเหตุ 

4 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic 
Concrete 
ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.50 - 5.00 เมตร ยาว 75 
เมตร หนา 0.05 เมตร และ/หรือมีพ้ืนที่ลาดยางไม่
น้อยกว่า 240 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร 
(สีเหลือง,ขาว ตามแบบ) มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 16.00
ตารางเมตร และยกระดับฝาบ่อพักน้ าเหล็กหล่อ 
จ านวน 8 ฝา  พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย
สร้างตามแบบที่ อบต.ก าหนด 
 

สายทางบริเวณ
ซอยบ้าน 
นางสมนึก  
หมู่ที่ 4 

114,000 บรรจุอยู่ใน
เพ่ิมเติมแก้ไข 
เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.
2564 ครั้งที่ 1

หน้า 41  
ข้อ 75 

5 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรAsphaltic 
Concrete 
ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 - 5.00 เมตร ยาว 130 
เมตร หนา 0.05 เมตร และ/หรือมีพ้ืนที่ลาดยางไม่
น้อยกว่า 600 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร 
(สีเหลือง,ขาว ตามแบบ) มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 29.00
ตารางเมตร และยกระดับฝาบ่อพักน้ าเหล็กหล่อ
จ านวน 13 ฝา พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย
สร้างตามแบบที่ อบต.ก าหนด  
 

สายทางบริเวณ
ซอยบ้าน 

คุณเครือวัลย์  
หมู่ที่ 4 

274,000 บรรจุอยู่ใน
เพ่ิมเติมแก้ไข 
เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.
2564 ครั้งที่ 1

หน้า 41  
ข้อ 74 

6 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรAsphaltic 
Concrete 
ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 - 5.00 เมตร ยาว 60 
เมตร หนา 0.05 เมตร และ/หรือมีพ้ืนที่ลาดยางไม่
น้อยกว่า 140 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร 
(สีเหลือง,ขาว ตามแบบ) มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 12.83
ตารางเมตร และยกระดับฝาบ่อพักน้ าเหล็กหล่อ 
จ านวน 5 ฝา  พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย
สร้างตามแบบที่ อบต.ก าหนด 

สายทางบริเวณ
บ้านเก่า 
ซอย 33  
หมู่ที่ 2 

66,000 บรรจุอยู่ใน
เพ่ิมเติมแก้ไข 
เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.
2564 ครั้งที่ 1

หน้า 25  
ข้อ 17 

 

/ล าดับ... 
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ล ำดับ
ที ่

รำยละเอียดโครงกำร พื้นที่ด ำเนินกำร งบประมำณ หมำยเหตุ 

7 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรAsphaltic 
Concrete 
ขยายผิวจราจร คสล.กว้างเฉลี่ย 1.00 - 2.00 เมตร 
ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร และ/หรือมีพ้ืนที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 100 ตารางเมตร ผิวจราจร
ลาดยางกว้างเฉลี่ย 5.00 - 7.00 เมตร ยาว 100 
เมตร หนา 0.05 เมตร และ/หรือมีพ้ืนที่ลาดยางไม่
น้อยกว่า 460 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร
(สีเหลืองขาว ตามแบบ) มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 22.17 
ตารางเมตร และยกระดับฝาบ่อพักน้ าเหล็กหล่อ 
จ านวน 10 ฝา  พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 
สร้างตามแบบที่ อบต.ก าหนด 
 

สายทางบริเวณ
ซอยตรงข้ามร้าน
เพลินพุง หมู่ที่ 2 

458,000 บรรจุอยู่ใน
เพ่ิมเติมแก้ไข 
เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.
2564 ครั้งที่ 1

หน้า 24  
ข้อ 14 

8 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic 
Concrete 
ขยายผิวและปรับปรุงผิวจราจร คสล. กว้าง ,ยาว 
ตามแบบที่ อบต.ก าหนด หนา 0.15 เมตร และ/
หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 60 ตารางเมตร ผิว
จราจรลาดยางกว้างเฉลี่ย 4.50 - 8.50 เมตร ยาว 
1,280 เมตร หนา 0.05 เมตร และ/หรือมีพ้ืนที่ลาด
ยาง ไม่น้อยกว่า 7,600 ตารางเมตร พร้อมงานตี
เส้นจราจร (สีเหลือง,ขาว ตามแบบ) มีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 280 ตารางเมตร และยกระดับฝาบ่อพักน้ า
เหล็กหล่อ จ านวน 158 ฝา และปรับปรุงเปลี่ยนฝา
บ่อพักเป็นเหล็กหล่อแบบมีหูพับ จ านวน 7 ฝา 
พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย สร้างตามแบบ
ที่ อบต.ก าหนด 
 

สายทางบริเวณ
หมู่บ้าน

พฤกษชาติ  
หมู่ที่ 3 

3,773,000 บรรจุอยู่ใน
เพ่ิมเติมแก้ไข 
เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.
2564 ครั้งที่ 2 

ข้อ 3 

 

 

/ล าดับ... 
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ล ำดับ
ที ่

รำยละเอียดโครงกำร พื้นที่ด ำเนินกำร งบประมำณ หมำยเหตุ 

9 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic 
Concrete 
ขยายผิวและปรับปรุงผิวจราจร คสล. กว้าง ,ยาว 
ตามแบบที่ อบต.ก าหนด หนา 0.15 เมตร และ/
หรอืมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 50 ตารางเมตร ผิว
จราจรลาดยางกว้างเฉลี่ย 5.00 - 6.00 เมตร ยาว 
1,250 เมตร หนา 0.05 เมตร และ/หรือมีพ้ืนที่ลาด
ยาง ไม่น้อยกว่า 6,650 ตารางเมตร พร้อมงานตี
เส้นจราจร(สีเหลือง,ขาว ตามแบบ) มีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 280 ตารางเมตร และปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อ
พักเป็นฝาเหล็กหล่อแบบมีหูพับ จ านวน 110 ฝา 
พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย สร้างตามแบบ
ที่ อบต.ก าหนด 
 

สายทางบริเวณ
หมู่บ้าน 

บ้านเกาะธานี 
หมู่ที่ 6 

3,831,000 บรรจุอยู่ใน
เพ่ิมเติมแก้ไข 
เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.
2564 ครั้งที่ 2 

ข้อ 1 

ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อควำม กรณีที่มีกำรผิดพลำด
เล็กน้อยด้ำนธุรกำร เช่น กำรสะกดผิด พิมพ์ตก หล่น เป็นต้น ซึ่งไม่ท ำให้
งบประมำณเปลี่ยนแปลงไป   

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

เลขำนุกำรสภำ  ข้อกฎหมำย  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน     

การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่ 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561   
 “ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติ  
จากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้  

(1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน   
ท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริหารชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้   
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ 
ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด   

(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
แต่ละประเภทตามระเบียบ (อบต.บ้ำนเกำะ ได้ด ำเนินกำรส่งเงินสมทบกองทุน
บ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรท้องถิ่น (กบท.) ไปแล้ว จ ำนวน 756,056.80 บำท 
และเงินกองทุนทดแทน จ ำนวน 11,000 บำท)  

/(3) ให้กันเงินสะสม... 
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 (3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสาม  
เดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน 
การบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน  

(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง   
ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่   
ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

ทั้งนี ้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยการใช้จ่ายเงินสะสม 
ให้ค านึงถึงฐานการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว” 

ประธำนสภำฯ  ตามที่ท่านนายก อบต. ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม     
ครั้งที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยประสงค์จะ
อภิปรายซักถามใด ๆ หรือไม่ หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม  - เห็นชอบ จ านวน 8 เสียง   ไม่เห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง  
(ประธานสภา)  

ระเบียบวำระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 

ประธำนสภำฯ  ท่ำนนำยกฯ มีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่  

นำยก อบต.  1. กรณีเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการท้องถิ่น นั้น กฎหมาย
เดิมก าหนดให้ อบต.จ่ายสมทบร้อยละ 1 แต่ปัจจุบันนี้มีการแก้ไขกฎหมายให้ อบต.
ต้องจ่ายสมทบเพ่ิมอีกร้อยละ 1 รวมทั้งสิ้น เป็นร้อยละ 2 

  2. ณ ขณะนี้ ทางชมรมนายก อปท.ได้มีการปรึกษาหารือกับ สตง.เกี่ยวกับ
การจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ซึ่งแนวทางต่าง ๆ จะต้องเป็นไปตามที่กระทรวง
สาธารณสุขก าหนด ส่วนผลการหารือจะเป็นอย่างไรนั้น จะได้แจ้งให้ทราบภายหลัง 

  3. โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดนครราชสีมา  ส าหรับโครงการนี้
คาดว่าจะเป็นการจัดให้มีการฝึกอบรมโดยใช้สถานที่ฝึกอบรมเป็นโรงแรมในเขตจังหวัด
นครราชสีมา  

  4. ส าหรับเรื่องงบประมาณของ สปสช.ต าบลบ้านเกาะ นั้น ขณะนี้มี 2 กลุ่มที่
ยังไม่ได้โอนเข้าบัญชีกลุ่ม คือ  

   1. กลุ่มส่งเสริมสุขภาพประชาชน หมู่ที่ 4 ซึ่งยังไม่ได้จัดส่งรูปเล่ม
การด าเนินงานครั้งที่ผ่านมา 

   2. ศูนย์พัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการต าบล
บ้านเกาะ ยังติดขัดด้านเอกสารทางธุรการ 

  แต่ได้กันเงินไว้ให้ทั้ง 2 กลุ่มเรียบร้อยแล้ว หากทั้ง 2 กลุ่มพร้อมเมื่อใดก็
สามารถจะด าเนินการต่อได้ทันท ี

นำยเจน วรรณบวร  1. ขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต.บ้านเกาะทุกท่าน ที่ได้มอบเงินจ านวน  
รองนำยก อบต. 3,000 บาท ให้แก่วัดบ้านเกาะ เพ่ือใช้ในงานพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่นวล  

(อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านเกาะ) 
 2. แจ้งข่าวโรงเรียนผู้สูงอายุ ว่าจะมีการเปิดเรียนในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 
2564 และก าหนดให้มีการเรียนการสอนทุก ๆ วันเสาร์ที่ 3 ของเดือน  

/ประธาน... 



-10- 

ประธำนสภำฯ  ถามสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนว่ามีผู้ใดมีเรื่องอ่ืน ผมขอปิด
ประชุม (จึงสั่งปิดประชุม) 

ทีป่ระชุม  -รับทราบ- 

ปิดประชุมเวลา 14.20 น. 

 

     (ลงชื่อ)        บุญเกื้อ  กิ่งกุ่มกลาง  ผู้จดรายงาน  
        (นายบุญเกื้อ  กิ่งกุ่มกลาง) การประชุม 
      เลขานุการสภา อบต.บ้านเกาะ  
 

คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม ไดประชุมพิจำรณำตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเกำะ สมัยสำมัญ สมัยท่ี 1 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2564 แลวในวันที่ 10 
มีนำคม 2564 เห็นวำถูกต้อง จึงลงลำยมือชื่อไวเปนหลักฐำน 
 

(ลงชื่อ)     ณรงค์  จาเกาะ ประธานกรรมการ 
                   (นายณรงค์  จาเกาะ) 

 สมาชิกสภา อบต.บ้านเกาะ หมู่ที่ 2 
 

(ลงชื่อ) จักรินทร์  กองทุ่งมน กรรมการ  (ลงชื่อ)     โสภณ  ศรีสันเทียะ กรรมการ 
        (นายจักรินทร์  กองทุ่งมน)              (นายโสภณ  ศรีสันเทยีะ) 
 สมาชิกสภา อบต.บ้านเกาะ หมู่ที่ 6      สมาชิกสภา อบต.บ้านเกาะ หมู่ที่ 4 
 

สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเกำะ  ได้รับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งนี้แล้ว 
เมื่อวันที่  22  เมษำยน  พ.ศ. 2564 

 
(ลงชื่อ)        มนูญ   ไพรเกาะ ผู้รับรองรายงาน 
            (นายมนูญ   ไพรเกาะ) 

      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ  
 
 
 
 
 
 


