
(ส ำเนำ) 
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเกำะ 

สมัยสำมัญ สมัยท่ี 4 ครั้งที่ 2 ประจ ำปี พ.ศ. 2563 
วันศุกร์ที ่ 13  พฤศจิกำยน  2563  เวลำ 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเกำะ 

------------------------- 
ผู้มำประชุม 
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 นายจิรพัฒน์  หวังแนวกลาง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 จิรพัฒน์ หวังแนวกลาง  

10 นายสมชาย  แย้มศิลา สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 สมชาย  แย้มศิลา  
11 นายจักรินทร์  กองทุ่งมน สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 จักรินทร์  กองทุ่งมน  

     
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 นายปฏิวัติ  นวมโคกสูง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ปฏิวัติ  นวมโคกสูง  
6 นายอ านวย  ช้างหมื่นไวย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 อ านวย  ช้างหมื่นไวย  
7 นางสาวปฐพร  ยนจอหอ รองปลัด อบต. ปฐพร  ยนจอหอ  
8 นางพัทธนันท์ พรหมในเมือง ผอ.กองคลัง พัทธนันท์ พรหมในเมือง  
9 นายยดิตบดินทร์  วัชรพาณิชย ์ รก.ผอ.กองช่าง ดิตบดินทร์  วัชรพาณิชย ์  

10 นางสาววรัญญา  รักนา หวัหน้าส านักปลัด อบต. วรัญญา  รักนา  
11 นางรัชนีวรรณ  จันวงษา ผอ.ร.ร.บ้านโคกไผ่ขนาย รัชนีวรรณ  จันวงษา  
12 นางพัชรีย์ ปรียาภรณ์มารวิช หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป พัชรีย์ ปรียาภรณ์มารวิช  

 

/เมื่อที่ประชุม... 

 



-2- 

  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  ผมขอเปิดประชุม  วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
บ้านเกาะ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2563  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ          
มีสมาชิกอยู่ในต าแหน่ง  11  คน มาประชุม 11 คน ครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเข้าสู่ระเบียบ วาระประชุม 

ระเบียบวำระท่ี 1 เรื่องประธำนแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ 
   - ไม่มี - 

ระเบียบวำระท่ี 2 เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำสมัยสำมัญ สมัยที่ 4 ครั้งที ่1 ประจ ำปี 2563 
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกำยน  2563 

ประธำนสภำฯ  มอบฝ่ายเลขานุการ สรุปรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ให้ที่ประชุมได้ฟัง
อีกครั้งหนึ่ง 

เลขำนุกำร  (สรุปรำยงำนกำรประชุม) 
ประธำนสภำฯ   ตามรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมัยสามัญ สมัยที่ 4  

ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖3  ที่ได้ส่งให้ทุกท่านล่วงหน้าแล้วนั้น มีข้อความใดที่ฝ่าย
เลขานุการฯ บันทึกไม่ถูกต้องหรือไม่ หากเห็นว่าไม่ถูกต้อง ขอให้แจ้งในที่ประชุม    
(ทิ้งช่วงเวลำเล็กน้อย)  หากไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะแก้ไข ผมขอมติที่ประชุม 
รับรองรายงานการประชุมด้วยครับ 

ที่ประชุม  - เห็นชอบ รับรองรายงานการประชุม   

ระเบียบวำระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทรำบ 

   3.1 ประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจ ำปีงบประมำณ  
                  พ.ศ. 2564 

ประธำนสภำฯ  ขอเชิญท่ำนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเกำะ ได้ชี้แจง 

นำยก อบต.  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ ได้ด าเนินการขอความเห็นชอบ
เพ่ือให้สภา อบต.บ้านเกาะ พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไปแล้วเมื่อวันที่  6 
พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งเมื่อสภา อบต.เห็นชอบแล้ว อบต.บ้านเกาะ ได้
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นไปตามข้อ 24 แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เพ่ือจักได้น 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 คณะกรรมการบริหารงานจังหวั ดแบบบูรณาการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด อ าเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้แผนและปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน” 

ประธำนสภำฯ  ตามที่ท่านนายกฯ  ได้ชี้แจงรายละเอียดการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564          
มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยประการใด และประสงค์จะอภิปรายซักถามใด ๆ หรือไม่ 
ส าหรับวาระนี้จะไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นอ านาจของผู้บริหาร แต่ท่านนายกฯ ได้
น ามาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ หากท่านสมาชิกไม่มีข้อสงสัยจะสอบถาม ผมขอเข้าสู่วาระต่อไป  

ที่ประชุม  -ทราบ- 
   3.2 กำรโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (ครั้งท่ี 1) 

ประธำนสภำฯ  ขอเชิญท่ำนนำยกฯ ได้ชี้แจง 

นำยก อบต.  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ ได้ด าเนินการโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ในด้านรายจ่ายประจ า ซึ่งเป็นรายการ
งบประมาณท่ีคาดว่าไม่เพียงพอ จ านวน 1 รายการดังนี้ 

  วันที่ 20 ตุลำคม ๒๕๖3 โอนงบประมาณ จ านวน ๑ รายการ คือ 
- หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม สืบสานประเพณี
ลอยกระทง จ านวน 20๐,๐๐๐ บาท (กองการศึกษาฯ) เนื่องจาประมาณการรายการ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานลอยกระทงไม่เพียงพอ จึงต้องมีการจัดหาอุปกรณ์และค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ เพิ่มมากข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ด้าน... 
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ด้ำน/แผน/งำน 
งำน/หมวด/ประเภท 

รหัสบัญชี งบประมำณ
ก่อนโอน 

โอนเพิ่ม โอนลด คงเหลือ หมำยเหตุ 

โอนเพิ่ม 
กองการศึกษาฯ 

ด้านการด าเนนิงานอ่ืน 
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

งานกีฬาและนันทนาการ 
หมวดค่าใช้สอย 

ประเภท ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม สืบ
สานประเพณีลอยกระทง 

 
 
 
00260 
00262 
53200000 
 

 
 
 
 
 
 

200,000.00 

 
 
 
 
 
 

150,000.00 

 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 

350,000.00 

 
 
 
 
 
 
 
 

คาดว่าจะไม่
เพียงพอ 

โอนลด 
กองการศึกษาฯ 

แผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

หมวดเงินเดือน 
ประเภท เงินเดือนพนักงาน 

หมวดค่าใช้สอย 
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
 

 
 
00210 
00211 
52200000 
52200000 
53200000 
5320100 
 

 
 
 
 
 

680,000.00 
 

350,000.00 

 
 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 

 
100,000.00 

 
50,000.00 

 
 
 
 

 
580,000.00 

 
300,000.00 

 
 
 
 
 
 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
เลขำนุกำรสภำฯ   ข้อกฎหมำย 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

“ข้อ ๒๖ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่าง ๆ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ
คณะผู้บริหารท้องถิ่น” 

ประธำนสภำฯ  ตามที่ท่านนายกฯ  ได้ชี้แจงรายละเอียดในการโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖4 มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยประการใด และประสงค์จะอภิปราย
ซักถามใด ๆ หรือไม่ ส าหรับวาระนี้จะไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นอ านาจของผู้บริหาร 
แต่ท่านนายกฯ ได้น ามาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ หากท่านสมาชิกไม่มีข้อสงสัยจะ
สอบถาม ผมขอเข้าสู่วาระต่อไป  

ที่ประชุม  -ทราบ- 
 
 

/ระเบียบ... 
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ระเบียบวำระท่ี ๔ ญัตติเพื่อพิจำรณำ  
   4.1 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงกำรกันเงิน  

ประธำนสภำฯ  ขอเชิญท่ำนนำยกฯ ได้ชี้แจง  

นำยก อบต.  ตามท่ีมติที่ประชุมสภา อบต. ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 ได้อนุมัติให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ กันเงินไว้เบิก
เหลื่อมปี กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน ในรายการจัดซื้อชุดกล้องโทรทัศน์วงจรปิดฯ ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้  

ล ำดับ 
ที ่

กอง/แผน/งำน หมวด/ประเภท/รำยกำร จ ำนวนเงิน
ที่ขอกัน 

หมำยเหตุ 

1 ส ำนักงำนปลัด อบต. 
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 
งำนบริหำรทั่วไป 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

หมวด ครุภัณฑ์ 
ประเภท  ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ 
     จัดซื้อชุดกล้องโทรทัศน์วงจรปิดส าหรับใช้ในงาน
รักษาความปลอดภัยทั่วไป ประกอบด้วย 
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด จ านวน 7 ตัว 
2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video   
    Recorder) แบบ16 ช่อง จ านวน 1 เครื่อง 
3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE ขนาด 8 ช่อง    
    จ านวน 4 เครื่อง 
4. โทรทัศน์ LED จ านวน 1 เครื่อง 
5. เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 2 KVA 1,200 watt จ านวน  
    1 เครื่อง 
รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2562 ประกาศ 
ณ วันที่ 15 มีนาคม 2563 

 
500,000.00 

 
โอน
งบประมาณ
ครั้งท่ี 10  
มติท่ีประชุม
สมัยสามัญ  
สมัยท่ี 2 ครั้ง
ท่ี 1 ประจ าปี  
2563 เมื่อ
วันท่ี 20 พ.ค. 
2563 

 แต่เนื่องจากสภาพพ้ืนที่กับอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่สอดคล้องความเป็น 
จริง และเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการ
ต่าง ๆ ที่ได้อนุมัติกันเงินไว้แล้ว ดังมีรายการดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

/รายละเอียด... 
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รำยละเอียดที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 

ข้อควำมเดิม ข้อควำมใหม่ เหตุผลควำมจ ำเป็น 
หมวด ครุภัณฑ์ 
ประเภท  ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ 
     จัดซื้อชุดกล้องโทรทัศน์วงจรปิดส าหรับใช้
ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป 
ประกอบด้วย 
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด จ านวน 7 ตัว 
2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย 
(Network Video Recorder) แบบ16 ช่อง 
จ านวน 1 เครื่อง 
3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE ขนาด 
8 ช่อง จ านวน 4 เครื่อง 
ปรากฏตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
ฉบับเดือนกันยายน 2562 ประกาศ ณ วันที่ 
25 กันยายน 2562 
ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
4. โทรทัศน์ LED จ านวน 1 เครื่อง 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
5. เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 2 KVA 1,200 
watt จ านวน 1 เครื่อง 
รายละเ อียดตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
ฉบับเดือน มีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่  
15 มีนาคม 2562 
 

หมวด ครุภัณฑ์ 
ประเภท  ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ 
     จัดซื้อชุดกล้องโทรทัศน์วงจรปิดส าหรับ
ใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป 
ประกอบด้วย 
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด จ านวน 9 ตัว 
2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย 
(Network Video Recorder) แบบ16 ช่อง 
จ านวน 1 เครื่อง 
3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE 
ขนาด 8 ช่อง จ านวน 3 เครื่อง 
ปรากฏตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด ฉบับเดือนกันยายน 2562 
ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2562 
ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
4.  – 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
5. เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 2 KVA 1,200 
watt จ านวน 1 เครื่อง 
รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ 
วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 
 

 
คุณลักษณะหรือรายละเอียดต่าง 
ๆ ไม่ตรงกับความเป็นจริง และไม่
สอดคล้องกับสภาพการใช้งาน 
เนื่องจากสถานที่ที่ใช้ในการติดตั้ง
กล้องมีระยะทางที่หากกัน และ
อุปกรณ์บางตัวคือโทรทัศน์ LED 
เกินความจ าเป็นเพราะเนื่องจาก
สามารถน าไปเข้าสู่ตัวเผยแพร่
เครื่องเดิมได้ จึงไม่มี 
ความจ าเป็นต้องจัดซื้อ โดยให้ไป
เพ่ิมในส่วนของตัวกล้อง และ
สายไฟในการติดตั้ง 

 

 

 

/รายละเอียด... 
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รำยละเอียดที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 

ข้อควำมเดิม ข้อควำมใหม่ เหตุผลควำมจ ำเป็น 
6. ค่าสายไฟและอุปกรณ์อ่ืน ๆ 
7. ค่าบริการติดตั้ง  
งบประมาณทั้งสิ้น  500,000 บาท 

6 .  ค่ า ส า ย ไ ฟ แ ล ะ อุ ป ก ร ณ์ อ่ื น  ๆ 
ประกอบด้วย 
     (1) ตู้ส าหรับจัดเก็บอุปกรณ์ภายใน 
(9U) จ านวน 1 ตู้ 
     ( 2 )  อุ ป ก ร ณ์ ก ร ะ จ า ย สั ญ ญ า ณ
เครือข่ายหลัก (Core Swicth)  8 SFP 
จ านวน 1 เครื่อง 
     (3) อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์  
ออฟติกแบบ ไป-กลับ (SEP) จ านวน 6 ตัว 
     (4) ตู้ เก็บอุปกรณ์ CCTV ภายนอก 
จ านวน 3 ตู ้
     (5) สายใยแก้วน าแสงภายนอกอาคาร 
6  Core จ านวน 1,300 เมตร 
     ( 6 )  ส า ย  UTP Cat 5 Out Door 
จ านวน 330 เมตร 
     (7) สาย UTP Cat 5 Out Door แบบ
มีสลิง จ านวน 100 เมตร   
7. ค่าบริการติดตั้ง 
งบประมาณทั้งสิ้น  500,000 บาท 

 

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

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

เลขำนุกำรสภำฯ   ข้อกฎหมำย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 

การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 หมวด 5 การกันเงิน  

“ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อ
หนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

/กรณี... 
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กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่
เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ
ดังกล่าวที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง 
ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปี ต่อสภา
ท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้
กันเงินไว้ 

กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อ
ผูกพัน 

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตาม
วรรคสองแล้ว หากยังไม่ได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว 
ให้เงินจ านวนนั้นตกเป็นเงินสะสม”  

ประธำนสภำฯ  ตามที่ท่านนายกฯ ได้เสนอรายละเอียดในการขอเปลี่ยนแปลงการกันเงินไว้
เบิกเหลื่อมปี  กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ในรายการดังกล่าวนั้น มีสมาชิกท่านใดมีข้อ
สงสัยประการใด และประสงค์จะอภิปรายซักถามใด ๆ หรือไม่ หากไม่มี ผมขอมติที่
ประชุม   

มติที่ประชุม  - เห็นชอบ จ ำนวน 10 เสียง   ไม่เห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง จ ำนวน ๑ เสียง  
(ประธำนสภำ)  

4.2 ขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  

ประธำนสภำฯ  ขอเชิญท่ำนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเกำะ ได้ชี้แจง 
นำยก อบต.  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. 2561-2565) โครงการสร้างพ้ืนฐานเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน  
จึงได้ยื่นเสนอญัตตินี้เพ่ือขอความเห็นชอบในการพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1  ซึ่งมีรายละเอียดของสถานะทางการคลัง
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ มีดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ล าดับที่... 
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ล าดับที่ รายการ จ านวนเงิน หน่วย 

1 ยอดเงินสะสมคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2563 101,705,404.07 บาท 
2 หักกันเงินรายได้ค้างรับและลูกหนี้ต่าง ๆ 1,506,537.47 บาท 
3 หัก จ่ายขาดเงินสะสมที่ด าเนินการเบิกจ่ายแล้ว 1,065,200.00 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) 2,996,000.00 บาท 
10 หักกันเงินจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 3 ปี 2563 (5 โครงการ) 1,305,000.00 บาท 
11 บวก เงินสะสมรับ  0.00 บาท 
12 คงเหลือเงินสะสม 87,776,246.60 บาท 
13 หัก เงินส ารองด้านบุคลากร (จ านวน 3 เดือน) 4,200,000.00 บาท 
14 หักกันเงิน 10% (ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 7,038,600.00 บาท 
15 เงินสะสมคงเหลือที่สามารถจ่ายขาดเงินสะสมได้ 76,537,646.60 บาท 
16 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมครั้งนี้ (กองช่าง 11 โครงการ)  2,223,100.00 บาท 
17 คงเหลือยอดเงินสะสม 74,314,546.60 บาท 
18 เงินทุนส ารองสะสม 50,172,482.82 บาท 

ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ  จึงเสนอขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 
เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และอ านวยความสะดวกให้กับ 
ประชาชนในเขตพ้ืนที่ จ านวน 11 รายการ เป็นเงิน 2,223,100.00 บาท ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้  

 

 

 

 

 

 

/ล าดับที่... 
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ล าดับ

ที ่
รายละเอียดโครงการ พื้นที่ด าเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ าและ
บ่อพักน้ า  
ผิวจราจรปากซอยกว้างเฉลี่ย 3.80 ม. ท้ายซอยกว้างเฉลี่ย 
3.30 ม. ยาว 81 ม. หนา 0.15 ม. และ/หรือมีพ้ืนที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 260 ตร.ม. งานรื้อท่อกลมและบ่อ
พักเดิมยาว 80 ม. วางท่อระบายน้ าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.40 ม. ยาว 81 ม. และบ่อพักน้ าพร้อมฝาเหล็กหล่อ 
ขนาด 0.65 x 0.65 ม.จ านวน 8 บ่อ พร้อมป้ายโครงการ
จ านวน 1 ป้าย สร้างตามแบบที่ อบต.ก าหนด 

สายทางบริเวณ
ซอยบ้านผู้ใหญ่
นรินทร์ หมู่ที่ 4 

347,000 บรรจุอยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  

(พ.ศ. 2561-2565) 
เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 1/2563) ข้อ 5  

2 โครงการขยายผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขยายผิวถนน คสล. กว้าง ,ยาว ตามที่ก าหนดในแบบ
ก่อสร้าง หนา 0.15 ม. และ/หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 171 ตร.ม.  สร้างตามแบบที่ อบต.ก าหนด 

สายทางถนน
ด้านหน้าเพชร
สุวรรณ หมู่ที่ 2 

91,700 บรรจุอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)
หน้า 110 ข้อ 97 

3 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic 
Concrete 
ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 35 ม. หนา 0.05 ม. 
และ/หรือมีพ้ืนที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 104 ตร.ม.พร้อมงาน
ตีเส้นจราจร (สีเหลือง,ขาว ตามแบบ) มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
8.17 ตร.ม. และยกระดับฝาบ่อพักน้ าเหล็กหล่อ จ านวน 
4 ฝา สร้างตามแบบที่ อบต.ก าหนด 

สายทางบริเวณ
บ้านเก่า ซอย 34

หมู่ที่ 2 

39,000 บรรจุอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง
(ฉบับท่ี 1/2564)  

ข้อ 18 

4 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic 
Concrete 
ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 30 ม. หนา 0.05 ม. 
และ/หรือมีพ้ืนที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 89 ตร.ม.พร้อมงานตี
เส้นจราจร (สีเหลือง,ขาว ตามแบบ) มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 7 
ตร.ม. และยกระดับฝาบ่อพักน้ าเหล็กหล่อ จ านวน 4 ฝา 
สร้างตามแบบที่ อบต.ก าหนด 

สายทางบริเวณ
บ้านเก่า ซอย 7

หมู่ที่ 2 

34,000 บรรจุอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง
(ฉบับท่ี 1/2564)  

ข้อ 10 

 

 

/ล าดับที่... 
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ล าดับ

ที ่
รายละเอียดโครงการ พื้นที่ด าเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 

5 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic 
Concrete 
ผิวจราจร ปากซอยกว้างเฉลี่ย 3.10 ม. ท้ายซอยกว้าง
เฉลี่ย 2.90 ม. ยาว 57 ม. หนา 0.05 ม.และ/หรือมีพ้ืนที่
ลาดยางไม่น้อยกว่า 169 ตร.ม. พร้อมงานตีเส้นจราจร   
(สีเหลือง,ขาว ตามแบบ) มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 13.30 ตร.ม. 
และยกระดับฝาบ่อพักน้ าเหล็กหล่อ จ านวน 6 ฝา สร้าง
ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด 

สายทางบริเวณ
บ้านเกาะ 
ซอย 14 
หมู่ที่ 1 

64,000 บรรจุอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง
(ฉบับท่ี 1/2564)  

ข้อ 8 

6 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic 
Concrete 
ผิวจราจร ปากซอยกว้างเฉลี่ย 3.30 ม. ท้ายซอยกว้าง
เฉลี่ย 2.80 ม. ยาว 69 ม. หนา 0.05 ม.และ/หรือมีพ้ืนที่
ลาดยางไม่น้อยกว่า 208 ตร.ม. พร้อมงานตีเส้นจราจร   
(สีเหลือง,ขาว ตามแบบ) มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 16.10 ตร.ม. 
และยกระดับฝาบ่อพักน้ าเหล็กหล่อ จ านวน 6 ฝา สร้าง
ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด 

สายทางบริเวณ
บ้านเกาะ 
ซอย 12 
หมู่ที่ 1 

78,000 บรรจุอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง
(ฉบับท่ี 1/2564)  

ข้อ 7 

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ าและ
บ่อพักน้ า 
ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 165 ม. หนา 0.15 ม. 
และ/หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 640 ตร.ม. วางท่อ
ระบายน้ าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ยาว 165 ม. 
และมีบ่อพักน้ าพร้อมฝาเหล็กหล่อขนาด 0.65x0.65 ม. 
จ านวน 16 บ่อ พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย สร้าง
ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด 

สายทางบริเวณ
ซอยข้างหอพัก

นายสุนทร  
หมู่ที่ 3 

731,400 บรรจุอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง
(ฉบับท่ี 1/2564)  

ข้อ 37 

 

 

 

 

/ล าดับที่... 
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ล าดับ

ที ่
รายละเอียดโครงการ พื้นที่ด าเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 

8 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete 
ช่วงที่ 1 ปากซอยกว้างเฉลี่ย 4.20 ม. ท้ายซอยกว้างเฉลี่ย 
5.00 ม. ยาว 105.50 ม. หนา 0.05 ม. 
ช่วงที่ 2 กว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 35.50 ม. หนา 0.05 ม. 
และ/หรือมีพ้ืนที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม.
พร้อมงานตีเส้นจราจร(สีเหลือง,ขาว ตามแบบ)มีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 32.90 ตร.ม. และยกระดับฝาบ่อพักน้ า
เหล็กหล่อ จ านวน 14 ฝา พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 
ป้าย สร้างตามแบบที่ อบต.ก าหนด 

สายทางบริเวณ
ซอยปลาส้ม 

หมู่ที่ 2 

223,000 บรรจุอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง
(ฉบับท่ี 1/2564)  

ข้อ 15 

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ าและบ่อพักน้ า 
ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 21 ม. หนา 0.15 ม. 
และ/หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 81.42 ตร.ม.วาง
ท่อระบายน้ าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ยาว 21 ม. 
และมีบ่อพักน้ าพร้อมฝาเหล็กหล่อ ขนาด 0.65x0.65 ม. 
จ านวน 2 บ่อ สร้างตามแบบที่ อบต.ก าหนด 

สายทางบริเวณ
ด้านข้างบ้าน

ผู้ช่วยพงษ์พันธ์ 
ขุมเกาะ 
หมู่ที่ 3 

93,400 บรรจุอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง
(ฉบับท่ี 1/2564)  

ข้อ 61 

10 โครงการขุดลอกล าเหมืองสาธารณประโยชน์ พร้อมดาดคอนกรีต 
ขุดลอกล าเหมือง มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 350 ลบ.ม. 
งานดินถมจากแหล่งนอกโครงการ มีปริมาตรดินถมไม่
น้อยกว่า 1,124 ลบ.ม. 
ดาดคอนกรีต ปากกว้างเฉลี่ย 4.90 ม. ก้นกว้างเฉลี่ย 
0.90 ม. ลึกเฉลี่ย 2.50 ม. ยาว 113 ม.  พร้อมป้าย
โครงการจ านวน 1 ป้าย สร้างตามแบบที่ อบต.ก าหนด  

ล าเหมือง
สาธารณประโยชน์ 

หลังวัดสระบัว
เกลื่อน 
หมู่ที่ 2 

497,600 บรรจุอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง
(ฉบับท่ี 1/2564)  

ข้อ 124 

11 โครงการตีเส้นจราจรบนผิวทาง 
เส้นทางคนข้ามท่ีทางแยก(ขนาดตามท่ีก าหนด)  
และ/หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 47.43 ตร.ม. 

สายทางบริเวณสี่
แยกบ้านเก่า 
หมู่ที่ 5,2 

24,000 บรรจุอยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

(พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 111 ข้อ 102 

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

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

/เลขานุการ... 
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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 หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูน
รายได้ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายก าหนด   

(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว อบต.บ้ำนเกำะ ได้ด ำเนินกำรตั้งงบประมำณเพื่อ
จ่ำยเงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรท้องถิ่น (กบท.) แล้ว และ กองทุน
เงินทดแทน ไว้แล้ว  

(3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสาม  
เดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน 
การบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน  

(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง   
ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่   
ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยการใช้จ่ายเงินสะสม 
ให้ค านึงถึงฐานการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว” 

ประธำนสภำฯ  ตามที่ท่านนายก อบต. ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม     
ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยประสงค์จะ
อภิปรายซักถามใด ๆ หรือไม่ หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม  - เห็นชอบ จ ำนวน 10 เสียง   ไม่เห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง จ ำนวน ๑ เสียง  
(ประธำนสภำ)  

   4.3 ขออนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (ครั้งท่ี 2) 

ประธำนสภำฯ  ขอเชิญท่ำนนำยกฯ ได้ชี้แจง 

นำยก อบต.  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ มีความประสงค์จัดหาครุภัณฑ์ต่าง ๆ 
เพ่ือใช้ในงานซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณดังกล่าวไว้   จึงขออนุมัติโอนงบประมาณ โดยโอนมา
ตั้งเป็นรายการใหม่  จึงมีความจ าเป็นขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

 

/กองช่าง... 
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กองช่ำง จ านวน 53,000 บาท 
ด้าน/แผน/งาน 

งาน/หมวด/ประเภท 
รหัสบัญชี งบประมาณ

อนุมัติ 
งบประมาณ

ก่อนโอน 
โอนเพิ่ม โอนลด คงเหลือ หมาย

เหตุ 
โอนเพิ่ม 

กองช่าง 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน 

หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์
ก่อสร้าง 
1.  เครื่องตัดคอนกรีต  
จ านวน 1 เครื่อง  มีคุณลักษณะ 
ดังนี้ 
     (1) เป็นเครื่องยนต์เบนซิน
ไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า   
     (2) รองรับใบตัดไม่น้อยกว่า 
16 นิ้ว   
     (3) มีถังน้ าระบายความ
ร้อนส าหรับใบตัด   
(ไม่ปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ประจ าปี 
พ.ศ. 2563) 

 
 
 
00240 
00241 
 
54100000 
5410500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28,000.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28,000.00 

 
 
 
 
 
 
 
โอนมา
ตั้งเป็น
รายการ
ใหม่ 

 

 

 

 

 

/ด้าน... 
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ด้าน/แผน/งาน 

งาน/หมวด/ประเภท 
รหัสบัญชี งบประมาณ

อนุมัติ 
งบประมาณ

ก่อนโอน 
โอนเพิ่ม โอนลด คงเหลือ หมาย

เหตุ 
2. ถังอัดจารบีแบบใช้ลม 
จ านวน 1 เครื่อง  มี
คุณลักษณะ ดังนี้ 
     (1) อัตราแรงดัน 50: 1 
     (2) แรงดันอากาศ
ทางเข้า 7 kg/cm2 
     (3) แรงดันทางออก 
350 kg/cm2 up 
     (4) ความสามารถอัด
จารบีไม่น้อยกว่า 700 g/นาท ี
     (5) ปริมาณลมที่ใช้ 
(ลิตร/นาที) 200 l/min 
     (6) ความจุถัง 5 
แกลลอน (19 ลิตร) 
(ไม่ปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ 
ประจ าปี พ.ศ. 2563) 

 - - 25,000.00 - 25,000.00  

โอนลด 
กองช่ำง 
ด้ำนบริกำรชุมชนและ
สังคม 
แผนงำนอุตสำหกรรมและ
กำรโยธำ 
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 

หมวดค่ำที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำง 

ประเภท ค่าบ ารุงรักษา
และปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

 
 
 
 
00310 
 
00241 
 
421100 

 
 
 
 
 
 
 
 

1,280,000.00 

 
 
 
 
 
 
 
 

1,280,000.00 

 
 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 

53,000.00 

 
 
 
 
 
 
 
 

1,227,000.00 

 
 
 
 
 
 
 
 

โอนลด
จาก
เงิน

รายได้ 

/ทั้งนี้... 



 

-16- 

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

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

เลขำนุกำรสภำฯ   ข้อกฎหมำย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
“ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

ประธำนสภำฯ  ตามที่ท่านนายกฯ  ได้เสนอรายละเอียดในการขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยประการใด และ
ประสงค์จะอภิปรายซักถามใด ๆ หรือไม่ หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม  - เห็นชอบ จ ำนวน 10 เสียง   ไม่เห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง จ ำนวน ๑ เสียง  
(ประธำนสภำ)  

4.4 กำรขออนุมัติเพิ่มเติมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2564 

ประธำนสภำฯ  ขอเชิญท่ำนนำยกฯ ได้ชี้แจง 

นำยก อบต.  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ ได้มีการพิจารณาทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ือเป็นการส่งเสริม เสริมสร้าง ป้องกัน ฟ้ืนฟูสุขภาพ
ให้แก่ประชาชนในเขตต าบลบ้านเกาะ ประกอบกับให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ จึงขออนุมัติเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ล าดับ

ที ่
ยุทธศาสตร์/แนวทาง/  
ส่วนราชการ/โครงการ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 โครงการที่เกี่ยวกับการป้องกันโรค ฟื้นฟู
สมรรถภาพกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัย
พิบัติในพ้ืนที่ 

ประชาชนต าบลบ้านเกาะ 50,000 ปี พ.ศ. 
2564-2565 

2 โครงการเกี่ยวกับการป้องกันโรคและ
ระงับโรคติดต่อ 

ประชาชนต าบลบ้านเกาะ 100,000 ปี พ.ศ. 
2564-2565 

3 ศูนย์ฟ้ืนฟูสุขภาพผู้สูงอายุและดูแลเด็ก
ก่อนวัยเรียนต าบลบ้านเกาะ 

ประชาชนต าบลบ้านเกาะ 300,000 ปี พ.ศ. 
2564-2565 

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

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

เลขำนุกำรสภำฯ   ข้อกฎหมำย 
 1. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 
 “มาตรา 46 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
  (1) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือเป็น
แนวทางในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (2) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบล ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
  (3) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล      
ให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ข้อบัญญัติ 
ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ” 
 2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
 “ข้อ  ๒๒  เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น
ด าเนินการตามข้ันตอน  ดังนี้  

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น  พิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่ง
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย  

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนา
ท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้” 

ประธำนสภำฯ  ตามที่ท่านนายกฯ  ได้เสนอรายละเอียดในการขออนุมัติเพ่ิมเติมแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีสมาชิกท่านใดมี
ข้อสงสัยประการใด และประสงค์จะอภิปรายซักถามใด ๆ  หรือไม่ หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม  - เห็นชอบ จ ำนวน 10 เสียง   ไม่เห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง จ ำนวน ๑ เสียง  
(ประธำนสภำ)  

 
 
 
 



/ระเบียบ... 
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ระเบียบวำระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 

ประธำนสภำฯ  ท่านนายกฯ มีอะไรเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  

นำยก อบต.  1. ขอแจ้งว่าโครงการบางโครงการที่ด าเนินการไม่ทันในปีงบประมาณท่ีผ่านมา  
ซึ่งอาจจะเป็นการตัดขัดเรื่องของแบบ หรือ การยินยอมของเจ้าของพ้ืนที่ เช่น 

1. ซอยโนนตะโก ที่จะต้องไปเชื่อมต่อที่โกลบอล  
2. ถนนสายข้างก าแพงมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ซึ่งเรื่องของหนังสือตอบข้อ

หารือจากที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ได้มาแล้ว แต่ยังไม่มีข้อยุติ ก็รอแต่ทางอ าเภอเมือง
นครราชสีมาและจังหวัดนครราชสีมา จะด าเนินการอย่างไร  

3. ถนนสายหน้าหมู่บ้านเจ้หมวย  ก็ยังไม่มีความชัดเจนของการยกที่ดินให้
เป็นสาธารณะแล้วหรือยัง   
แต่อย่างไรก็ตามทั้ง 3 สายนี้ อบต. ก็ได้จัดท าแผนรองรับไว้แล้ว และหากมีความ
ชัดเจนเมื่อใด จะได้เร่งด าเนินการให้ 

ส าหรับในส่วนอื่น ๆ ขอให้ท่านสมาชิกทุกท่าน ได้ดูรายละเอียดในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น หากมีในแผนแล้ว สามารถประสานกองช่างให้ออกไปตรวจสอบความถูกต้อง 
เพ่ือจะได้น าเสนอเพ่ือขอจ่ายขาดเงินสะสมได้ 
2. การแข่งขันกีฬาประเพณีต าบล – กีฬาภายในต าบลบ้านเกาะ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 น่าจะภายในเดือน ธันวาคม 2563 ขอแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบเบื้องต้นก่อน 

รองวีรยุทธิ ์   ขอฝากท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ในช่วงนี้เป็นช่วงที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิก 
รองนำยก อบต. สภาจังหวัดนครราชสีมา (นายก อบจ/สจ.) ซึ่งจะมีการเข้ามาหาเสียงในเขตพ้ืนที่ ก็

ขอให้ทุกท่านวางตัวเป็นกลาง อย่าไปชี้น าอะไรแก่ผู้หาเสียง  เพราะมันจะไม่เป็นผลดีต่อเรา 

ประธำนสภำฯ  ถามสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนว่ามีผู้ใดมีเรื่องอ่ืน ผมขอปิด
ประชุม (จึงสั่งปิดประชุม) 

ที่ประชุม  -รับทราบ- 

ปิดประชุมเวลา 14.15 น. 

 

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

/คณะกรรมการ... 
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คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม ไดประชุมพิจำรณำตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเกำะ สมัยสำมัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 วันที่ 13 พฤศจิกำยน 2563 แลว เม่ือวันที่ 16        
ธันวำคม 2563 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  8  กุมภำพันธ์  พ.ศ. 2564 

 

 
(ลงชื่อ)       มนูญ   ไพรเกาะ ผู้รับรองรายงาน 
            (นายมนูญ   ไพรเกาะ) 

      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ  
 


