
รายงานการประชุมสภา 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 

ประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  1   ครั้งที่  1 /2563 
วันที่  13   เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.  2563 

ณ   ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 
…………………………………………. 

ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายบุญส่ง   พงษ์สวัสดิ์ ประธานสภาอบต.บ้านเก่า บุญส่ง   พงษ์สวัสดิ์ 
2 นายสนาม  กองขุนทด รองประธานสภาอบต.บ้านเก่า สนาม  กองขุนทด 
3 นายจ าลอง  กิจขุนทด เลขาสภาอบต.บ้านเก่า จ าลอง  กิจขุนทด 
4 นางวรัชยา  ค าสิงห์นอก สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 1 วรัชยา  ค าสิงห์นอก 
5 นายจิรสิน  หมอกขุนทด สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 1 จิรสิน  หมอกขุนทด 
6 นายวิรัช  ไพริง สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 2 วิรัช  ไพริง 
7 นายอนันต์  แกมขุนทด สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 2 อนันต์  แกมขุนทด 
8 นายวิเชาว์  กาญขุนทด สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 3 วิเชาว์  กาญขุนทด 
9 นายเทียม  กินขุนทด สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 3 เทียม  กินขุนทด 

10 นายไผ่  เกียมขุนทด สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 4 ไผ่  เกียมขุนทด 
11 นายสุริยา  แจงสูงเนิน สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 5 สุริยา  แจงสูงเนิน 
12 นายบุญแหลม  เผือดสูงเนิน สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่  5 บุญแหลม  เผือดสูงเนิน 
13 นายบุญมี  เกี้ยวสันเทียะ สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 6 บุญมี  เกี้ยวสันเทียะ 
14 นายวีระ    โสตถิภิญโญ สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 7 วีระ    โสตถิภิญโญ 
15 นายศักดิ์ดา   เกงขุนทด สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 7 ศักดิ์ดา   เกงขุนทด 
16 นายสมมิตร  แกบขุนทด สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 8 สมมิตร  แกบขุนทด 
17 นายสุพพัต  ก่อมขุนทด สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 8 สุพพัต  ก่อมขุนทด 
18 นายเริงชัย  พิณขุนทด สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 9 เริงชัย  พิณขุนทด 
19 นายไพวัลย์  กนขุนทด สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่  9 ไพวัลย์  กนขุนทด 
20 นางรุ่งอรุณ  กงขุนทด สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 10 รุ่งอรุณ  กงขุนทด 
21 นายสมาน   เกี๊ยะขุนทด สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 10 สมาน   เกี๊ยะขุนทด 
22 นายสุรชัย  ทองหนองบัว สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 11 สุรชัย  ทองหนองบัว 
23 นายบุญเติม  อาบสุวรรณ์ สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 11 บุญเติม  อาบสุวรรณ์ 
24 นายสมชาย  กุมขุนทด สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 12 สมชาย  กุมขุนทด 
25 นายบัวลา  กมขุนทด สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 13 บัวลา  กมขุนทด 

 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

    
    

 



๒ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 ว่าที่ร้อยโทดนัย สุริโยภาส ปลัดอบต.บ้านเก่า ว่าที่ร้อยโทดนัย สุริโยภาส 
2 นางสาวชญาดา  พรีพรม หัวหน้าส านักปลัด ชญาดา  พรีพรม 
3 นายประเสริฐ  กวกขุนทด ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ ประเสริฐ  กวกขุนทด 
4 นายมนตรี  ดวงจันทร์ นายช่างโยธา มนตรี  ดวงจันทร์ 
5 นางสาวกมลชนก  เกตุขุนทด ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ กมลชนก  เกตุขุนทด 

 
เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 
เลขานุการสภาอบต.ฯ วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า  สมัยสามัญ   

สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1  ประจ าปี  2563  ซึ่งตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2537  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 6)  พ.ศ.  2552  มาตรา  56  
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ต้องมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  มา
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมด  เท่าท่ีมี
อยู่  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

บัดนี้  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า  ได้เข้าประชุมมีจ านวนทั้งสิ้น  25  
ท่าน  จาก  25  ท่าน  ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว  ผมขอเรียนเชิญท่านประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และกล่าวเปิดประชุม
สภาฯ 

ประธานสภาฯ สวัสดีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเก่า  หัวหน้าส่วนราชการ  และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน  ผมขอเปิดการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่  1  ประจ าปี  2563 

 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
ประธานสภาฯ  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  2 รับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาฯ  ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า  ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหาร 

ส่วนต าบลบ้านเก่า  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ครั้งที่  1  ประจ าปี  2562  ในวันที่  23  
ธันวาคม  2562  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า  ซึ่งทางเลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า  ได้จัดพิมพ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านเก่าและได้แจกให้กับท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่าไป
แล้วนั้น 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  2537  ข้อ  
33  วรรคสอง  การแก้ไขถ้อยค าในรายงานการประชุมให้กระท าโดยมติของที่ประชุมสภา
ท้องถิ่น 

/ดังนั้น… 
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ดังนั้นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่าท่านใด  จะแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่าก็เป็นอ านาจของมติสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเก่านี้เป็นผู้แก้ไขเพ่ิมเติม  ผมให้เวลาท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านเก่าได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสัก 5 นาที หากมีข้อความใดที่จะแก้ไขขอให้เสนอ
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่าได้ 

ที่ประชุม  ไม่มี 
ประธานสภาฯ  ในเมื่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า  ไม่มีสมาชิกสภาองค์การ 

บริหารส่วนต าบลบ้านเก่าขอเสนอแก้ไขบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเก่าครั้งที่ผ่านมา  จึงอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  ข้อ  74  ขอมติที่ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเก่าว่ารับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
เก่า  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ครั้งที่  1 ประจ าปี  2562  วันที่ 23  เดือนธันวาคม พ.ศ.  
2562  โดยขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่าได้ยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุม จ านวน    24  เสียง 
     ไม่รับรอง   จ านวน      -  เสียง 
     งดออกเสียง   จ านวน      1  เสียง (ประธานสภาฯ) 
 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเพื่อพิจารณา 
   3.1  การพิจารณาให้ความเห็นชอบก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี   

พ.ศ.  2563  และวันเริ่มสมัยแรกของปีถัดไป  (2564) 
ประธานสภาฯ  ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่าจะต้องก าหนดสมัยประชุมสามัญ 
   ประจ าปี  ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญประจ าปีของปีถัดไป  ซ่ึง 
   ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2537  และ 
   แก้ไขเพ่ิมเติม  มาตรา  53  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการ 
   ประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2554   

ข้อ  21  ได้บัญญัติและก าหนดไว้ว่า 
(มาตรา  53)   -  ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัย  หรือหลายสมัยแล้วแต่สภา

องค์การบริหารส่วนต าบลจะก าหนด  แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด 

   ฯลฯ 
สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง  ๆ  ให้มีก าหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลา 

   ออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอ าเภอ 
(ข้อ  21)  - การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี  ระยะเวลาวันเริ่มต้น 

ประชุมสมัยประชุมสามัญของแต่ละสมัยในปีนั้น  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปี
ถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป  ให้ประธานสภา
ท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี  โดยให้น าความในข้อ  
11  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศของสภา
ท้องถิ่นพร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย  ณ  ส านักงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

/ในกรณี... 
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 ในกรณีที่ไม่ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีไว้  หรือไม่ได้ก าหนดวัน
เริ่มประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้  หรือมีความจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจ าปี  หรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีที่
ก าหนดไว้แล้ว  ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจ าปีอื่น  
หรือในสมัยประชุมสามัญก็ได้ 
 ดังนั้น  จึงขอหารือในที่ประชุมฯ  การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี  
2563  ควรมีกี่สมัย และการจะเริ่มแต่เมื่อใดในปีนั้นกับก าหนดวันเริ่มสมัยประชุม
สามัญสมัยแรกของปีถัดไป  (2564)  ด้วยครับ 

นายจิรสิน หมอกขุนทด  กระผมนายสมมิตร แกบขุนทด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่  8  
    ขอเสนอสมัยประชุมสามัญประจ าปี  2563  ไว้  4  สมัย  ดังนี้ครับ 
    -  สมัยสามัญท่ี  1  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.  2563 ระหว่างวันที่ 1-15   

ของเดือน 
    -  สมัยสามัญท่ี  2  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.  2563 ระหว่างวันที่ 1-15   

ของเดือน 
    -  สมัยสามัญท่ี  3  เดือนสิงหาคม  พ.ศ.  2563 ระหว่างวันที่ 1-15   

ของเดือน 
    -  สมัยสามัญท่ี  4  เดือนธันวาคม  พ.ศ.  2563 ระหว่างวันที่ 1-15   

ของเดือน 
    ก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปี  พ.ศ.  2564  เดือนกุมภาพันธ์  
    มีก าหนด  15  วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่  1  เดือนกุมภาพันธ์  2564  เป็นต้นไปครับ 
ประธานสภาฯ   มีท่านใดเสนออีกหรือไม่ครับ 
ที่ประชุม   ไม่มี 
ประธานสภาฯ   เมื่อไม่มีท่านใดเสนอ  ผมขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบก าหนดสมัยประชุม 
    สามัญประจ าปี  2562  ไว้  4  สมัย  ดังนี้ครับ 
    -  สมัยสามัญท่ี  1  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.  2563 ระหว่างวันที่ 1-15   

ของเดือน 
    -  สมัยสามัญท่ี  2  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.  2563 ระหว่างวันที่ 1-15   

ของเดือน 
    -  สมัยสามัญท่ี  3  เดือนสิงหาคม  พ.ศ.  2563 ระหว่างวันที่ 1-15   

ของเดือน 
    -  สมัยสามัญท่ี  4  เดือนธันวาคม  พ.ศ.  2563 ระหว่างวันที่ 1-15   

ของเดือน 
    ก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปี พ.ศ.  2564  เดือนกุมภาพันธ์  มี 
    ก าหนด  15  วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่  1  เดือนกุมภาพันธ์  2564  เป็นต้นไป  

สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามที่เสนอโปรดยกมือขึ้นครับ   
มติที่ประชุม   เห็นชอบ    24  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ    0  เสียง 
    งดออกเสียง   1  เสียง (ประธานสภาฯงดออกเสียง) 

    /3.2  การพิจารณา... 
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   3.2  พิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 
ประธานสภาฯ  เชิญเลขานุการสภาอบต.บ้านเก่า   ได้ชี้แจงระเบียบ  กฎหมายครับ 
เลขานุการสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
   ท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.  2561  ข้อ  22  เพ่ือ 
   ประโยชน์ของประชาชน  การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ด าเนินการตามขั้นต้อน  ดังนี้ 
     (1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   ที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
     (2)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น  จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ี 
   เพ่ิมเติม  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภา 
   องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตร  46  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์ 
   การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2547  ด้วย 
     เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
   นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
ประธานสภาฯ  เชิญท่านนายกอบต.ฯบ้านเก่าเสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติมครับ 
นายกอบต.ฯ  ตามเอกสารที่แจกให้แก่ท่านสมาชิกฯทุกท่านแล้วนั้น  โดยได้รับแจ้งจากอ าเภอด่านขุนทด 
   ให้ด าเนินการจัดฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจ าต าบลขึ้น  แต่เนื่องจากองค์การบริหาร 
   ส่วนต าบลบ้านเก่า  ไม่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561 – 2565)  จึงขอความ 
   เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 1)  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   ยุทธศาสตร์ที่  2  การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
     2.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน 
         1.  โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 
          วัตถุประสงค์ 
    -เพ่ือจัดฝึกอบรมตามหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาประจ าองค์กรปกครองส่วน 
   ท้องถิ่น   
           กลุ่มเป้าหมาย  ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์การบริหารส่วนต าบล 
   บ้านเก่า  จ านวน  50  คน 
            งบประมาณและท่ีมา 
    ปี  2563   200,000  บาท 
    ปี  2564   200,000  บาท 
    ปี  2565   200,000  บาท 
            ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    -ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 50 คน 
   ได้รับการฝึกอบรมและสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้เวลาเกิดภัยพิบัติ 
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     ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาสาธารณสุข 
     4.1  แผนงานสาธารณสุข 
         1.  โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (covid-19) และ 
     จัดท าหน้ากากอนามัยเพ่ือป้องกันตนเอง 
          วัตถุประสงค์ 
    1. เพ่ือส่งเสริมให้ความรู้ ค าแนะน า การดูแลเฝ้าระวังป้องกันตนเองเรื่องโรคไวรัส
      โคโรนา 19 (COVID-19) ให้กับประชาชนในพ้ืนที่  
    2. เพ่ือการดูแลเฝ้าระวังป้องกันตนเองเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
      (COVID-19) ให้กับประชาชนในพื้นท่ีต าบลบ้านเก่า 
    3. เพ่ือจัดท าหน้ากากอนามัยในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคนา 2019  
       (COVID-19) 
    4. เพ่ือจัดซื้อวัสดุอุปกร์ในการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
        (COVID-19) 
           กลุ่มเป้าหมาย  ประชาชนในพื้นท่ีต าบลบ้านเก่า 
            งบประมาณและท่ีมา 
    ปี  2563   1,500,000  บาท 
    ปี  2564   1,500,000  บาท 
    ปี  2565   1,000,000  บาท 
            ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    -ประชาชนได้รับความรู้ ค าแนะน า และได้รับการดูแลเฝ้าระวังป้องกันตนเองเรื่อง
         โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)อย่างทั่วถึง และมีวัสดุอุปกรณ์เพ่ือ 
         ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กันอย่างครบถ้วน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาการเกษตรและสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
   8.1  แผนงานการเกษตร อนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 
     8.1 โครงการปลูกผักสวนครัวเพ่ือสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร 
    วัตถุประสงค์ 
    เพ่ือเป็นการสร้างความม่ันคงทางด้านอาหารให้ระดับครัวเรือนลดรายจ่ายในการ
   ด ารงชีวิตของประชาชนและสร้างรายได้ระยะสั้นทั้งในระดับครัวเรือนและระดับ 
   กลุ่มอาชีพ 
    กลุ่มเป้าหมาย  ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลบ้านเก่า 
            งบประมาณและท่ีมา 
    ปี  2563   200,000  บาท 
    ปี  2564   200,000  บาท 
    ปี  2565   200,000  บาท 
            ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    -ประชาชนมีพืชผักสวนครัวไว้รับประทานและลดค่าใช้จ่ายในการด ารงชีวิต 
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ประธานสภาฯ  ตามท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า  ได้ชี้แจงรายละเอียดการเสนอขอความ
   เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ิมเติม (ครั้งที่  1)  พ.ศ.  2561 – 2565 มีสมาชิกท่าน
   ใดประสงค์จะสอบถามหรือไม่ เมื่อในที่ประชุมไม่มีการอภิปรายหรือซักถามเพ่ิมเติม  ผมจึง
   ขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบร่างแผนพ ัฒนาท้องถิ่น  เพ่ิมเติม (ครั้งที่  1)  พ.ศ.  2561 –  
   2565  ถ้าสมาชิกสภาฯอนุมัติ  ขอให้สมาชิกสภาฯยกมือ 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างแผนพ ัฒนาท้องถิ่น  เพ่ิมเติม (ครั้งที่  1)  พ.ศ.  2561 –  
   2565 

อนุมัต ิ  24 เสียง 
ไม่อนุมัติ    - เสียง 

    งดออกเสียง   1   เสียง (ประธานสภาฯงดออกเสียง) 
 
   3.3  พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  ครั้งที่ 3  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 
ประธานสภาฯ  เชิญเลขานุการสภาอบต.บ้านเก่า   ได้ชี้แจงระเบียบ  กฎหมายครับ 
เลขานุการสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน   
   การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2547  และ
   แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4)  พ.ศ.  2561  ข้อ  89  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้
   จ่ายเงินสะสมได้  โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น  ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

(1)  ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่ง
เกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม  หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน  ทั้งนี้
ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด 

   (2)  ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 
(3)  ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีก
ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและ
กรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดขึ้น 
(4)  เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการก่อ
หนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป  หากไม่ด าเนินการภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นอันพับไป 
  ทั้งนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม  โดยค านึงถึงฐานะการเงินการคลัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 

ประธานสภาฯ  ขอบคุณท่านเลขานุการฯครับ  เชิญท่านนายกอบต.บ้านเก่า  ได้เสนอโครงการเพ่ือ 
   ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 

/นายกอบต.ฯ… 
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นายกอบต.ฯ  ตามเอกสารที่ได้แจกแก่ท่านสมาชิกสภาอบต.บ้านเก่า ไปแล้วนั้น กระผมขอเสนอ 
   โครงการเพื่อขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเขต 
   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า  ดังต่อไปนี้ 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา        รวม   2,101,000  บาท 
          งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    งบลงทุน 
      ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     รวม   2,101,000  บาท 
          ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  จ านวน  2,101,000  บาท 
   1.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเก่า หมู่ที่ 1 (สายสระน้ าท่าลาน) 

  งบประมาณ  200,000 บาท   รายละเอียดโครงการ  
   ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 84.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี 

   พ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 336 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ  รายละเอียด
   ตามแบบท่ี อบต.บ้านเก่าก าหนด 

  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2537 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) หน้า 120 ล าดับที่ 6/28 

ประธานสภาฯ  ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า  ได้ชี้แจงรายละเอียดการเสนอขอจ่าย
  ขาดเงินสะสม เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะ 
  สอบถามหรือไม่ เมื่อในที่ประชุมไม่มีการอภิปรายหรือซักถามเพ่ิมเติม  ผมจึงขอมติที่ประชุม
  ว่าอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ถ้าสมาชิกสภาฯ  
  อนุมัติ  ขอให้สมาชิกสภาฯยกมือ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3 
อนุมัต ิ  25 เสียง 
ไม่อนุมัติ  - เสียง 
งดออกเสียง -   เสียง   

นายกอบต.ฯ  2.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกลาง หมู่ที่ 4 (สายกลางบ้าน) 
  งบประมาณ  200,000 บาท   รายละเอียดโครงการ  
   ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 66.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี 

   พ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 330 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ  รายละเอียด
   ตามแบบท่ี อบต.บ้านเก่าก าหนด 
   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2537 

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) หน้า 126 ล าดับที่ 1/31 
ประธานสภาฯ  ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า  ได้ชี้แจงรายละเอียดการเสนอขอจ่าย

  ขาดเงินสะสม เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะ 
  สอบถามหรือไม่ เมื่อในที่ประชุมไม่มีการอภิปรายหรือซักถามเพ่ิมเติม  ผมจึงขอมติที่ประชุม
  ว่าอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ถ้าสมาชิกสภาฯ  
  อนุมัติ  ขอให้สมาชิกสภาฯยกมือ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3 
อนุมัต ิ  25 เสียง 
ไม่อนุมัติ  - เสียง 
งดออกเสียง -   เสียง   

/นายกอบต.ฯ... 



๙ 

 

นายกอบต.ฯ  3.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระพัง หมู่ที่ 5 (สายบ้านนางริ้ว –  
   นายตั้ม)   งบประมาณ  200,000 บาท   รายละเอียดโครงการ  

   ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 84.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี 
   พ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 330 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ  รายละเอียด
   ตามแบบท่ี อบต.บ้านเก่าก าหนด 
   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2537 

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) หน้า 127 ล าดับที่ 2/32 
ประธานสภาฯ  ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า  ได้ชี้แจงรายละเอียดการเสนอขอจ่าย

  ขาดเงินสะสม เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะ 
  สอบถามหรือไม่ เมื่อในที่ประชุมไม่มีการอภิปรายหรือซักถามเพ่ิมเติม  ผมจึงขอมติที่ประชุม
  ว่าอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ถ้าสมาชิกสภาฯ  
  อนุมัติ  ขอให้สมาชิกสภาฯยกมือ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3 
อนุมัต ิ  25 เสียง 
ไม่อนุมัติ  - เสียง 
งดออกเสียง -   เสียง   

 
นายกอบต.ฯ  4.  โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น บ้านน้อย หมู่ที่ 7 (ฝายตาไหม) 
   งบประมาณ  352,000 บาท   รายละเอียดโครงการ  

   ขนาดฝายกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  120.00  เมตร สันฝายสูง  2.00  เมตร  
   ผนังข้างสูง  3.00  เมตร  รายละเอียดตามแบบที่ อบต.บ้านเก่าก าหนด 
   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2537 

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) หน้า 197 ล าดับที่ 1/104 
ประธานสภาฯ  ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า  ได้ชี้แจงรายละเอียดการเสนอขอจ่าย

  ขาดเงินสะสม เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะ 
  สอบถามหรือไม่ เมื่อในที่ประชุมไม่มีการอภิปรายหรือซักถามเพ่ิมเติม  ผมจึงขอมติที่ประชุม
  ว่าอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ถ้าสมาชิกสภาฯ  
  อนุมัติ  ขอให้สมาชิกสภาฯยกมือ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3 
อนุมัต ิ  25 เสียง 
ไม่อนุมัติ  - เสียง 
งดออกเสียง -   เสียง   

 
 

/นายกอบต.ฯ... 
  



๑๐ 

 
 

นายกอบต.ฯ  5.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อย หมู่ที่ 7 (ภายในหมู่บ้าน) 
   งบประมาณ  191,000 บาท   รายละเอียดโครงการ  

   ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี 
   พ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 320 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ  รายละเอียด
   ตามแบบท่ี อบต.บ้านเก่าก าหนด 
   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2537 

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) หน้า 133 ล าดับที่ 5/34 
ประธานสภาฯ  ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า  ได้ชี้แจงรายละเอียดการเสนอขอจ่าย

  ขาดเงินสะสม เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะ 
  สอบถามหรือไม่ เมื่อในที่ประชุมไม่มีการอภิปรายหรือซักถามเพ่ิมเติม  ผมจึงขอมติที่ประชุม
  ว่าอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ถ้าสมาชิกสภาฯ  
  อนุมัติ  ขอให้สมาชิกสภาฯยกมือ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3 
อนุมัต ิ  25 เสียง 
ไม่อนุมัติ  - เสียง 
งดออกเสียง -   เสียง   

นายกอบต.ฯ  6.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดโดก หมู่ที่ 8 (สายทางเชื่อมถนน 
   ด่านขุนทด- หนองแวง)   งบประมาณ  200,000 บาท  รายละเอียดโครงการ  

   ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 66.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี 
   พ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 330 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ  รายละเอียด
   ตามแบบท่ี อบต.บ้านเก่าก าหนด 
   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2537 

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) หน้า 134 ล าดับที่ 1/35 
ประธานสภาฯ  ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า  ได้ชี้แจงรายละเอียดการเสนอขอจ่าย

  ขาดเงินสะสม เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะ 
  สอบถามหรือไม่ เมื่อในที่ประชุมไม่มีการอภิปรายหรือซักถามเพ่ิมเติม  ผมจึงขอมติที่ประชุม
  ว่าอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ถ้าสมาชิกสภาฯ  
  อนุมัติ  ขอให้สมาชิกสภาฯยกมือ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3 
อนุมัต ิ  25 เสียง 
ไม่อนุมัติ  - เสียง 
งดออกเสียง -   เสียง   

/นายกอบต.ฯ... 
 



๑๑ 

 

นายกอบต.ฯ  7.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชัยพัน หมู่ที่ 9 (สายทางเชื่อม 
   บ้านโนนตาล)   งบประมาณ  200,000 บาท  รายละเอียดโครงการ  

   ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 66.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี 
   พ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 330 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ  รายละเอียด
   ตามแบบท่ี อบต.บ้านเก่าก าหนด 
   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2537 

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) หน้า 136 ล าดับที่ 3/36 
ประธานสภาฯ  ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า  ได้ชี้แจงรายละเอียดการเสนอขอจ่าย

  ขาดเงินสะสม เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะ 
  สอบถามหรือไม่ เมื่อในที่ประชุมไม่มีการอภิปรายหรือซักถามเพ่ิมเติม  ผมจึงขอมติที่ประชุม
  ว่าอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ถ้าสมาชิกสภาฯ  
  อนุมัติ  ขอให้สมาชิกสภาฯยกมือ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3 
อนุมัต ิ  25 เสียง 
ไม่อนุมัติ  - เสียง 
งดออกเสียง -   เสียง   

 
นายกอบต.ฯ  8.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก  บ้านใหม่รุ่งเรือง  หมู่ที่  12 (ถนน 
   ขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรสายนากุดม่วง – บ้านใหม่รุ่งเรือง)   งบประมาณ  
   191,000 บาท  รายละเอียดโครงการ  

      -  ขุดรื้อทางเดิม  ถนนกว้าง  3.00  เมตร  ยาว  750.00  เมตร  ขุดรื้อลึก  0.10   
  เมตร  มีปริมาณพ้ืนที่ขุดรื้อไม่น้อยกว่า  2,250  ตารางเมตร 
      -  เสริมหินคลุก ถนนกว้าง  3.00  เมตร  ยาว  750.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10  

   เมตร   มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า  225.00  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมปรับเกลี่ยบดทับ 
   แน่น  

  รายละเอียดตามแบบที่ อบต.บ้านเก่าก าหนด 
   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2537 

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) หน้า 115 ล าดับที่ 1/25 
ประธานสภาฯ  ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า  ได้ชี้แจงรายละเอียดการเสนอขอจ่าย

  ขาดเงินสะสม เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะ 
  สอบถามหรือไม่ เมื่อในที่ประชุมไม่มีการอภิปรายหรือซักถามเพ่ิมเติม  ผมจึงขอมติที่ประชุม
  ว่าอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ถ้าสมาชิกสภาฯ  
  อนุมัติ  ขอให้สมาชิกสภาฯยกมือ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3 
อนุมัต ิ  25 เสียง 
ไม่อนุมัติ  - เสียง 
งดออกเสียง -   เสียง   

/นายกอบต.ฯ... 
 

 






