
(ส ำเนำ) 
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเกำะ  

สมัยสำมัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 2 ประจ ำปี พ.ศ. 2564  
วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหำคม 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 นายณรงค์  จาเกาะ รองประธานสภา อบต. ณรงค์  จาเกาะ  
3 นายอมร  ทือเกาะ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 อมร  ทือเกาะ  
4 นายบุญเกื้อ  กิ่งกุ่มกลาง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 บุญเกื้อ  กิ่งกุ่มกลาง  
5 ร้อยตรีสมพงษ์  พิพิธภัณฑ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 สมพงษ์  พิพิธภัณฑ์  
6 นางตวงทิพย์  เกิดนอก   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 ตวงทิพย์  เกิดนอก    
7 นายโสภณ  ศรีสันเทียะ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 โสภณ  ศรีสันเทียะ  
8 นายสุเทพ  ทือเกาะ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 สุเทพ  ทือเกาะ  
9 นายสมชาย  แย้มศิลา สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 สมชาย  แย้มศิลา  

10 นายจักรินทร์  กองทุ่งมน สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 จักรินทร์  กองทุ่งมน  

ผู้ไม่มำประชุม 

 นายจิรพัฒน์  หวังแนวกลาง  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 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 นางสาวปฐพร  ยนจอหอ รองปลัด อบต. ปฐพร  ยนจอหอ  
6 นางพัทธนันท์ พรหมในเมือง ผอ.กองคลัง พัทธนันท์ พรหมในเมือง  
7 นางมณีนุช  สุปัญญเดชา ผอ.กองช่าง มณีนุช  สุปัญญเดชา  
8 นางสาววรัญญา  รักนา หวัหน้าส านักปลัด อบต. วรัญญา  รักนา  
9 นางพัชรีย์ ปรียาภรณ์มารวิช หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป พัชรีย์ ปรียาภรณ์มารวิช  

เปิดประชุมเวลา 13.30 น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  ผมขอเปิดประชุม  วันนี้เป็นการประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเกาะ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖4  ซ่ึงสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ  
มีสมาชิกอยู่ในต าแหน่ง  ๑๑  คน มาประชุม 10 คน ไม่มา 1 คน คือ นายจิรพัฒน์  หวังแนวกลาง สมาชิกสภา 
อบต.หมู่ที่ 5  ขอลาป่วย  ครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระประชุม 
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ระเบียบวำระท่ี ๑ เรื่องประธำนแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ  
   กำรขออนุญำตขยำยเวลำประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเกำะ  

สมัยสำมัญ สมัยท่ี 3 ประจ ำปี พ.ศ. 2564  

ประธำนสภำฯ  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ ได้ด าเนินการขอขยายเวลาประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2564 
และนายอ าเภอเมืองนครราชสีมา ได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2564 ออกไปอีก 15 
วัน นับตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป ตามหนังสืออ าเภอเมืองนครราชสีมา 
ที่ นม 0023.7/4548 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2564 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

ที่ประชุม  -รับทราบ- 

ระเบียบวำระท่ี ๒ เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำสมัยสำมัญ สมัยที่ 3 ครั้งที ่1 ประจ ำปี ๒๕๖4 
เมื่อวันที่ 10 สิงหำคม ๒๕๖4 

ประธำนสภำฯ  มอบฝ่ายเลขานุการ สรุปรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ให้ที่ประชุมได้ฟังอีก
ครั้งหนึ่ง 

เลขำนุกำร  (สรุปรำยงำนกำรประชุม) 
ประธำนสภำฯ   ตามรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3   

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 รำยงำนผลกำรประชุมคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ ครั้งแรก 

ประธำนสภำฯ  ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ รายงานผล  การประชุม 

ร.ต.สมพงษ์ฯ เรียน  ประธำนสภำ อบต.บ้ำนเกำะ  
ประธำนคณะกรรมกำร  ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ ในการประชุมสมัยสามัญ     
แปรญัตติฯ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ได้มีมติคัดเลือก

คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ซึ่งเป็นไปตามค าสั่งสภา อบต.บ้านเกาะ ที่ 1/2564 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 
2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565   
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  ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้มีมติเลือกประธานและเลขานุการ
แปรญัตติ ในการประชุมเม่ือวันที่ 12 สิงหาคม 2564 ดังนี้ 

  1. ร้อยตรีสมพงษ์ พิพิธภัณฑ์ ส.อบต.หมู่ที่ 3   เป็นประธานกรรมการฯ 
  2. นายสุเทพ  ทือเกาะ  ส.อบต.หมู่ที่ 5 เป็นกรรมการ 

 3. นายอมร  ทือเกาะ  ส.อบต.หมู่ที่ 1 เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

ที่ประชุม  -ทราบ- 
   3.2  ประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) 

       ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  

ประธำนสภำฯ  ขอเชิญท่ำนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเกำะ ได้ชี้แจง 

นำยก อบต.  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ ได้ด าเนินการขอความเห็นชอบ
เพ่ือให้สภา อบต.บ้านเกาะ พิจารณาการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 3 ไปแล้วเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 
2564 ที่ผ่านมา ซึ่งเมื่อสภา อบต.เห็นชอบแล้ว อบต.บ้านเกาะ ได้ประกาศการ ใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นไปตามข้อ 22 วรรค 2 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เพ่ือจักได้น าไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนาต าบล      
บ้านเกาะ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

เลขำนุกำรสภำฯ  ข้อกฎหมำย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22 วรรค 2 
“ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
 (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนา

พัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารราร่างแผนพัฒนา

ท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนา
ท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้” 
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ประธำนสภำฯ  ตามที่ท่านนายกฯ  ได้ชี้แจงรายละเอียดการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีสมาชิก
ท่านใดมีข้อสงสัยประการใด และประสงค์จะอภิปรายซักถามใด ๆ หรือไม่ ส าหรับวาระ
นี้จะไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นอ านาจของผู้บริหาร แต่ท่านนายกฯ ได้น ามาแจ้งให้ที่
ประชุมทราบ หากท่านสมาชิกไม่มีข้อสงสัยจะสอบถาม ผมขอเข้าสู่วาระต่อไป  

ที่ประชุม  -ทราบ- 

   3.3  ประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

ประธำนสภำฯ  ขอเชิญท่ำนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเกำะ ได้ชี้แจง 

นำยก อบต.  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ ได้ด าเนินการขอความเห็นชอบ
เพ่ือให้สภา อบต.บ้านเกาะ พิจารณาการร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
ไปแล้วเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งเมื่อสภา อบต.เห็นชอบแล้ว อบต.
บ้านเกาะ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เรียบร้อยแล้ว          
ซึ่งเป็นไปตามข้อ 24 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 เพ่ือจักได้น าไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนาต าบล
บ้านเกาะ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

เลขำนุกำรสภำฯ  ข้อกฎหมำย 
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 5 การน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 
“ข้อ 24 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว และน าไป

ปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด อ าเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

ประธำนสภำฯ  ตามที่ท่านนายกฯ  ได้ชี้แจงรายละเอียดการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566-2570) มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยประการใด และประสงค์จะอภิปราย
ซักถามใด ๆ หรือไม่ ส าหรับวาระนี้จะไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นอ านาจของผู้บริหาร 
แต่ท่านนายกฯ ได้น ามาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ หากท่านสมาชิกไม่มีข้อสงสัยจะสอบถาม 
ผมขอเข้าสู่วาระต่อไป  

ที่ประชุม  -ทราบ- 

 

 

 

/ระเบียบ... 
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ระเบียบวำระท่ี ๔ ญัตติเพื่อพิจำรณำ 
4.1 กำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.   
      2565 (วำระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ) 

ประธำนสภำฯ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ชี้แจงข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

เลขำนุกำรสภำฯ  ข้อกฎหมำย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  
1. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537   

แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562   
ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ สมาชิกสภาฯ จะแปรญัตติเพิ่มเติมรายการ  

หรือจ านวนในรายการมิได้ แต่อาจแปรญัตติได้ในทางลดหรือตัดทอนรายจ่าย ซึ่งมิได้ 
เป็นรายจ่ายที่เป็นเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินกู้ หรือเงินที่ก าหนดให้จ่ายตามกฎหมาย 

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 

“ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงล าดับข้อ
เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น  เว้นแต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน 

ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการ
แก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก” 

ประธำนสภำฯ   ขอเชิญคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ รำยงำนผลกำรแปรญัตติ 

ร้อยตรีสมพงษฯ์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
ประธำนคณะกรรกำรฯ 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 ข้อ 50 ก าหนดว่า ร่างข้อบัญญัติ เมื่อคณะกรรมการ

แปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการ
แก้ไขเพ่ิมเติม พร้อม ทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงาน
นั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มี หรือ ไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การ
แปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยกับการแปรญัตตินั้นเป็นประการ
ใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย และ
ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อน
วันประชุมพิจารณา ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลง
ประกอบการรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 

  คณะกรรมการแปรญัตติขอรายงานผลการรับค าแปรญัตติและมติที่ประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ ดังนี้ 

ที่ประชุมสภำ อบต.บ้านเกาะ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10  
สิงหาคม 2564 มีมติให้ก าหนดระยะเวลายื่นค าแปรญัตติในระหว่าง 

    วันที่ 13 สิงหำคม 2564  ตั้งแต่เวลำ 08.30 น. - 16.30 น. 
    วันที่ 14 สิงหำคม 2564  ตั้งแต่เวลำ 08.30 น. - 16.30 น. 
    วันที่ 15 สิงหำคม 2564  ตั้งแต่เวลำ 08.30 น. - 16.30 น. 
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รวมระยะเวลาเท่ากับ 24 ชั่วโมง  โดยให้เสนอค าแปรญัตติต่อประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติได้ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ ผลปรากฏว่าใน
ช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ใดมายื่นค าแปรญัตติฯ  และคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ประชุม
กันแล้ว ปรากฏว่า 

1. หลักการและเหตุผล ไม่มีกำรแก้ไข 
2. ประมาณการรายรับ ไม่มีกำรแก้ไข 
3. ประมาณการรายจ่าย ไม่มีกำรแก้ไข 

โดยมติที่ประชุม มีความเห็นว่า ให้คงไว้ตำมร่ำงเดิม ไม่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือ
ข้อใดของข้อบัญญัติงบประมำณฯ ไม่มีกำรสงวนควำมเห็นของกรรมกำรแปรญัตติ 
และ ไม่มีกำรสงวนค ำแปรญัตติใด ๆ  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

ประธำนสภำฯ  เนื่องจากคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้แถลงว่าไม่มีผู้ใดยื่นค าแปรญัตติ และ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้มีมติให้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ตามร่างเดิมที่
ประธานสภาฯ ได้ส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ พิจารณา  โดยไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม
ในตอนหรือข้อใด ของข้อบัญญัติงบประมาณฯ และไม่มีการสงวนความเห็นของ
กรรมการแปรญัตติ  ไม่มีการสงวนค าแปรญัตติใด ๆ ดังนั้นผมจะขอมติที่ประชุมในวาระ
ที่ 2 ในขั้นของการแปรญัตติ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้คงไว้ตามร่ำงเดิม ตามความเห็น
ของคณะกรรมการแปรญัตติ ขอให้ยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม  - เห็นชอบ- จ านวน 9 เสียง  ไม่เห็นชอบ -  เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ) 

ประธำนสภำฯ  เป็นอันว่ามติที่ประชุมให้ความเห็นชอบกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ 

   (พักกำรประชุม 10 นำที) 

4.2 ขอควำมเห็นชอบร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
      พ.ศ. 2565 (วำระท่ี 3 ขั้นลงมติ) 

ประธำนสภำฯ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ชี้แจงข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

เลขำนุกำรสภำฯ  ข้อกฎหมำย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 

2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 

 “ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ีสาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ 
ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร 

ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็น ”
ข้อบัญญัติหรือไม ่“ 

 

 

/ประธานสภาฯ... 
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ประธำนสภำฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์ที่จะให้มีการอภิปรายในวาระที่ 3 นี้หรือไม่  
หากไม่มี ต่อไปผมขอให้ลงมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบในวาระที่ 3 เพ่ือตราเป็นร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และน าเสนอ
นายอ าเภอฯ เพ่ือพิจารณาลงนามอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้
ตราเป็นข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ขอให้ยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม  - เห็นชอบ- จ านวน 9 เสียง  ไม่เห็นชอบ -  เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ) 

ประธำนสภำฯ   เป็นอันว่ามติที่ประชุมให้ความเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ 
   รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

   ๔.3 กำรขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสม 

ประธำนสภำฯ  ขอเชิญท่ำนนำยกฯ ได้ชี้แจง 
นำยก อบต.  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. 2561-2565) โครงการสร้างพ้ืนฐานเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน  
จึงได้ยื่นเสนอญัตตินี้ เพ่ือขอความเห็นชอบในการพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5  ซึ่งมีรายละเอียดของสถานะทางการคลัง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ มีดังนี้  

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 10,299,189.00 บาท 
4 หักกันเงินจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 4 ปี 2562 (1 โครงการ) 124,100.00 บาท 
5 หักกันเงินจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 5 ปี 2562 (1โครงการ) 427,400.00 บาท 
6 หักกันเงินจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 1 ปี 2563 (2 โครงการ) 2,651,100.00 บาท 
7 หักกันเงินจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 3 ปี 2563 (1 โครงการ) 38,000.00 บาท 
8 หักกันเงินจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 1 ปี 2564 (11 โครงการ) 2,223,100.00 บาท 
9 หักกันเงินจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 2 ปี 2564 (9 โครงการ) 9,257,900.00 บาท 
10 หักกันเงินจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 3 ปี 2564 (9 โครงการ) 7,811,900.00 บาท 
11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  หักกันเงินจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 4 ปี 2564 (9 โครงการ) 2,511,600.00 บาท 
12 บวก เงินสะสมรับ  0.00 บาท 
13 บวก ยกเลิกจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 1 ปี 2563 (1 โครงการ) 303,400.00 บาท 
14 บวก ยกเลิกจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 1 ปี 2564 (4 โครงการ) 215,000.00 บาท 
15 บวก ยกเลิกจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 2 ปี 2564 (9 โครงการ) 9,257,900.00 บาท 

 
 

/ล าดับ... 
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ล ำดับที่ รำยกำร จ ำนวนเงิน หน่วย 

16 บวก ยกเลิกจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 3 ปี 2564 (6 โครงการ) 609,200.00 บาท 
17 หัก กันเงิน 10% (ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 

ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
7,038,600.00 บาท 

18 หัก เงินส ารองด้านบุคลากร (ไม่น้อยกว่า 3 เดือน) 4,200,000.00 บาท 
19 เงินสะสมคงเหลือที่สามารถจ่ายขาดเงินสะสมได้ 64,001,477.60 บาท 
20 ขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมครั้งนี้  5,606,400.00 บาท 
21 คงเหลือยอดเงินสะสม 58,395,077.60 บาท 
22 เงินทุนส ารองสะสม 50,172,482.82 บาท 

ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ  จึงเสนอขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 
เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และอ านวยความสะดวกให้กับ 
ประชาชนในเขตพ้ืนที ่จ านวน 7 รายการ เป็นเงิน 5,606,400.00 บาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

ล ำดับ
ที ่

รำยละเอียดโครงกำร พื้นที่ด ำเนินกำร งบประมำณ หมำยเหตุ 

1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์  
ติกคอนกรีต จ านวน 5 ช่วง แยกเป็น 
ช่วงที่ 1 บริเวณซอย 42 
ช่วงที่ 2 บริเวณซอย 43 
ช่วงที่ 3 บริเวณซอย 44 
ช่วงที่ 4 บริเวณซอย 45 
ช่วงที่ 5 บริเวณซอย 46 
พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย สร้างตามแบบที่ 
อบต.ก าหนด 

สายทางบริเวณ
ถนนภายในบ้าน
บึงพญาปราบ 

หมู่ที่ 5 

890,000.00 บรรจุอยู่ในเพิ่มเติม
และแก้ไข 

เปลี่ยนแปลง 
แผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจ าปีงบ 
ประมาณ พ.ศ. 
2564 ครั้งที่ 1  

ข้อ 81,82,83,84 

2 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์  
ติกคอนกรีต กว้างเฉลี่ย 4.50-7.00 เมตร ยาว 438 
เมตร หนา 0.05 เมตร และ/หรือมีพ้ืนที่ลาดยางไม่น้อย
กว่า 2,800 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร (สี
เหลือง,ขาว) และยกระดับฝาบ่อพักเหล็กหล่อจ านวน 
35 ฝา พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย สร้างตาม
แบบที่ อบต.ก าหนด 

สายทางบริเวณ
สายป่าตาล  
หมู่ที่ 3 , 4 

1,000,000.00 บรรจุอยู่ในเพิ่มเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) 

ประจ าปีงบ 
ประมาณ พ.ศ. 
2563 ครั้งที่ 2  

ข้อ 19 

 

/ล าดับ... 
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ล ำดับ
ที ่

รำยละเอียดโครงกำร พื้นที่ด ำเนินกำร งบประมำณ หมำยเหตุ 

3 โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คสล. ขนาดผิว
จราจรกว้างเฉลี่ย 0.50 – 1.10 เมตร ยาว 125 เมตร 
หนา 0.15 เมตร และ/หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
104 ตารางเมตร สร้างตามแบบที่ อบต.ก าหนด 

สายทางบริเวณ
ถนนทางเข้าบ้าน
โคกไผ่น้อย ถึง

ถนนหลัง รพ.สต.
ขนาย หมู่ที่ 3 

55,000.00 บรรจุอยู่ใน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) 
หน้า 62 ข้อ 86 

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ าและบ่อ
พักน้ า 
ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00-3.30 เมตร ยาว 209 เมตร 
หนา 0.15 เมตร และ/หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 677 
ตารางเมตร งานรื้นท่อระบายน้ า,บ่อพักน้ าและฝาเหล็กหล่อ
เดิม งานวางท่อระบายน้ าขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 0.60 
เมตร ยาว 209 เมตร พร้อมบ่อพักน้ าและฝาบ่อพัก
เหล็กหล่อ จ านวน 20 บ่อ พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 
ป้าย สรา้งตามแบบที่ อบต.ก าหนด 

สายทางบริเวณ
ซอยเสาโทรศัพท์ 

หมู่ที่ 6  

980,000.00 บรรจุอยู่ในเพิ่มเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) 

ประจ าปีงบ 
ประมาณ พ.ศ. 
2564 ครั้งที่ 3 

 ข้อ 1 

5 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผวิจราจรแบบแอสฟลัท์ติก 
คอนกรีต จ านวน 3 ช่วง  
ช่วงที่ 1 ต่อจากลาดยางเดิม (จากหน้าบา้นนายศักดา ถึง
สามแยกศาลาอเนกประสงค์) ผวิจราจรเฉลี่ย 4.00-7.50 
เมตร ยาว 123 เมตร หนา 0.05 เมตร 
ช่วงที่ 2 จากสามแยกศาลาอเนกประสงค์ถึงสามแยก
ต าหนักปู่สบุิน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.20-6.00 เมตร ยาว 
400 เมตร หนา 0.05 เมตร 
ช่วงที่ 3 จากสามแยกศาลาอเนกประสงค์เชื่อมต่อถนนสาย
หลัก บริเวณตรงข้ามหอพักปลายนา  ผวิจราจรกวา้งเฉลี่ย 
2.80-3.00 เมตร ยาว 215 เมตร หนา 0.05 เมตร  
และ/หรือมีพื้นที่ลาดยางรวมไมน่้อยกว่า 2,820 ตารางเมตร 
และยกระดับฝาบ่อพักน้ า จ านวน 72 ฝา พร้อมงานตีเส้น
จราจร (สีเหลือง,ขาว ตามแบบ) พร้อมป้ายโครงการจ านวน 
1 ป้าย สร้างตามแบบที่ อบต.ก าหนด 

สายทางบริเวณ
ถนนภายใน  
บ้านขนาย     
หมู่ที่ 3 

1,100,000.00 บรรจุอยู่ในเพิ่มเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) 

ประจ าปีงบ 
ประมาณ พ.ศ. 
2563 คร้ังที่ 2 

 ข้อ 18 

 

 

/ล าดับที่... 
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ล ำดับ
ที ่

รำยละเอียดโครงกำร พื้นที่ด ำเนินกำร งบประมำณ หมำยเหตุ 

6 โครงการปรับปรุงรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านเกาะ 
สร้างตามแบบที่ อบต.ก าหนด 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

 อบต.บ้านเกาะ 
หมู่ที่ 1 

55,000.00 บรรจุอยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-

2565) เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง  

(ฉบับที่ 2) ประจ าปีงบ 
ประมาณ พ.ศ. 2563  

ข้อ 17 
7 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมยกระดับถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ก่อสร้างยกระดับถนน คสล.กว้างเฉลี่ย 3.00-5.00 
ม. ยาว 620 เมตร และ/หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
2,475.49 ตารางเมตร พร้อมยกระดับฝาบ่อพัก
เหล็กหล่อขนาด 0.65 * 0.65 เมตร จ านวน 5 ฝา 
พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย สร้างตามแบบที่ 
อบต.ก าหนด 

สายทางบริเวณ
ถนนเลียบคลอง

ช้าง หมู่ที่ 3  

1,526,400.00 บรรจุอยู่ในเพิ่มเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) 

ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2564 ครั้งที่ 1  

ข้อ 36 

รวมงบประมำณทั้งสิ้น 5,606,400.00  

ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อควำม กรณีที่มีกำรผิดพลำดเล็กน้อย
ด้ำนธุรกำร เช่น กำรสะกดผิด พิมพ์ตก หล่น เป็นต้น ซึ่งไม่ท ำให้งบประมำณ
เปลี่ยนแปลงไป   

 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) ให้กันเงิน... 
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(3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน  
และกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน การ
บริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน  

(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง   
ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่   
ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยการใช้จ่ายเงินสะสม 
ให้ค านึงถึงฐานการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว” 

ประธำนสภำฯ  ตามที่ท่านนายก อบต. ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 5 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยประสงค์จะอภิปราย
ซักถามใด ๆ หรือไม่ หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม  - เห็นชอบ- จ านวน 9 เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ) 

   4.4 ขออนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปี (กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน) 

ประธำนสภำฯ  ขอเชิญท่ำนนำยกฯ ได้ชี้แจง 

นำยก อบต.  สืบเนื่องจากวาระที่ผ่านมา และองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ ได้ประกาศ 
 ใช้งบประมาณและโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่ง

โครงการดังกล่าวนั้น มีความจ าเป็นจะต้องด าเนินการ แต่เนื่องด้วยปัจจุบันใกล้สิ้น
ปีงบประมาณซึ่งเป็นรายจ่ายหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ระหว่างด าเนินการก่อหนี้
ผูกพัน (ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัก) แต่คาดว่าจะไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

เพ่ือให้การเบิกจ่ายเงินในโครงการต่าง ๆ เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบที่
ก าหนดไว้ จึงได้ด าเนินการกันเงินไว้เพ่ือเบิกเหลื่อมปี กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 

ล ำดับ 
ที ่

กอง/แผน/งำน หมวด/ประเภท/รำยกำร จ ำนวนเงินที่
ขอกัน 

หมำยเหตุ 

1 ส ำนักปลัด อบต.  
แผนงานบริหารทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 

หมวด ครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
     ชุดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่าย 
 

500,000.00  

2 ส ำนักปลัด อบต.  
แผนงานรักษาความสงบภายใน 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย 

หมวด  ครุภัณฑ์ 
ประเภท บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
     บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ า
อเนกประสงค์ 
 

500,000.00  

 
/ล าดับที่... 
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ล ำดับ 
ที ่

กอง/แผน/งำน หมวด/ประเภท/รำยกำร จ ำนวนเงินที่
ขอกัน 

หมำยเหตุ 

3 กองช่ำง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

หมวด ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
     โครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล. บริเวณซอย 
15 หมู่ที่ 1 
 

915,300.00  

4 กองช่ำง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

หมวด ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
     โครงการก่อสร้างติดตั้งราวกันตก (Guard Rail) 
บริเวณซอยข้างบริษัทโตโยต้าทองรวยสีมา จ ากัด หมู่ที่ 2 
 

318,200.00  

5 กองช่ำง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

หมวด ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
     โครงการก่อสร้างติดตั้งราวกันตก (Guard Rail) 
บริเวณซอยข้างบริษัทนิสสันโคราชเอกสหกรุ๊ป จ ากัด   
หมู่ที่ 3 
 

274,500.00  

ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อควำม กรณีที่มีกำรผิดพลำดเล็กน้อย
ด้ำนธุรกำร เช่น กำรสะกดผิด พิมพ์ตก หล่น เป็นต้น ซึ่งไม่ท ำให้งบประมำณ
เปลี่ยนแปลงไป   

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

เลขำนุกำรสภำฯ   ข้อกฎหมำย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 

การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 หมวด 5 การกันเงิน  

“ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อ
หนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกิน
อีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าว
ที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปี ต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่
กรณ ีและโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ 

กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพัน 
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตาม

วรรคสองแล้ว หากยังไม่ได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว 
ให้เงินจ านวนนั้นตกเป็นเงินสะสม”  
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ประธำนสภำฯ  ตามที่ท่านนายกฯ  ได้เสนอรายละเอียดในการขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี  
กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 5 รายการ นั้น มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยประการใด และ
ประสงค์จะอภิปรายซักถามใด ๆ หรือไม่ หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุม   

มติที่ประชุม  - เห็นชอบ- จ านวน 9 เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ) 

ระเบียบวำระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 

ประธำนสภำฯ  ท่ำนใดมีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ 

นำยก อบต.  1. ขณะนี้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5  แจ้งว่าจะเข้าด าเนินการ
ตามโครงการขุดลอกและก าจัดวัชพืชคลองชลประทาน ช่วงถนนมิตรภาพ ถึง ถนน     
สุรนารายณ์ ต าบลบ้านเกาะ อ าเภอเมืองนครราชสีมา (ช่วงที่ 1 และ ช่วงที่ 2) โดยได้
เริ่มด าเนินการตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ   

ทั้งนี้ ทาง อบต.บ้านเกาะ ก็ได้ด าเนินการขุดลอกเหมืองตาไกร้ ช่วงหมู่บ้านโฮม
การ์เด้นบ้านเกาะ – บ้านเอื้ออาทร หมู่ที่ 1  ควบคู่ไปด้วย 

2. แจ้งเนื่องจากมีโรงแรมในเขตพ้ืนที่ หมู่ที่  2 ได้เข้าร่วมโครงการ Bubble 
and Seal ซึ่งเป็นโครงการที่เกี่ยวกับการควบคุมการระบาดในโรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่ เป็นการจัดการในสถานที่ที ่มีคนอยู ่รวมกัน โดยท าการแบ่งคนเป็นกลุ ่ม
ย่อยๆตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ แต่ละกลุ่มสามารถท างานร่วมกันโดยป้องกันตนเอง 
แต่ไม่ให้มีการท างานหรือท ากิจกรรมข้ามกลุ่มและไม่ให้พนักงานมีกิจกรรมนอกสถาน
ประกอบการหรือนอกที่พักอาศัย ซึ่งโรงแรงแห่งนี้ได้รับคนงานจากโรงงานขนาดใหญ่ 
จากโชคชัย เข้ามาพัก โดยไม่แจ้งให้ อบต.ได้ทราบ และเมื่อ คณะกรรมการศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันโรคระบาดระดับอ าเภอ มาตรวจสอบ ปรากฏว่า ผู้ประกอบการและ
ผู้จัดการโรงงานไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการควบคุมฯ ได้ จึงไม่ได้รับการอนุญาตให้
เข้าพักในเขตพ้ืนที่  ดังนั้นก็ถือว่าเราโชคดีไปเปราะหนึ่ง เพราะในเขตเทศบาลนครนคร
ราชสีมา ได้ประสบปัญหาดังกล่าวแล้ว เช่น โรงแรมปัญจดารา และ โรงแรมขวัญเรือน 
ซ่ึงผู้เข้าพักจากโรงงานติดเชื้อ และน าเชื้อมาติดเจ้าหน้าที่ของโรงแรม ก็จะก่อให้เกิดคลัส
เตอร์ใหญ่  
 3. กรณีเด็กนักเรียนในเขตพ้ืนที่ หมู่ที่ 6 สัมผัสกับเด็กพ้ืนที่ หมู่ที่  2 ซึ่ง
ครอบครัวของเด็กหมู่ที่ 2 ติดเชื้อ จึงได้แจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 และ ผู้น าหมู่บ้าน ได้
ประสานให้เด็ก ๆ ที่สัมผัสกับเด็กหมู่ที่ 2 ได้ไปตรวจหาเชื้อ (Swab) ที่โรงพยาบาล
มหาราชนครราชสีมา ซึ่งปรากฏว่า “ไม่พบเชื้อทุกคน” และ รวมถึง เด็กหมู่ที่ 2 ด้วย 
เราก็เบาใจได ้
 4. แจ้งเมื่อเช้าได้ออกร่วมกับอ าเภอเมืองนครราชสีมา ด าเนินการตรวจสอบ
พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ บริเวณล าเหมืองสาธารณะ บริเวณหมู่บ้านโฮมการ์เด้น 
ปรากฏว่า เราจะได้พ้ืนที่สาธารณะเพ่ิมเติม  

 

 

/ประธานสภาฯ... 
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ประธำนสภำฯ   ท่านอ่ืนจะมีเรื่องน าเสนออะไรอีกหรือไม่ 

รองเจนฯ   ขอแจ้งประชาสัมพันธ์จาก รพ.สต.ขนาย ว่าหากประชาชนในพื้นท่ีจะมีการ 
รองนำยก อบต. ด าเนินการกิจกรรมใด ๆ หรือการจัดงานต่าง ๆ  ที่มีการรวมตัวคนเป็นจ านวนมาก ต้อง

ด าเนินการขออนุญาตการจัดงานกับทาง รพ.สต.ขนายได้แล้ว ไม่ต้องไปที่สาธารณสุข
อ าเภอเมืองนครราชสีมา ก็ฝากประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 

นำยบุญเกื้อฯ   ตามท่ีท่านนาย อบต.ได้ให้ความกรุณาปรับศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 2 ให้เป็นศูนย์ 
ส.อบต.หมู่ที่ 2 สาธารณสุขมูลฐานประจ าหมู่บ้าน แต่ยังขาดระบบไฟฟ้า ก็อยากจะขอความกรุณาทาง 

อบต.อีกครั้งหนึ่งเพ่ือที่จะได้ให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
ร.ต.สมพงษ์ฯ  ขณะนี้พื้นที่ว่างด้านหลังหมู่บ้านพฤกษชาติ มีคนน าขยะมาทิ้งเป็นจ านวนมาก 
ส.อบต.หมู่ที่ 3 และเริ่มล้นมาที่ถนน อยากจะขอรถ JCB ได้น าไปไถกลบ และเมื่อเรียบร้อยแล้ว จะได้

ปิดป้ายประกาศ “ห้ามทิ้งขยะ” ต่อไป 

ประธำนสภำฯ  ถามสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนว่ามีผู้ใดมีเรื่องอ่ืน ผมขอปิดประชุม 
(จึงสั่งปิดประชุม) 

ที่ประชุม  -รับทราบ- 

ปิดประชุมเวลำ 14.55 น. 

 

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

คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม ไดประชุมพิจำรณำตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเกำะ สมัยสำมัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เม่ือวันที่ 26 สิงหำคม 2564 แลว         
ในวันที ่      กันยำยน 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 
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ทั้งนี้ เนื่องจำกได้มีกำรประกำศให้มีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำ อบต. เหตุครบอำยุของ 

สภำท้องถิ่น  ซึ่งยังไม่มีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมในครั้งนี้ 
 
     (ลงชื่อ)       บุญเกื้อ  กิ่งกุ่มกลาง 
        (นายบุญเกื้อ  กิ่งกุ่มกลาง)   
      เลขานุการสภา อบต.บ้านเกาะ  
 
 

จึงได้รับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งนี้แล้ว เมื่อวันที่  30 กันยำยน  พ.ศ. 2564 
 

(ลงชื่อ)        มนูญ   ไพรเกาะ ผู้รับรองรายงาน 
            (นายมนูญ   ไพรเกาะ) 

      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ  
   
 
 


