
รายงานการประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564 

วันที่ 25 พฤษภาคม  2564 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 

------------------------- 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

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 นางตวงทิพย์  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  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายวัชรพล  จอนเกาะ นายก อบต.บ้านเกาะ วัชรพล  จอนเกาะ  
2 นายวีรยุทธ์ิ  รองในเมือง รองนายก อบต. วีรยุทธ์ิ  รองในเมือง  
3 นายเจน  วรรณบวร รองนายก อบต. เจน  วรรณบวร  
4 นายนิกร  คนึงจิตร เลขานุการนายก อบต. นิกร  คนึงจิตร  
5 นายปฏิวัติ  นวมโคกสูง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ปฏิวัติ  นวมโคกสูง  
6 นายนรินทร์  ไพเกาะ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 นรินทร์  ไพเกาะ  
7 นางสาวปฐพร  ยนจอหอ รองปลัด อบต. ปฐพร  ยนจอหอ  
8 นางพัทธนันท์ พรหมในเมือง ผอ.กองคลัง พัทธนันท์ พรหมในเมือง  
9 นางมณีนุช  สุปัญญเดชา ผอ.กองช่าง มณีนุช  สุปัญญเดชา  

10 นางสาววรัญญา  รักนา หัวหน้าส านักปลัด อบต. วรัญญา  รักนา  
11 นางพัชรีย์ ปรียาภรณ์มารวิช หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป พัชรีย์ ปรียาภรณ์มารวิช  

 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  ผมขอเปิดประชุม  วันนี้เป็นการประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเกาะ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 คร้ังที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖4  ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ  
มีสมาชิกอยู่ในต าแหน่ง  ๑๑  คน มาประชุม 11 คน ไม่มา - คน  ครบองคป์ระชุมแล้ว ผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระประชุม 

เปิดประชุมเวลา 13.30 น. 

/ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมวิสามัญสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมัยวิสามัญ  

สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เม่ือวันที่ 22 เมษายน 2564 

ประธานสภาฯ  มอบฝ่ายเลขานุการ สรุปรายงานการประชุมคร้ังที่ผ่านมา ให้ที่ประชุมได้ฟัง 
อีกคร้ังหนึ่ง 

เลขานุการ  (สรุปรายงานการประชุม)  
ประธานสภาฯ   ตามรายงานการประชุมวิสามัญสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมัยวิสามัญ   

สมัยที่ 1 คร้ังที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖4  ที่ได้ส่งให้ทุกท่านล่วงหน้าแล้วนั้น มีข้อความ 
ใดที่ฝ่ายเลขานุการฯ บันทึกไม่ถูกต้องหรือไม่ หากเห็นว่าไม่ถูกต้อง ขอให้แจ้งในที่
ประชุม (ทิ้งช่วงเวลาเล็กน้อย)  หากไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะแก้ไข ผมขอมติที่ 
ประชุม รับรองรายงานการประชุมด้วยครับ 

ที่ประชุม  - เห็นชอบ รับรองรายงานการประชุม   

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ  

   ๓.๑ แจ้งรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  

ประธานสภาฯ  มอบให้ฝ่ายเลขานุการ ได้รายงาน 

เลขานุการสภาฯ  ตามที่องค์การบริหารส่ วนต าบลบ้านเกาะ  ได้ด า เนินการเสนอขอ
พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ประจ าปี 2562-2563 ต่อส านักนายกรัฐมนตรี 
ซึ่งปัจจุบันนี้ไปมีประกาศราชกิจจานุเบกษามาแล้วเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 โดย
มีผู้ได้รับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ จ านวนทั้งสิ้น 10 ราย ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

/บัญชี... 
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บัญชีรายช่ือผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจ าปี 2563  
ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 

ล าดับ
ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ชั้นตรา ชื่อย่อ 

1 นายวัชรพล  จอนเกาะ นายก อบต. เบญจมาภรณ์ช้างเผือก บช. 

2 นายวีรยุทธิ์  รองในเมือง รองนายก อบต. เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย บม. 

3 นายเจน วรรณบวร รองนายก อบต. เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย บม. 

4 นายอมร ทือเกาะ สมาชิกสภา อบต. เหรียญทองมงกุฎไทย รทม. 

5 นายบุญเกื้อ กิ่งกุ่มกลาง สมาชิกสภา อบต. เหรียญทองมงกุฎไทย รทม. 

6 ร.ต.สมพงษ์ พิพิธภัณฑ์ สมาชิกสภา อบต. เหรียญทองมงกุฎไทย รทม. 

7 นายโสภณ ศรีสันเทียะ สมาชิกสภา อบต. เหรียญทองมงกุฎไทย รทม. 

8 นายสุเทพ ทือเกาะ สมาชิกสภา อบต. เหรียญทองมงกุฎไทย รทม. 

9 นายจิรพัฒน์ หวังแนวกลาง สมาชิกสภา อบต. เหรียญทองมงกุฎไทย รทม. 

10 นายสมชาย แย้มศิลา สมาชิกสภา อบต. เหรียญทองมงกุฎไทย รทม. 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

ที่ประชุม  -ทราบ- 

   ๓.2 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4  

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจง 

นายก อบต. มอบให้รองปลัด อบต.รักษาราชการแทนปลัด อบต. เป็นผู้ชี้แจง 

รองปลัด อบต.  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ ได้ด าเนินการโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ในด้านรายจ่ายประจ า เป็นการโอน
งบประมาณเพ่ือใช้จ่ายตามโครงการป้องกันโรคติดต่อ ซึ่งปัจจุบันนี้เกิดการระบาด
ของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ที ่ทุกท่านก็ทราบกันดีอยู ่ว่า
ระบาดไปทั่วประเทศ ซึ่ง อบต.บ้านเกาะ เล็งเห็นถึงความส าคัญเรื่องนี้มาก จึงได้
ขอโอนงบประมาณในรายการดังกล่าว ซึ ่งปัจจุบัน งบประมาณที่มีอยู่คาดว่าไม่
เพียงพอ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 

 

/กองสาธารณสุข... 
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กองสาธารณสุขฯ 

ด้าน/แผน/งาน 
งาน/หมวด/ประเภท 

รหัสบัญชี งบประมาณ
อนุมัติ 

งบประมาณ
ก่อนโอน 

โอนเพิ่ม โอนลด คงเหลือ หมาย
เหตุ 

โอนเพิ่ม 
กองสาธารณสุขฯ 

แผนงานสาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 

หมวดค่าใช้สอย   
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายอ่ืน ๆ  
  (5)  ค่าใช้จ่ายโครงการ
ควบคุมป้องกันโรคติดต่อ 
เช่น วัณโรค โรคเรื้อน 
รวมถึงการป้องกันควบคุม
โรคระบาดต่าง ๆ  

 
 
00220 
00223 
 
53200000 
5320300 

 
 
 
 
 
 

100,000.00 
 

 
 
 
 
 
 

30,430.00 

 
 
 
 
 
 

100,000.00 

 
 
 
 
 

 
- 

 
 
 
 
 

 
130,430.00 

 
 
 
 
 
 
 

คาดว่าไม่
เพียงพอ 

โอนลด 
กองสาธารณสุขฯ 

แผนงานสาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 

หมวดค่าใช้สอย   
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายอ่ืน ๆ 
     (2)  ค่าใช้จ่ายโครงการ
พัฒนาศักยภาพเครือข่าย
สุขภาพต าบลบ้านเกาะ 

 
 
00220 
00223 
 
53200000 
5320300 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

500,000.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

445,000.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

100,000.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

345,000.00 

 

 

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

/เลขานุการ... 
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เลขานุการสภาฯ   ข้อกฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕63 หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
“ข้อ ๒๖ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่าง ๆ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ

ผู้บริหารท้องถ่ิน” 
ประธานสภาฯ  ตามที่ท่านนายกฯ  ได้ชี้แจงรายละเอียดในการโอนงบประมาณรายจ่าย

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

ที่ประชุม  -ทราบ- 

   3.3 รายงานผลการร้องเรียนจากศูนย์ด ารงธรรม 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจง 

นายก อบต.  ด้วยศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอเมืองนครราชสีมา  ได้แจ้งว่ามีประชาชนหมู่ที่ 4 
บ้านโคกไผ่น้อย ว่าได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากถนนภายในหมู่บ้านมีน้ าท่วมขัง เมื่อ
เกิดฝนตกมาเป็นเวลานาน และไม่เคยได้รับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแต่อย่างใด และ
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ได้มีการประชุมหารือร่วมกันระหว่างอ าเภอเมือง
นครราชสีมา และ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ โดยมีมติท่ีประชุมดังนี้ 

1. การแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วน ให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
เตรียมติดตั้งเคร่ืองสูบน้ า เมื่อเกิดฝนตกทันที 

2. การแก้ไขปัญหาในระยะยาว ให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
พิจารณาจัดท าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมถมดินปรับระดับ และ
ยกฝาบ่อพักพร้อมวางท่อระบายน้ าน้ าเป็นระยะทาง 400 เมตร และบ่อพักบริเวณ
ข้างก าแพงร้ัวมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 

3. ทางสาธารณะบริเวณข้างร้ัวก าแพงมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ซึ่งที่ดิน
บริเวณดังกล่าวเจ้าของเดิมมีความประสงค์ยกท่ีดินให้เป็นทางสาธารณะ แต่ผู้ใหญ่บ้าน
ในขณะนั้นยังไม่ได้ด าเนินการแจ้งขอขึ้นทะเบียนเป็นทางสาธารณะแต่อย่างใด  จึงให้
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาด าเนินการตาม
กฎหมาย เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเจ้าของที่ดินเดิม 

ทั้งนี้ ตามข้อ 1 ทางองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ สามารถด าเนินการ
ได้ทันที และ ข้อ 2 อบต.บ้านเกาะ ได้มีแผนพัฒนาท้องถ่ิน เพื่อรองรับการด าเนินการ
ดังกล่าวไว้เรียบร้อยแล้ว แต่ติดขัดตามข้อ 3 คือการขอเปลี่ยนสถานการณ์ใช้ที่ดิน 
และถนน คสล.ที่เป็นงบของอ าเภอ ซึ่งเร่ืองนี้ก็ต้องขอฝากทางฝ่ายปกครอง คือ 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ช่วยด าเนินการจัดท าประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือให้บริเวณดังกล่าวเป็น
ทางสาธารณะประโยชน์ส่งให้อ าเภอด้วยนะครับ และเมื่อเป็นทางสาธารณะประโยชน์
แล้ว อบต.บ้านเกาะ จะได้ด าเนินการต่อได้  

 
/ประธาน... 



-6- 

ประธานสภาฯ   ตามท่ีท่านนายกได้แจ้งเก่ียวกับข้อร้องเรียนของประชาชนหมู่ที่ 4 ไปนั้น       
ก็ฝากท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 รวมถึงสมาชิก สภา อบต.หมู่ที่ 4 ได้ช่วยด าเนินการ 
ในส่วนที่ขาด เพ่ือที่ทาง อบต.บ้านเกาะ จะได้ด าเนินการต่อได้นะครับ 

ที่ประชุม  -ทราบ- 

   3.4  สถานการณ์โควิดในพื้นที่ 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจง 

นายก อบต.  ด้วยปัจจุบันในเขตพ้ืนที่ต าบลบ้านเกาะ มีผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 
(COVID-19) ประมาณ 10 ราย ในพ้ืนที่ หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 2 ในส่วนของ อบต.   
บ้านเกาะ มีหน้าที่ในการช่วยป้องกันเฝ้าระวังจากการร้องขอและต้องได้รับความ
ยินยอมจากเจ้าของบ้าน และส่วนของการสืบสวนโรคจะเป็นหน้าที่เจ้าพนักงาน
ควบคุมโรค (รพ.สต.)  ซึ่งจะเห็นได้ว่าท าไมเราถึงไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อผู้ที่ติดเชื้อฯ 
นี้ได้ ก็เพราะเป็นข้อมูลความลับของผู้ป่วย ขนาดผู้ว่าราชการจังหวัด ยังต้องระมัดระวัง
ในการที่จะแจ้งรายชื่อ หนักสุดคือเจ้าพนักงานควบคุมโรค อย่างเช่น หมอไก่ เปิดเผย
ไม่ได้เลย โดยจะมีความผิดตาม พรบ.ควบคุมโรค, พรบ.เกี่ยวกับวิชาชีพ ซึ่งอาจรวมถึง 
พรบ.คอมพิวเตอร์ ก็อยากจะฝากให้ทุกท่านได้ทราบว่า เจ้าพนักงานควบคุมโรคจะเป็น
ผู้ประเมินเกี่ยวกับความใกล้ชิด ความเสี่ยงตามระดับต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ความเสี่ยงสูง 
ปานกลาง ต่ า ซึ่งในส่วนตรงนี้เค้าจะเป็นผู้ประเมิน และหากมีความจ าเป็นที่จะต้องให้
ทาง อบต.เข้าท าความสะอาด ทาง รพ.สต. ก็จะร้องขอมาที่เราเอง ก็ขึ้นอยู่กับความ
เสี่ยงในแต่ละกรณี 

  เมื่อเทียบกรณีของผู้ป่วย หมู่ที่ 1 คือ เราโชคดีหน่อย ที่ผู้ป่วยรายนี้อยู่ในบ้าน
จัดสรร ไม่ได้มาคลุกคลีกับชุมชนสักเท่าไร ไทม์ไลน์ ก็จะอยู่บ้าน -ไปที่ท างาน เท่านั้น 
ซึ่งเป็นการติดต่อกันภายในครอบครัว (คัสเตอร์ครอบครัว) ก็จะเฝ้าระวังได้ดี และได้
เข้ารับการรักษาเรียบร้อยแล้ว 

  หมู่ที่ 2 ก็เช่นกัน แต่จะไปหนักที่เทศบาลนครนครราชสีมา เพราะเนื่องจาก
เป็นเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในที่เทศบาลนคร กลุ่มนี้ถูกกักตัวอยู่ประมาร 40 กว่าคน 
ลักษณะเช่นเดี่ยวกับกรณี หมู่ที่ 1 คือ ไปท างาน แล้วก็กลับบ้าน ไม่ได้มาคลุกคลี่กับ
ชุมชน ตกเย็นก็สั่งหมูกระทะมาทานร่วมกันภายในครอบครัวและเพ่ือนที่มาร่วมกัน 
(คัสเตอร์ครอบครัว+เพื่อน 6 ท่าน)  

  และปัจจุบันมีกรณีของหมู่ที่ 1 อีก 1 ราย ซึ่งรายนี้มีผลกระทบไปที่ต าบล   
โคกสูงด้วย เพราะเด็กมีมิติสัมพันธ์ระหว่างกัน (ต าบลบ้านเกาะ + ต าบลโคกสูง) 

  ทั้งนี้ผมสามารถแจ้งรายละเอียดได้เพียงเท่านี้ ไม่สามารถแจ้งได้มากไปกว่านี้ 
และในส่วนของ อบต.บ้านเกาะ ก็จะสามารถช่วยเหลือได้ในเร่ืองของการบรรเทา เร่ือง
ของการฉีดน้ ายาฆ่าเชื้อ และในตอนนี้ อบต.บ้านเกาะด าเนินการรณรงค์ในการป้องกัน
เพ่ือลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และ
จะควบคู่ไปกับงาน สปสช.  ทั้งนี้จะแจ้งให้ก าหนดการให้ผู้น าทุกท่านได้ทราบอีกคร้ังหนึ่ง 

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
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ประธานสภาฯ   ตามท่ีท่านนายกได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดในพ้ืนที่ต าบล 
บ้านเกาะ ก็ขอฝากทุกท่านช่วยกันรณรงค์เพ่ือป้องกัน เฝ้าระวัง ประชาชนในเขตพ้ืนที่ 
ของตนเองให้ห่างไกลจากโรค 

ที่ประชุม  -ทราบ- 

ระเบียบวาระท่ี ๔ ญัตติเพื่อพิจารณา 

๔.1 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4   

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจง  

นายก อบต.  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ มีความประสงค์จัดหาครุภัณฑ์ต่าง ๆ 
เพ่ือใช้ในการการปฏิบัติราชการด้านต่าง ๆ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่
ประชาชน โดยโอนมาตั้งเป็นรายการใหม่และรายการที่คาดว่าไม่เพียงพอ  จึงมีความ
จ าเป็นขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   

ส านักปลัด อบต. จ านวน 4,000 บาท  
ด้าน/แผน/งาน  

งาน/หมวด/ประเภท 
รหัสบัญชี งบประมาณ

อนุมัติ 
งบประมาณ

ก่อนโอน 
โอนเพิ่ม โอนลด คงเหลือ หมาย

เหตุ 
โอนเพิ่ม   

ส านักปลัด อบต. 
แผนงานรักษาความสงบภายใน    
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย 

หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยยนต์
ขนาดเล็ก (ไมน่้อยกว่าบาร ์12 
นิ้ว) จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 
10,000 บาท ไมป่รากฏตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบบั
เดือนธันวาคม 2562  

 
 
00120 
00123 
 
00111 
54104000 
5411600 

 
 
 
 
 
 
 

20,000.00 

 
 
 
 
 
 
 

20,000.00 

 
 
 
 
 
 
 

4,000.00 

 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 

24,000.00 

 
 
 
 
 
 
 
คาดว่า
ไม่
เพียงพอ 
 

โอนลด  
ส านักปลัด อบต.  

แผนงานรักษาความสงบภายใน    
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย 

หมวดค่าวัสดุ  
ประเภท วัสดุอืน่ ๆ 

 
 
00120 
00123 
 
53300000  
5331700  

   
  
  
  
  
  

250,000.00  

 
 
 
 
 
  

179,530.00 
 

 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 

 4,000.00 

 
 
 
 
 
 

175,530.90 

 

/ด้าน... 
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กองช่าง 
ด้าน/แผน/งาน  

งาน/หมวด/ประเภท 
รหัสบัญชี งบประมาณ

อนุมัติ 
งบประมาณ

ก่อนโอน 
โอนเพิ่ม โอนลด คงเหลือ หมาย

เหตุ 
โอนเพิ่ม   
กองช่าง 

แผนอุตสาหกรรมและการโยธา    
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าก่อสร้างสิง่สาธารณปูโภค  
เพื่อจ่ายเปน็ 
     (1) โครงการก่อสรา้งปรบัปรุงเชื่อม
ถนน คสล.ขนาดผวิจราจรยาว 10.00 
เมตร สร้างตามแบบที่ อบต.ก าหนด 
และ/หรือมีพืน้ที่คอนกรีตไมน่้อยกวา่ 
36.00 ตารางเมตร บริเวณซอยข้าง     
รพ.สต.ขนาย หมูท่ี่ 3 (ปากทางบา้น
แก้วตะพาน) 

 
 
00310 
00312 
54200000 
5421000 
 

 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 

20,700.00 

 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 

20,700.00 
 

 

     (2) โครงการก่อสรา้งปรบัปรุง
ยกระดบัพืน้คอนกรตีเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 1.50 – 6.30 เมตร ยาว 37.50 เมตร 
และ/หรือมีพืน้ที่คอนกรีตไมน่้อยกวา่ 
158 ตารางเมตร พร้อมงานตีเสน้จราจร
ลานจอดรถ (สีเหลือง,ขาว ตามแบบ)    
ไม่น้อยกวา่ 21.50 ตารางเมตร สรา้งตาม
แบบที่ อบต.ก าหนด บริเวณหลังที่ท า
การ อบต.บา้นเกาะ หมู่ที่ 1 

 - - 87,700.00 - 87,700.00  

     (3) โครงการก่อสร้างติดตั้ง
ราวกันตก (Guard Rail) 
ระยะทางรวม 204 เมตร พร้อม
ป้ายโครงการจ านวน 1 ปา้ย 
บริเวณซอยข้างบริษัทโตโยตา้ 
ทองรวยสีมา จ ากัด หมู่ที่ 2 

 - - 318,200.00 - 318,200.00  

 

 

/กองช่าง... 
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กองช่าง (ต่อ) 
ด้าน/แผน/งาน  

งาน/หมวด/ประเภท 
รหัสบัญชี งบประมาณ

อนุมัติ 
งบประมาณ

ก่อนโอน 
โอนเพิ่ม โอนลด คงเหลือ หมาย

เหตุ 
     (4) โครงการก่อสร้างติดตั้ง
ราวกันตก (Guard Rail) 
ระยะทางรวม 172 เมตร พร้อม
ป้ายโครงการจ านวน 1 ปา้ย 
บริเวณซอยข้างบริษัทนิสสนั
โคราช เอกสหกรุ๊ป หมู่ที่ 3 

 - - 274,500.00 - 274,500.00  

     (5) โครงการก่อสร้างขยาย
ผิวจราจรถนน คสล. กว้างตาม
แบบที่ อบต.ก าหนด ยาว 19 
เมตร หนา 0.15 เมตร และ/
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
82.64 ตารางเมตร สร้างตาม
แบบที่ อบต.ก าหนด บริเวณ
หน้าบา้นอัยการปรชีา หมู่ที่ 5 

 - - 47,300.00 - 47,300.00  

     (6) โครงการก่อสร้าง 
ปรับปรุงทางเทา้ ขนาดผิวทาง
เท้ายาว 115 เมตร หนา 0.07 
เมตร กว้างตามแบบที่ อบต.
ก าหนด และ/หรือมีพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 179.78 
ตารางเมตร สร้างตามแบบที่ 
อบต.ก าหนด บริเวณทางเข้า
บ้านเอ้ืออาทรบ้านเกาะ หมู่ที่ 1  

 - - 54,000.00 - 54,000.00  

โอนลด 
กองช่าง 

แผนอุตสาหกรรมและการโยธา    
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภทค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1,280,000.00 

 
 
 
 
 

1,153,900.00 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

802,400.00 

 
 
 
 
 

351,500.00 

 

 

/กองช่าง... 
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กองช่าง (ต่อ) 
ด้าน/แผน/งาน  

งาน/หมวด/ประเภท 
รหัสบัญชี งบประมาณ

อนุมัติ 
งบประมาณ

ก่อนโอน 
โอนเพิ่ม โอนลด คงเหลือ หมาย

เหตุ 
โอนเพิ่ม   
กองช่าง 

แผนอุตสาหกรรมและการโยธา    
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค  เพื่อจ่ายเป็น 
     (7) โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยาง (แอสฟัลท์ติกคอนกรีต) 
บ้านเก่า หมู่ที่ 2 จ านวน 3 สาย
ทาง ดังนี ้
     1. บริเวณบ้านเก่า ซอย 12 
ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร 
ยาว 65 เมตร หนา 0.05 เมตร 
     2. บริเวณบ้านเก่า ซอย 11 
ผิวจราจรปากซอยกว้างเฉลี่ย 
3.50 เมตร ท้ายซอยกว้างเฉลี่ย 
2.50 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 
0.05 เมตร  
     3. บริเวณบ้านเก่า ซอย 8  
ผิวจราจรกว้างเฉลี่ยตามแบบที่ 
อบต.ก าหนด ยาว 50 เมตร หนา 
0.05 เมตร และ/หรือมีพื้นที่ลาด
ยางรวมไมน่้อยกว่า 489 ตาราง
เมตร และยกระดับฝาบ่อพัก
จ านวน 18 บ่อ พร้อมงานตีเสน้
จราจร (สีเหลือง,ขาว ตามแบบ) 
พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ปา้ย 
สร้างตามแบบที่ อบต.ก าหนด  
 

   
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 

 
- 

 
 
 
 
 
 
 

193,000.00 

 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 

193,000.00 

 

 

/กองช่าง... 
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กองช่าง (ต่อ) 
ด้าน/แผน/งาน  

งาน/หมวด/ประเภท 
รหัสบัญชี งบประมาณ

อนุมัติ 
งบประมาณ

ก่อนโอน 
โอนเพิ่ม โอนลด คงเหลือ หมาย

เหตุ 
โอนลด   
กองช่าง 

แผนอุตสาหกรรมและการโยธา    
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
หมวดคา่ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 
     (6) โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง (Asphaltic 
Concrete) สายทางบริเวณ   
บ้านเก่า ซอย 8 หมู่ที่ 2 
     (7) โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง (Asphaltic 
Concrete) สายทางบริเวณ    
บ้านเก่า ซอย 11 หมู่ที่ 2 
     (8) โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง (Asphaltic 
Concrete) สายทางบริเวณ   
บ้านเก่า ซอย 12 หมู่ที่ 2 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

40,000.00 
 
 
 

94,000.00 
 
 
 

59,000.00 

 
 
 
 
 
 
 
 

40,000.00 
 
 
 

94,000.00 
 
 
 

59,000.00 

 
 
 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
 

 
 
 
 
 

40,000.00 
 
 
 

94,000.00 
 
 
 

59,000.00 

 
 
 
 
 
 
 
 

0.00 
 
 
 

0.00 
 
 
 

0.00 

 

ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อความ กรณีที่มีการผิดพลาด
เล็กน้อยด้านธุรการ เช่น การสะกดผิด พิมพ์ตก หล่น เป็นต้น ซึ่งไม่ท าให้
งบประมาณเปลี่ยนแปลงไป  

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

เลขานุการสภาฯ   ข้อกฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง

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

สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน” 

 
 

/ประธาน... 
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ประธานสภาฯ  ตามที่ท่านนายกฯ  ได้เสนอรายละเอียดในการขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยประการใด และ
ประสงค์จะอภิปรายซักถามใด ๆ หรือไม่ หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม  - เห็นชอบ จ านวน 10 เสียง   ไม่เห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง  
(ประธานสภา)  

๔.2 ขออนุมัติแก้ไขค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4  

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจง 

นายก อบต.  เนื่องจากรายละเอียดครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เก็บเอกสารสามลิ้นชัก คุณลักษณะ
ของครุภัณฑ์ตามที่ตราไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564       
ไม่ตรงกับความต้องการในการใช้งาน เพ่ือให้เหมาะสมกับการใช้งานละเกิดความคุ้มค่า
เต็มประสิทธิภาพ จึงขอแก้ไขค าชี้แจงงบประมาณราย   จึงมีความจ าเป็นขออนุมัติ
แก้ไขค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอแก้ไข  

ข้อความเดิม  ข้อความใหม่  
งบลงทุน(54000000) 
หมวดครุภัณฑ์ (54100000)  
ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน (5410100 )    
      เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารสามลิ้นชัก  
จ านวน 4 ตู้ ๆ ละ 5,000 บาท งบประมาณ 20,000 บาท  
ไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับเดือนธันวาคม 
2562 แต่มีความจ าเป็นต้องใช้เก็บเอกสารด้านงานต่าง ๆ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110)  
งานบริหารทั่วไป (00111)  

งบลงทุน(54000000) 
หมวดครุภัณฑ์ (54100000)  
ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน (5410100)  
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก   
4 ฟุต  จ านวน 4 หลัง ๆ ละ 5,000 บาท งบประมาณ   
20,000  บาท ไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับ
เดือนธันวาคม 2562 แต่มีความจ าเป็นต้องใช้เก็บเอกสารต่าง ๆ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ 
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110)  
งานบริหารทั่วไป (00111)  

ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อความ กรณีที่มีการผิดพลาด
เล็กน้อยด้านธุรการ เช่น การสะกดผิด พิมพ์ตก หล่น เป็นต้น ซึ่งไม่ท าให้
งบประมาณเปลี่ยนแปลงไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
เลขานุการสภาฯ   ข้อกฎหมาย 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

 “ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน” 

/ประธาน... 
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ประธานสภาฯ  ตามที่ท่านนายกฯ  ได้เสนอรายละเอียดในการขออนุมัติแก้ไขค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย
ประการใด และประสงค์จะอภิปรายซักถามใด ๆ หรือไม่ หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม  - เห็นชอบ จ านวน 10 เสียง   ไม่เห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง  
(ประธานสภา)  

   4.3 ขออนุมัติยกเลิกจ่ายขาดเงินสะสม (เฉพาะบางรายการ) 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจง 
นายก อบต.  ตามที่สภา อบต.บ้านเกาะ ได้มีมติเห็นชอบในการพิจารณาอนุมัติให้จ่ายขาด

เงินสะสม คร้ังที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563  การจ่ายขาดเงินสะสม คร้ังที่ 1 ประจ าปี 
พ.ศ. 2564 และ การจ่ายขาดเงินสะสม คร้ังที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2564 ไปแล้วนั้ น 
เมื่อมีการตรวจสอบก่อนด าเนินการด้านพัสดุ พบว่าบางรายการที่ได้พิจารณาจ่ายขาด
เงินสะสมไปนั้น มีรายละเอียดไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง และบางรายการมีเนื้อ
งานหรือปริมาณงานสามารถรวมเป็นโครงการเดียวกันได้เพราะอยู่บริเวณใกล้เคียงกัน  
ประกอบกับไม่มีผู้รับจ้างที่จะเสนอราคา ซึ่งมรีายละเอียดแยกได้ดังนี้ 

ล าดับ
ที ่

รายละเอียดโครงการ พื้นที่ด าเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 

1 โครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล.พร้อมยกระดับฝาบ่อพัก  
ช่วงที่ 1 จุดเริ่มต้นกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. จุดสิ้นสุดกว้าง
เฉลี่ย 3.50 ม. ยาว 50 ม. หนา 0.15 ม.  
ช่วงท่ี 2 กว้างเฉลี่ย 3.50 ม. ยาว 20 ม. หนา 0.15 ม. 
ช่วงที่ 3 จุดเริ่มต้นกว้างเฉลี่ย 3.50 ม. จุดสิ้นสุดกว้าง
เฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 80 ม. หนา 0.15 ม. 
และ/หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 551 ตร.ม.พร้อม
ยกระดับฝาบ่อพัก จ านวน 15 บ่อพัก และป้ายโครงการ
จ านวน 1 ป้าย สร้างตามแบบที่ อบต.ก าหนด 
(ล าดับที่ 2 ตามโครงการจ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในการประชุมสภา 
อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 
2562 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562) 
 

สายทางบริเวณ
ซอย 13  

(ซอยบ้านลุงฟ้ืน)  
หมู่ที่ 2 บ้านเก่า 

303,400 เนื่องจากต้องแก้ไข
รายละเอียดโครงการ
และงบประมาณ 
เพราะเนื้องานการ
ยกระดับถนน คสล. 
จะสูงกว่าบ้านเรือน
ของประชาชน 
อาจจะก่อเกิดความ
เดือนร้อนให้แก่
ประชาชน  

 
   
 

 

/ล าดับ... 
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ล าดับ
ที ่

รายละเอียดโครงการ พื้นที่ด าเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 

2 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผวิจราจร Asphaltic Concrete 
ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 35 ม. หนา 0.05 ม. 
และ/หรือมีพ้ืนที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 104 ตร.ม.พร้อม
งานตีเส้นจราจร (สีเหลือง,ขาว ตามแบบ) มีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 8.17 ตร.ม. และยกระดับฝาบ่อพักน้ า
เหล็กหล่อ จ านวน 4 ฝา สร้างตามแบบที่ อบต.ก าหนด 

(ล าดับที่ 3 ตามโครงการจ่ายเงินสะสม ครั้งท่ี 1 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในการประชุมสภา 
อบต. สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 
2563 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563) 

สายทางบริเวณ
บ้านเก่า ซอย 34

หมู่ที่ 2 

39,000 เนื้องานหรือ
ปริมาณงาน
สามารถรวมเป็น
โครงการเดียวกันได้
เพราะอยู่บริเวณ
ใกล้เคียงกัน  
ประกอบกับไม่มี
ผู้รับจ้างที่จะเสนอ
ราคา 

3 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete 
ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 30 ม. หนา 0.05 ม. 
และ/หรือมีพ้ืนที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 89 ตร.ม.พร้อม
งานตีเส้นจราจร (สีเหลือง,ขาว ตามแบบ) มีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 7 ตร.ม. และยกระดับฝาบ่อพักน้ าเหล็กหล่อ 
จ านวน 4 ฝา สร้างตามแบบที่ อบต.ก าหนด  
(ล าดับที่ 4 ตามโครงการจ่ายเงินสะสม ครั้งที่  1 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในการประชุมสภา 
อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 
2563 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563) 

สายทางบริเวณ
บ้านเก่า ซอย 7

หมู่ที่ 2 

34,000 เนื้องานหรือ
ปริมาณงาน
สามารถรวมเป็น
โครงการเดียวกันได้
เพราะอยู่บริเวณ
ใกล้เคียงกัน  
ประกอบกับไม่มี
ผู้รับจ้างที่จะเสนอ
ราคา 

4 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete 
ผิวจราจร ปากซอยกว้างเฉลี่ย 3.10 ม. ท้ายซอยกว้างเฉลี่ย 2.90 
ม. ยาว 57 ม. หนา 0.05 ม.และ/หรือมีพ้ืนที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 
169 ตร.ม. พร้อมงานตีเส้นจราจร (สีเหลือง,ขาว ตามแบบ) มี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 13.30 ตร.ม. และยกระดับฝาบ่อพักน้ า
เหล็กหล่อ จ านวน 6 ฝา สร้างตามแบบที่ อบต.ก าหนด  
(ล าดับที่ 5 ตามโครงการจ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ในการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ 
สมัยที่  4 ครั้งท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. 2563 เม่ือวันที่  13 
พฤศจิกายน 2563) 

สายทางบริเวณ
บ้านเกาะ 
ซอย 14 
หมู่ที่ 1 

64,000 เนื้องานหรือ
ปริมาณงาน
สามารถรวมเป็น
โครงการเดียวกันได้
เพราะอยู่บริเวณ
ใกล้เคียงกัน  
ประกอบกับไม่มี
ผู้รับจ้างที่จะเสนอ
ราคา 

/ล าดับ... 
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ล าดับ
ที ่

รายละเอียดโครงการ พื้นที่ด าเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 

5 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete 
ผิวจราจร ปากซอยกว้างเฉลี่ย 3.30 ม. ท้ายซอยกว้างเฉลี่ย 2.80 
ม. ยาว 69 ม. หนา 0.05 ม.และ/หรือมีพ้ืนที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 
208 ตร.ม. พร้อมงานตีเส้นจราจร   (สีเหลือง,ขาว ตามแบบ) มี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 16.10 ตร.ม. และยกระดับฝาบ่อพักน้ า
เหล็กหล่อ จ านวน 6 ฝา สร้างตามแบบที่ อบต.ก าหนด 
(ล าดับที่ 6 ตามโครงการจ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ในการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ 
สมัยที่  4 ครั้งท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. 2563 เม่ือวันที่  13 
พฤศจิกายน 2563) 

สายทางบริเวณ
บ้านเกาะ 
ซอย 12 
หมู่ที่ 1 

78,000 เนื้องานหรือ
ปริมาณงาน
สามารถรวมเป็น
โครงการเดียวกันได้
เพราะอยู่บริเวณ
ใกล้เคียงกัน  
ประกอบกับไม่มี
ผู้รับจ้างที่จะเสนอ
ราคา 

6 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete 
ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.80 - 4.00 เมตร ยาว 42 เมตร หนา 0.05 
เมตร และ/หรือมีพ้ืนที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 162 ตารางเมตร 
พร้อมงานตีเส้นจราจร (สีเหลือง,ขาว ตามแบบ) มีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 6 ตารางเมตร และยกระดับฝาบ่อพักน้ าเหล็กหล่อ จ านวน 
4 ฝา สร้างตามแบบที่ อบต.ก าหนด 
(ล าดับที่ 1 ตามโครงการจ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 3 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ในการประชุมสภา อบต. สมัย
วิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564 เม่ือวันที่ 22 
เมษายน 2564) 

สายทางบริเวณ
บ้านเก่า ซอย 33   

หมู่ที่ 2 

55,600 เนื้องานหรือ
ปริมาณงาน
สามารถรวมเป็น
โครงการเดียวกันได้
เพราะอยู่บริเวณ
ใกล้เคียงกัน  
ประกอบกับไม่มี
ผู้รับจ้างที่จะเสนอ
ราคา 

7 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete  
ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.50 - 5.00 เมตร ยาว 52 เมตร หนา 0.05 
เมตร และ/หรือมีพ้ืนที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร 
พร้อมงานตีเส้นจราจร (สีเหลือง,ขาว ตามแบบ) มีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 9.00 ตารางเมตร และยกระดับฝาบ่อพักน้ าเหล็กหล่อ 
จ านวน 5 ฝา  สร้างตามแบบที่ อบต.ก าหนด 
(ล าดับที่ 3 ตามโครงการจ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 3 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ในการประชุมสภา อบต. สมัย
วิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564 เม่ือวันที่ 22 
เมษายน 2564) 

สายทางบริเวณ
ซอยข้าง

บ้านเลขท่ี 120 
หมู่ที่ 4 

54,300 เนื้องานหรือ
ปริมาณงาน
สามารถรวมเป็น
โครงการเดียวกันได้
เพราะอยู่บริเวณ
ใกล้เคียงกัน  
ประกอบกับไม่มี
ผู้รับจ้างที่จะเสนอ
ราคา 

/ล าดับ... 
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ล าดับ
ที ่

รายละเอียดโครงการ พื้นที่ด าเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 

8 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic 
Concrete 
ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.80 - 5.00 เมตร ยาว 72 เมตร 
หนา 0.05 เมตร และ/หรือมีพ้ืนที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 
270 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร (สีเหลือง,ขาว 
ตามแบบ) มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 14.00ตารางเมตร และ
ยกระดับฝาบ่อพักน้ าเหล็กหล่อ จ านวน 7 ฝา  สร้าง
ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด 
(ล าดับที่ 4 ตามโครงการจ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 3 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในการประชุมสภา 
อบต. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 
2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564) 
 

สายทางบริเวณ
ซอยบ้าน 
นางสมนึก  
หมู่ที่ 4 

94,000 เนื้องานหรือ
ปริมาณงาน
สามารถรวมเป็น
โครงการเดียวกันได้
เพราะอยู่บริเวณ
ใกล้เคียงกัน  
ประกอบกับไม่มี
ผู้รับจ้างที่จะเสนอ
ราคา 

9 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรAsphaltic 
Concrete 
ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.50 - 5.00 เมตร ยาว 125 
เมตร หนา 0.05 เมตร และ/หรือมีพ้ืนที่ลาดยางไม่
น้อยกว่า 616 ตารางเมตร เชื่อมทางผิวจราจรกว้าง
เฉลี่ย 4.40 เมตร ยาว 17 เมตร หนา 0.50 เมตร 
พร้อมงานตีเส้นจราจร (สีเหลือง ,ขาว ตามแบบ) มี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 29.00 ตารางเมตร และยกระดับฝา
บ่อพักน้ าเหล็กหล่อจ านวน 13 ฝา พร้อมป้ายโครงการ 
จ านวน 1 ป้าย สร้างตามแบบที่ อบต.ก าหนด  
(ล าดับที่ 5 ตามโครงการจ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 3 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในการประชุมสภา 
อบต. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 
2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564) 

สายทางบริเวณ
ซอยบ้าน 

คุณเครือวัลย์  
หมู่ที่ 4 

234,600 เนื้องานหรือ
ปริมาณงาน
สามารถรวมเป็น
โครงการเดียวกันได้
เพราะอยู่บริเวณ
ใกล้เคียงกัน  
ประกอบกับไม่มี
ผู้รับจ้างที่จะเสนอ
ราคา 

 

 

 

/ล าดับ... 
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ล าดับ
ที ่

รายละเอียดโครงการ พื้นที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ หมายเหตุ 

10 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic 
Concrete 
ซ่อมผิวจราจร คสล.กว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ยาว 3.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร และ/หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 6.00 ตารางเมตร ถนนลาดยางกว้างเฉลี่ย 
3.00 - 5.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 
และ/หรือมีพ้ืนที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 250 ตารางเมตร 
พร้อมงานตีเส้นจราจร (สีเหลือง,ขาว ตามแบบ) มี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 9.00 ตารางเมตร และยกระดับฝาบ่อ
พักน้ าเหล็กหล่อ จ านวน 5 ฝา สร้างตามแบบที่ อบต.
ก าหนด 
(ล าดับที่ 8 ตามโครงการจ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 3 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในการประชุมสภา 
อบต. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 
2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564) 
 

สายทางบริเวณ
บ้านเก่า ซอย 
38 (ข้างโคราช
พลาสติกเดิม)  

หมู่ที่ 2 

89,700 เนื้องานหรือ
ปริมาณงาน
สามารถรวมเป็น
โครงการเดียวกันได้
เพราะอยู่บริเวณ
ใกล้เคียงกัน  
ประกอบกับไม่มี
ผู้รับจ้างที่จะเสนอ
ราคา 

 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic 
Concrete 
ผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 3.50 - 5.00 เมตร ยาว 58 เมตร 
หนา 0.05 เมตร และ/หรือมีพ้ืนที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 
232 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร (สีเหลือ,ขาว 
ตามแบบ) มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 12 ตารางเมตร และ
ยกระดับฝาบ่อพักน้ าเหล็กหล่อ จ านวน 6 ฝา สร้าง
ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด 
(ล าดับที่ 9 ตามโครงการจ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 3 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในการประชุมสภา 
อบต. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 
2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564) 
 

สายทางบริเวณ
ซอยศาลา
ประชาคม 
หมู่ที่ 4 

81,000 เนื้องานหรือ
ปริมาณงาน
สามารถรวมเป็น
โครงการเดียวกันได้
เพราะอยู่บริเวณ
ใกล้เคียงกัน  
ประกอบกับไม่มี
ผู้รับจ้างที่จะเสนอ
ราคา 

รวมทั้งสิ้น 1,127,600 

 
 

/จากเหตุผล... 
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จากเหตุผลที่ได้น าเสนอมาแล้วนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติยกเลิก
โครงการดังกล่าวข้างต้นไปก่อน และจักได้ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมอีกคร้ังหนึ่งใน
วาระต่อไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

เลขานุการสภา  ข้อกฎหมาย  
เนื่องจากการพิจารณาอนุมัติ จ่ายขาดเงินสะสม เป็นไปตาม ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561   
 “ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติ  
จากสภาท้องถ่ินภายใต้เงื่อนไข  

และเม่ือจะขออนุมัติยกเลิกการจ่ายขาดเงินสะสมที่ได้รับการอนุมัติไปแล้ว
นั้น ก็จะต้องเป็นไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ี แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 “ข้อ 89 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้
เงื่อนไข” เช่นกัน 

ประธานสภาฯ  ตามที่ท่านนายก อบต. ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการขออนุมัติยกเลิกจ่ายขาดเงิน
สะสม (เฉพาะบางรายการ) มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยประสงค์จะอภิปรายซักถามใด ๆ 
หรือไม่ หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม  - เห็นชอบ จ านวน 10 เสียง   ไม่เห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง  
(ประธานสภา)  

   4.4 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจง 
นายก อบต.  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

(พ.ศ. 2561-2565) โครงการสร้างพ้ืนฐานเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน  
จึงได้ยื่นเสนอญัตตินี้ เพ่ือขอความเห็นชอบในการพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คร้ังที่ 4  ซึ่งมีรายละเอียดของสถานะทางการคลัง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ มีดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 

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

1 ยอดเงินสะสมคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2563 101,705,404.07 บาท 
2 หัก กันเงินรายได้ค้างรับและลูกหนี้ต่าง ๆ 1,506,537.47 บาท 
3 หัก จ่ายขาดเงินสะสมที่ด าเนินการเบิกจ่ายแล้ว 7,283,189.00 บาท 
4 หัก กันเงินจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 4 ปี 2562 (1 โครงการ) 124,100.00 บาท 
5 หัก กันเงินจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 5 ปี 2562 (2 โครงการ) 427,400.00 บาท 
6 หัก กันเงินจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 1 ปี 2563 (4 โครงการ) 3,043,100.00 บาท 
7 หัก กันเงินจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 2 ปี 2563 (2 โครงการ) 1,599,000.00 บาท 
8 หัก กันเงินจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 3 ปี 2563 (3 โครงการ) 688,000.00 บาท 
9 หัก กันเงินจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 1 ปี 2564 (11 โครงการ) 2,223,100.00 บาท 
10 หัก กันเงินจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 2 ปี 2564 (9 โครงการ) 9,257,900.00 บาท 
11 หัก กันเงินจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 3 ปี 2564 (9 โครงการ) 7,811,900.00 บาท 
12 บวก เงินสะสมรับ  0.00 บาท 
13 บวก ยกเลิกจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 2 ปี 2564 (9 โครงการ) 9,257,900.00 บาท 
14 คงเหลือเงินสะสม 76,999,077.60 บาท 
15 หัก เงินส ารองด้านบุคลากร (ไม่น้อยกว่า 3 เดือน) 4,200,000.00 บาท 
16 หักกันเงิน 10% (ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี) เพ่ือเป็น

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น 
7,038,600.00 บาท 

17 เงินสะสมคงเหลือที่สามารถจ่ายขาดเงินสะสมได้ 65,760,477.60 บาท 
18 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมครั้งนี้ (9 โครงการ)  2,511,600.00 บาท 
19 คงเหลือยอดเงินสะสม 63,263,377.60 บาท 
20 เงินทุนส ารองสะสม 50,172,482.82 บาท 

 ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ  จึงเสนอขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 
เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และอ านวยความสะดวกให้กับ 
ประชาชนในเขตพ้ืนที่ จ านวน 9 รายการ เป็นเงิน 2,511,600 บาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

 

 

 

 

 

 

/ล าดับ... 
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ล าดับ
ที ่

รายละเอียดโครงการ พื้นที่ด าเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 

1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้างเฉลี่ย 7.60 - 9.00 
เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.05 เมตร และ/หรือมีพ้ืนที่ลาด
ยางไม่น้อยกว่า 1,734 ตารางเมตร และยกระดับฝาบ่อพัก 
จ านวน 20 ฝา พร้อมงานตีเส้นจราจร (สีเหลือง,ขาว ตาม
แบบ) พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย สร้างตามแบบที่ 
อบต.ก าหนด 
 

สายทางบริเวณ
หลังวัดบ้านเกาะ   

หมู่ที่ 1 

560,400 บรรจุอยู่ใน
เพ่ิมเติมแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) 

ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564      

ครั้งที่ 1 ข้อ 4 

2 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
1. งานขยายผิวถนน คสล. กว้างเฉลี่ย 0.70 – 1.20 เมตร 
ยาว 34 เมตร หนา 0.15 เมตร และ/หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 32 ตารางเมตร 
2. งานปรับปรุง ขุดรื้อเทผิวถนน คสล.ใหม่ กว้างเฉลี่ย 4.90 
เมตร ยาว 13 เมตร หนา 0.15 และ/หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 63 ตารางเมตร 
3. งานผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างเฉลี่ย 5.00 
เมตร ยาว 98 เมตร หนา 0.05 เมตร และ/หรือมีพ้ืนที่ลาด
ยางไม่น้อยกว่า 485 ตารางเมตร 
พร้อมงานตีเส้นจราจร (สีเหลือง,ขาว ตามแบบ) และยกระดับ 
บ่อพักน้ าพร้อมฝาเหล็กหล่อ จ านวน 10 บ่อ พร้อมป้าย
โครงการจ านวน 1 ป้าย สร้างตามแบบที่ อบต.ก าหนด  
 

สายทางบริเวณ
ซอยตรงข้ามร้าน
เพลินพุง หมู่ที่ 2 

220,000 บรรจุอยู่ใน
เพ่ิมเติมและแก้ไข 

เปลี่ยนแปลง 
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2564 ครั้งที่ 1 

ข้อ 14 

3 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ผิวจราจรแบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีต กว้างเฉลี่ย 3.00 – 5.00 
เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.05 เมตร และ/หรือมีพ้ืนที่ลาด 
ยางไม่น้อยกว่า 593 ตารางเมตร พร้อมยกระดับบ่อพักน้ า
พร้อมฝาเหล็กหล่อจ านวน 15 บ่อ พร้อมงานตีเส้นจราจร     
(สีเหลือง,ขาว ตามแบบ) พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย 
สร้างตามแบบที่ อบต.ก าหนด 
 

สายทางบริเวณ
บ้านเก่า ซอย 13 

(บ้านลุงฟ้ืน)   
หมู่ที่ 2 

278,600 บรรจุอยู่ใน
เพ่ิมเติมแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-

2565) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2564 ครั้งที่ 1  

ข้อ 19 

 

/ล าดับ... 
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ล าดับ
ที ่

รายละเอียดโครงการ พื้นที่ด าเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 

4 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
1. งานผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างเฉลี่ย 4.00 
เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.05 เมตร และ/หรือมีพ้ืนที่ลาด
ยางไม่น้อยกว่า 634 ตารางเมตร  
2. งานทางเชื่อมจ านวน 3 จุด และ/หรือมีพ้ืนที่ลาดยางไม่
น้อยกว่า 60.00 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร (สีเหลือง
,ขาว ตามแบบ) และยกระดับฝาบ่อพักน้ าเหล็กหล่อ จ านวน 
14 ฝา พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย สร้างตามแบบที่ 
อบต.ก าหนด 
 

สายทางบริเวณ
เลียบคลอง 

ล าเหมืองหลวง  
หมู่ที่ 3 

235,700 บรรจุอยู่ใน
เพ่ิมเติมและแก้ไข 

เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น  
ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 
2564 ครั้งที่ 1 

ข้อ 63 

5 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก  
คอนกรีต จ านวน 5 ช่วง 
ช่วงที่ 1 ซอยข้างร้านขายของ ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 
เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.05 เมตร 
ช่วงที่ 2 ซอยข้างบ้านเลขที่ 120 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.50 
– 5.00 เมตร ยาว 52 เมตร หนา 0.05 เมตร 
ช่วงที่ 3 ซอยบ้านนางสมนึก ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.80 – 
4.00 เมตร ยาว 72 เมตร หนา 0.05 เมตร 
ช่วงที่ 4 ซอยศาลาประชาคม ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.50 – 
5.00 เมตร ยาว 58 เมตร หนา 0.05 เมตร 
ช่วงท่ี 5 ซอยบ้านคุณเคลือวัลย์ ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.50 – 
5.00 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.05 เมตร 
เชื่อมทางผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.40 เมตร ยาว 17 เมตร หน้า 
0.05 เมตร และ/หรือมีพ้ืนที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 1,432 
ตารางเมตร และยกระดับฝาบ่อพักน้ าเหล็กหล่อ จ านวน 35 
ฝา พร้อมงานตีเส้นจราจร (สีเหลือง,ขาว ตามแบบ) พร้อม
ป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย สร้างตามแบบที่ อบต.ก าหนด 
 

สายทางบริเวณ
ถนนภายใน

หมู่บ้าน 
โคกไผ่น้อย  

หมู่ที่ 4 

498,500 บรรจุอยู่ใน
เพ่ิมเติมและแก้ไข 

เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น  
ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 
2564 ครั้งที่ 1 
ข้อ 65, ข้อ 66, 
ข้อ 67, ข้อ 74 
และ ข้อ 75 

 

 

/ล าดับ... 
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ล าดับ
ที ่

รายละเอียดโครงการ พื้นที่ด าเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 

6 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต หมู่ที่ 1 จ านวน 2 ช่วง 
ช่วงท่ี 1 บริเวณบ้านเกาะ ซอย 12  ผิวจราจรปากซอยกว้าง
เฉลี่ย 3.30 เมตร ท้ายซอยกว้างเฉลี่ย 2.80 เมตร ยาว 69 
เมตร หนา 0.05 เมตร  
ช่วงท่ี 2 บริเวณบ้านเกาะ ซอย 14  ผิวจราจรปากซอยกว้าง
เฉลี่ย 3.10 เมตร ท้ายซอยกว้างเฉลี่ย 2.90 เมตร ยาว 57 
เมตร หนา 0.05 เมตร 
และ/หรือมีพ้ืนที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 376 ตารางเมตร 
และยกระดับฝาบ่อพัก จ านวน 12 บ่อ พร้อมงานตีเส้นจราจร 
(สีเหลือง,ขาว ตามแบบ) พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย 
สร้างตามแบบที่ อบต.ก าหนด 
 

สายทางบริเวณ
ถนนภายใน 
บ้านเกาะ  
หมู่ที่ 1 

155,100 บรรจุอยู่ใน
เพ่ิมเติมและแก้ไข 

เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น  
ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 
2564 ครั้งที่ 1 

ข้อ 7 และ ข้อ 8 

7 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต หมู่ที่ 2 จ านวน 5 ช่วง 
ช่วงที่ 1 บริเวณบ้านเก่า ซอย 7 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 
เมตร ยาว 29 เมตร หนา 0.05 เมตร  
ช่วงที่ 2 บริเวณบ้านเก่า ซอย 33  ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 
3.00 – 5.00 เมตร ยาว 42 เมตร หนา 0.05 เมตร 
ช่วงที่ 3 บริเวณบ้านเก่า ซอย 34  ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 
3.00 เมตร ยาว 35 เมตร หนา 0.05 เมตร 
ช่วงที่ 4 บริเวณบ้านเก่า ซอย 37  ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 
3.50 เมตร ยาว 63 เมตร หนา 0.05 เมตร 
ช่วงที่ 5 บริเวณบ้านเก่า ซอย 38  ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 
5.00 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.05 เมตร 
และ/หรือมีพ้ืนที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 819 ตารางเมตร 
และยกระดับฝาบ่อพัก จ านวน 25 บ่อ พร้อมเปลี่ยนฝา
เหล็กหล่อแบบมีหูพับ ขนาด 0.65 x 0.65 เมตร จ านวน      
8 ฝา พร้อมงานตีเส้นจราจร (สีเหลือง,ขาว ตามแบบ) พร้อม
ป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย สร้างตามแบบที่ อบต.ก าหนด 
 

สายทางบริเวณ
ถนนภายใน 

บ้านเก่า หมู่ที่ 2 

370,300 บรรจุอยู่ใน
เพ่ิมเติมและแก้ไข 

เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น  
ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 
2564 ครั้งที่ 1 
ข้อ 10, ข้อ 17, 
ข้อ18, ข้อ 16 
และ ข้อ 20  

/ล าดับ... 
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ล าดับ
ที ่

รายละเอียดโครงการ พื้นที่ด าเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 

8 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต หมู่ที่ 5 จ านวน 3 ช่วง 
ช่วงที่ 1 บริเวณบ้านบึงพญาปราบ ซอย 39  ผิวจราจร
กว้างเฉลี่ย 3.00 – 4.00 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.05 เมตร  
ช่วงที่ 2 บริเวณบ้านบึงพญาปราบ ซอย 40  ผิวจราจร
กว้างเฉลี่ย 2.00 – 4.00 เมตร ยาว 38 เมตร หนา 0.05 เมตร 
ช่วงที่ 3 บริเวณบ้านบึงพญาปราบ ซอย 41  ผิวจราจร
กว้างเฉลี่ย 2.00 – 4.00 เมตร ยาว 38 เมตร หนา 0.05 เมตร 
และ/หรือมีพ้ืนที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 431 ตารางเมตร 
และยกระดับฝาบ่อพัก จ านวน 15 บ่อ พร้อมงานตีเส้นจราจร 
(สีเหลือง,ขาว ตามแบบ) พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย 
สร้างตามแบบที่ อบต.ก าหนด 
 

สายทางบริเวณ
ถนนภายใน 

บ้านบึงพญาปราบ 
หมู่ที่ 5 

178,500 บรรจุอยู่ใน
เพ่ิมเติมและแก้ไข 

เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น  
ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 
2564 ครั้งที่ 1 

ข้อ 110, ข้อ 109  
และ ข้อ 108 

9 โครงการตีเส้นจราจรบนผิวทาง เส้นทางคนข้ามที่ทางแยก 
(ขนาดตามที่ก าหนด) และ/หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 47.43 
ตารางเมตร เส้นตามแบบท่ี อบต.ก าหนด 

บริเวณสี่แยก
บ้านสวนเกาะ
ทิพย์ หมู่ที่ 2 

14,500 บรรจุอยู่ใน
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น   
(พ.ศ. 2561-

2565) หน้า 111 
ข้อ 102 

  รวมทั้งสิ้น 2,511,600  

ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อความ กรณีที่มีการผิดพลาด
เล็กน้อยด้านธุรการ เช่น การสะกดผิด พิมพ์ตก หล่น เป็นต้น ซึ่งไม่ท าให้
งบประมาณเปลี่ยนแปลงไป   

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

เลขานุการสภา  ข้อกฎหมาย  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน     

การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561   
 “ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติ  
จากสภาท้องถ่ินภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้  
 
 

/(1) ให้กระท า... 
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(1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน   
ท้องถ่ิน ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูน
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อน
ของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือ
ตามท่ีกฎหมายก าหนด   

(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
แต่ละประเภทตามระเบียบ (อบต.บ้านเกาะ ได้ด าเนินการส่งเงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการท้องถิ่น (กบท.) ไปแล้ว จ านวน 756,056.80 บาท 
และเงินกองทุนทดแทน จ านวน 11,000 บาท)  

 (3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสาม
เดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น  

(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้อง   
ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่   
ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใช้จ่ายเงินสะสม โดยการใช้จ่ายเงินสะสม 
ให้ค านึงถึงฐานการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและเสถียรภาพในระยะยาว” 

ประธานสภาฯ  ตามที่ท่านนายก อบต. ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม     
คร้ังที่ 4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยประสงค์จะ
อภิปรายซักถามใด ๆ หรือไม่ หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม  - เห็นชอบ จ านวน 10 เสียง   ไม่เห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง  
(ประธานสภา)  

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ประธานสภาฯ  ท่านนายกฯ มีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่  

นายก อบต.  แจ้งในวันพรุ่งนี้ (26 พฤษภาคม 2564) ประชาชนต าบลบ้านเกาะ ได้คิวใน
การฉีดวัคซีน ณ โคราชฮอล ชั้น 4 เซ็นทรัลพลาซ่า ซึ่งเป็นการลงทะเบียนผ่าน รพ.สต.
ขนาย ก็ฝากทุกท่านได้ช่วยกันให้ค าแนะน าและประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ของตนเองด้วยนะครับ และขอฝากให้ทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ
จัดเก็บขยะในช่วงนี้ด้วยนะครับ ว่าอาจจะต้องมีการหยุดจัดเก็บบ้างเป็นบางวัน เพราะ
คนงานของเราฉีดวัคซีน ซึ่งเมื่อฉีดฯ แล้วจะต้องพักผ่อนยังท างานหนักไม่ได้  ขอให้
ช่วยกันท าความเข้าใจด้วยนะครับ 

นายวีรยุทธิ์   เนื่องจากปัจจุบันเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะครับ ฝากท่านสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน 
รองนายก อบต.  ช่วยตรวจสอบท่อระบายน้ าด้วยนะครับ หากพ้ืนที่ของท่านมีความต้องการให้ อบต.ไป 

ลอกท่อระบายน้ า ณ จุดใด ให้แจ้งความประสงค์มายังกองช่าง และการตัดหญ้าให้แจ้ง
ที่กองสาธารณสุขฯ นะครับ เพราะเราจะได้จัดคิวงานได้ถูกต้อง 
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นายบุญเกื้อฯ   เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมามีบ้านประชาชนในเขตพ้ืนที่ หมู่ที่ 2 ได้รับความ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2 เสียหายจากวาตภัย เมื่อเช้าเห็นเจ้าหน้าที่ อบต.ลงพ้ืนที่ไปยังบ้านที่เกิดเหตุ และได้รับ

แจ้งว่า อบต.สามารถช่วยได้เฉพาะวัสดุ และเร่ืองค่าแรงไม่สามารถช่วยได้ ก็เลย
อยากจะขอความกรุณา อบต.ได้ช่วยในเร่ืองแรงงานในการซ่อมแซมบ้านด้วย เพราะ
ครอบครัวนี้เป็นครอบครัวยากไร้ มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ ซึ่งอาจจะไม่เงิน
เพ่ือที่จะมาจ่ายเป็นค่าแรงงานได้ 

และเร่ืองการตัดหญ้า ขอเสนอให้ตัดในจุดที่จ าเป็นที่สุด เช่นจุดทางแยก หรือ
ทางเข้า-ออก โดยอาจจะตัดให้เลยจากจุดทางแยกออกไปอีกประมาณ 100-200 
เมตร เพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 

นายก อบต.   ในส่วนเร่ืองแรงงานในการซ่อมแซมนั้น ผมอยากให้ทุกฝ่ายได้เข้ามาช่วยกัน  
ทั้งฝ่ายเจ้าของบ้าน ฝ่ายท้องถ่ิน ซึ่งหากจะให้เป็นหน้าที่ของท้องถ่ินโดยตรงคงไม่ไหว 
เพราะอย่างน้อย ๆ เจ้าของบ้านจะต้องมีความพร้อมในการที่จะร่วมด้วยช่วยกัน     
เพ่ือบ้านของตนเอง และทางสมาชิกสภา อบต. ก็ต้องมาร่วมด้วยช่วยกัน เช่นกัน 
ยกตัวอย่าง หมู่ที่ 6 ในคร้ังที่ผ่านมา ท่านสมชาย แย้มศิลา สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 
ก็ยังต้องออกแรงในการปีนหลังคาบ้านชาวบ้าน เพ่ือซ่อมแซมหลังคา  

ประธานสภาฯ  ถามสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนว่ามีผู้ใดมีเร่ืองอ่ืน ผมขอปิด
ประชุม    (จึงสั่งปิดประชุม)  

ที่ประชุม  -รับทราบ-  

ปิดประชุมเวลา 14.50 น.  

 

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

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ไดประชุมพิจารณาตรวจรายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เม่ือวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 แลว    
ในวันที ่18  มิถุนายน 2564 เห็นวาถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 

 
 

(ลงชื่อ)     ณรงค์  จาเกาะ) ประธานกรรมการ 
                   (นายณรงค์  จาเกาะ) 

 สมาชิกสภา อบต.บ้านเกาะ หมู่ที่ 2 
 

(ลงชื่อ)   จักรินทร์  กองทุ่งมน กรรมการ  (ลงชื่อ)    โสภณ  ศรีสันเทียะ กรรมการ 
        (นายจักรินทร์  กองทุ่งมน)              (นายโสภณ  ศรีสันเทียะ) 
 สมาชิกสภา อบต.บ้านเกาะ หมู่ที่ 6      สมาชิกสภา อบต.บ้านเกาะ หมู่ที่ 4 
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สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ  ได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว 
เมื่อวันที่  10  สิงหาคม  พ.ศ. 2564 

 
(ลงชื่อ)        มนูญ   ไพรเกาะ ผู้รับรองรายงาน 
            (นายมนูญ   ไพรเกาะ) 

      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


