
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี  ๒๕๖๓ 
วันที่  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๖๓  เวลา  ๐๙.๐๐  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
……………………………………………………………………... 

 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐  น. 

นายไพรฑูรณ ์ ชัยยา 
เลขานุการสภาฯ 

บัดนี้สมาชิกสภาฯ จ านวนทั้งหมด 22 ท่าน ลากิจ 3 ท่าน คือ 
๑. นายเกษม  โมราบุตร         ประธานสภา อบต.โป่งตาลอง 
๒. นายธีระพงษ์  แสวงจิตร    สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 
๓. นายอนันท์  ด่านตระกูล     สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11 

ลาป่วย  1 ท่าน คือ 
1.   นายบุญมี  แสนพงค์        สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 

          ขาด จ านวน 1 ท่าน คือ 
1. นางสายฝน  พันธ์โคดร      สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 

เข้าร่วมประชุมในวันนี้ทั้งหมด 17 ท่าน ครบองค์ประชุมแล้ว เรียนเชิญท่าน
ประธานสภาฯ กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมต่อไปครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายยงยุทธ  บุตรสุวรรณ 
รองประธานสภาฯ 

เรียนท่านรองนายก อบต. , ปลัด อบต., และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓  
ครั้งที่ ๒  ประจ าปี  ๒๕๖๓  วันที่  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๖๓  เวลา  ๐๙.๐๐  น. ณ 
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง   เพ่ือพิจารณาญัตติร่าง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ที่ค้างการพิจารณาในวาระที่ ๒ 
และวาระที่ ๓ และปรึกษาหารือข้อราชการอ่ืนๆ ในการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง  จึงขอแจ้งให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านทราบ ดังนั้นผม
ขอถือโอกาสนี้เปิดการประชุมครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี  
2563 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 

นายยงยุทธ  บุตรสุวรรณ 
รองประธานสภาฯ 

เรื่องรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี  2563 
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563   ขอให้ทุกท่านได้ตรวจทานรายงานการประชุมครั้งที่
แล้วเพ่ือความถูกต้อง หากเห็นว่าข้อความใดไม่ถูกต้อง ต้องการแก้ไขเพ่ิมเติม ก็
ขอให้เสนอขอแก้ไขเพ่ิมเติมจะได้น าไปแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป  มีสมาชิกสภาฯท่าน
ใดจะเสนอขอแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดเสนอแก้ไขเพ่ิมเติม ขอมติที่
ประชุมรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี  2563   
เมื่อวันที่  5 สิงหาคม 2563 ด้วยครับ 
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มติที่ประชุม เห็นชอบ  17   เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง - เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

นายยงยุทธ  บุตรสุวรรณ 
รองประธานสภาฯ 

ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องเสนอเพ่ือทราบ ท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอให้สมาชิกสภาฯได้
รับทราบ เรียนเชิญครับ 

นางภัทราพร  ก่อเกิด 
ปลัด อบต. 

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ดิฉันนางภัทราพร  ก่อเกิด  
ปลัด อบต. มีเรื่องแจ้งให้สมาชิกสภาฯ ทราบจ านวน ๒ เรื่องคือ 
         ๑. เรื่องการเสนอขอยางมะตอยเพ่ือน าไปปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางที่
ช ารุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อภายในหมู่บ้าน ถ้าหมู่บ้านไหนมีความต้องการยาง
มะตอยเพ่ือน าไปซ่อมแซมถนน ก็ขอให้ส่งโครงการมาได้เพ่ือจะได้รวบรวมจ านวน
และสั่งซื้อต่อไป 
         ๒. เรื่องการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ด้วย
อ าเภอปากช่องร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อ าเภอปากช่อง ได้จัดให้
มีโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นขึ้น จ านวน ๓รุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติให้มีความรู้ความเข้าใจในการ
จัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาการเหตุการณ์ การควบคุมสั่งการ การ
บริหารจัดการสาธารณภัยในพ้ืนที่เกิดเหตุ ที่เป็นรูปแบบและมีมาตรฐานเดียวกัน  
สามารถบัญชาการและปฏิบัติการร่วมกับชุดปฏิบัติการอ่ืนอย่างมีเอกภาพ และ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของศูนย์อ านวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. 
และกระทรวงมหาดไทย ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลองส่งจิตอาสาภัย
พิบัติ จ านวน ๕๐ คน เข้ารับการฝึกอบรมฯ ในรุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๘- ๒๐ 
สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศาลาประชาคมเมืองปากช่อง 
ส าหรับใครที่มีรายชื่อก็ขอให้ไปเข้ารับการอบรมตามวันและเวลาดังกล่าวด้วย  
        ส าหรับดิฉันมีเรื่องแจ้งให้สมาชิกสภาฯทราบเพียงเท่านี้ ขอขอบคุณค่ะ 

นายยงยุทธ  บุตรสุวรรณ 
รองประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณนางภัทราพร  ก่อเกิด  ปลัด อบต. ที่ได้แจ้งเกี่ยวกับเรื่องการขอยาง  
มะตอยและการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ให้สมาชิก
สภาฯทุกท่านได้รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

นายยงยุทธ  บุตรสุวรรณ 
รองประธานสภาฯ 

4.1   ญัตติค้างการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564   ในวาระท่ี 2  ขั้นแปรญัตติ 
           เรียนเชิญคณะกรรรมการแปรญัตติรายงานการแปรญัตติให้สมาชิกสภาฯ 
ได้รับทราบ ก่อนลงมติในล าดับต่อไป 
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นายสมหมาย  คงเพียรธรรม 
สมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๓ 

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯทุกท่าน ผมนายสมหมาย คงเพียรธรรม 
สมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๓ ขออนุญาตชี้แจงเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 
ในวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือเลือกประธาน / รองประธาน / เลขานุการ
คณะกรรมการแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓ 
จากคณะกรรมการ ทั้งหมด ๗ ท่าน โดยในที่ประชุมมีมติ ดังนี้คือ 
๑.นายสมหมาย  คงเพียรธรรม        เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
๒.นายปัญญา  มารัตตะ                เป็นรองประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
๓.นายบุญจันทร์  คัมภีระ              เป็นเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ 
๔.นายเกษม  โมราบุตร                 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
๕.นายไพฑูรย์  มาไพศาล               เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
๖.นางขันเทียง  แสงรัตน์                เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
๗.นายหอม  ญาติจันทึก                 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
         และต่อไปผมขอชี้แจงรายละเอียดการแปรญัตติร่างงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ให้สมาชิกสภาฯทุกท่านได้รับทราบ ดังนี้ครับ 
         ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติก าหนดให้ยื่นการแปรญัตติร่างงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  ในวันที่  ๗, ๘, ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓  
เวลา ๐๘.0๐ น. ถึง ๑๖.0๐ น.  ก าหนด ๓ วัน วันละ ๘ ชั่วโมง  รวม ๒๔ ชั่วโมง 
ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดมายื่นขอแปรญัตติร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
           คณะกรรมการแปรญัตติขอชี้แจงรายละเอียด  ดังนี้ 
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง งบประมาณรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  ๕๗,๗๒๐,๘๐๐ บาท 
แยกเป็นรายการต่อไปนี้ 
(ก) ด้านบริหารทั่วไป 
๑.แผนงานบริหารทั่วไป                           ยอดรวม     ๑๘,๖๘๗,๖๑๖   บาท 
                ไม่มีผู้ใดยื่นขอแปรญัตติ  คณะกรรมการฯ เห็นชอบตามร่างเดิม 
๒.แผนงานรักษาความสงบภายใน               ยอดรวม  ๘๐๙,๕๐๐ บาท 
                ไม่มีผู้ใดยื่นขอแปรญัตติ  คณะกรรมการฯ เห็นชอบตามร่างเดิม 
(ข) ด้านบริการชุมชนและสังคม 
๑.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน        ยอดรวม  ๕๘๐,๐๐๐  บาท 
                ไม่มีผู้ใดยื่นขอแปรญัตติ  คณะกรรมการฯ เห็นชอบตามร่างเดิม 
๒.แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  ยอดรวม   ๕๓๐,๐๐๐  บาท 
                ไม่มีผู้ใดยื่นขอแปรญัตติ  คณะกรรมการฯ เห็นชอบตามร่างเดิม 
๓.แผนงานการศึกษา                              ยอดรวม    ๘,๕๑๙,๐๖๓  บาท 
                ไม่มีผู้ใดยื่นขอแปรญัตติ  คณะกรรมการฯ เห็นชอบตามร่างเดิม 
๔.แผนงานสาธารณสุข                            ยอดรวม     ๘๙๕,๐๐๐  บาท 
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                ไม่มีผู้ใดยื่นขอแปรญัตติ  คณะกรรมการฯ เห็นชอบตามร่างเดิม 
๕.แผนงานเคหะและชุมชน                      ยอดรวม  ๑,๕๒๐,๐๐๐  บาท 
                ไม่มีผู้ใดยื่นขอแปรญัตติ  คณะกรรมการฯ เห็นชอบตามร่างเดิม 
(ค) ด้านการเศรษฐกิจ 
๑.แผนงานการเกษตร                            ยอดรวม    ๖๐,๐๐๐   บาท 
                ไม่มีผู้ใดยื่นขอแปรญัตติ  คณะกรรมการฯ เห็นชอบตามร่างเดิม 
๒.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา           ยอดรวม  ๑๖,๑๗๐,๘๐๐  บาท 
                ไม่มีผู้ใดยื่นขอแปรญัตติ  คณะกรรมการฯ เห็นชอบตามร่างเดิม 
(ง) ด้านการด าเนินงานอื่น 
๑.แผนงานงบกลาง                                ยอดรวม   ๙,๙๔๘,๘๒๑   บาท 
                ไม่มีผู้ใดยื่นขอแปรญัตติ  คณะกรรมการฯ เห็นชอบตามร่างเดิม 
         ดังนั้น คณะกรรมการแปรญัตติมีมติเห็นชอบตามร่างเดิมและขอส่งร่าง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลโป่งตาลอง เพ่ือให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลองพิจารณา
ด าเนินการต่อไป 

                    ขอขอบคุณ นายสมหมาย  คงเพียรธรรม  ประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติ ที่ได้รายงานการแปรญัตติให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบ สมาชิกสภาฯท่านใดมี
ข้อสอบถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมเห็นชอบร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 ด้วยครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 16 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานงดออก
เสียง) 

นายยงยุทธ  บุตรสุวรรณ 
รองประธานสภาฯ 

4.2 ญัตติค้างการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564   ในวาระท่ี 3  ขั้นลงมติ 
           สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เมื่อไม่มีผู้ยื่นแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และได้ผ่านการลงมติ
เห็นชอบแล้วในวาระที่ ๒ และสุดท้ายในวาระที่ ๓ นี้ เป็นขั้นตอนของการลงมติ
เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ ซึ่งการที่จะใช้ค่าใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานต่างๆจะต้องได้รับความ
เห็นชอบอนุมัติให้ใช้ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ต่อสภาฯ ดังนั้น ผมขอมติ
ที่ประชุมเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยครับ 

มติทีป่ระชุม เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔  
เห็นชอบ 16 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานงดออก
เสียง) 
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นายยงยุทธ  บุตรสุวรรณ 
รองประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯทุกท่านที่ได้ร่วมกันพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาขั้นรับหลักการ 
แล้วเมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  และในวันนี้ก็ได้พิจารณาการแปรญัตติใน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ ขั้นลงมติให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สมาชิกสภาฯ  ก็ได้ให้ความเห็นชอบครบทั้ง ๓ 
วาระ แล้ว ท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้ามีเรียนเชิญครับ 

นายสมพงษ์  วงษ์พิทักษ์ 
รองนายก อบต. 

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯทุกท่าน  ผมนายสมพงษ์  วงษ์พิทักษ์  
รองนายก อบต.  ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯทุกท่านที่ร่วมกันพิจารณาลงมติ
เห็นชอบ การจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
ผ่านไปทั้งสามขั้นตอน ซึ่งทางผมเองและทางฝ่ายบริหารก็เห็นความส าคัญในทุก
โครงการที่ประชาชนภายในต าบลโป่งตาลองของเรามีความเดือดร้อน และได้
พยายามหาวิธีการด าเนินการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน  และในโอกาส
ต่อไป ทางฝ่ายบริหารและทุกหน่วยงานจะได้จัดท าและด าเนินงานตามโครงการ
ต่างๆที่ได้จัดท าร่างข้อบัญญัติไว้ เพ่ือให้ประชาชนภายในต าบลของเรามีชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน ส าหรับผมขอชี้แจงแต่เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ 

นายยงยุทธ  บุตรสุวรรณ 
รองประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณ  นายสมพงษ์  วงษ์พิทักษ์ รองนายก อบต.ที่ได้กล่าวขอบคุณสมาชิก
สภาฯทุกท่านในการลงมติเห็นชอบ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และต่อไปมีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีก
หรือไม่ หากไม่มีขอท าพักการประชุมเพ่ือรับประทานอาหารกลางวันครับ 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น. 

นายยงยุทธ  บุตรสุวรรณ 
รองประธานสภาฯ 

4.3 ขออนุ มัติ เปลี่ยนแปลงค าชี้ แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 กองช่าง (หน้า 145) แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา (๐๐๓๑๐)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา(๐๐๓๑2) 
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (421๐๐๐) ข้อ 1.ค่าสิ่งก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค (๔209๐๐) ข้อย่อย 1.3 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว
จราจรแบบเคพซีล (ซอยบ้านนางอารีย์ มีศรีสงค์) หมู่ที่ 4 บ้านปอหู 
จากเดิม    
ข้อย่อย 1.3 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบเคพซีล (ซอยบ้าน
นางอารีย์ มีศรีสงค์) หมู่ที่ 4 บ้านปอหู งบประมาณ 537,000 บาท 
          เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบเคพซีล 
(ซอยบ้านนางอารีย์ มีศรีสงค์) หมู่ที่ 4 บ้านปอหู ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ไม่มีไหล่ทาง ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า   300 เมตร หรือปริมาณงานรวมไม่
น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร โดยด าเนินการลงลูกรังงานชั้นรองพื้นทาง
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ปริมาณงานไม่น้อยกว่า 470 ลูกบาศก์เมตร ลงหินคลุกงานชั้นรองพื้นทาง
ปริมาณไม่น้อยกว่า 310 ลูกบาศก์เมตร เกรดเกลี่ยปรับแต่งบดอัดแน่น ติดตั้ง
งานเครื่องหมายจราจร งานเครื่องหมายบนผิวจราจร ติดตั้งป้ายโครงการ
ชั่วคราว 1 ป้าย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต.โป่งตาลอง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) ( แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561 – 2565 แผนปี 63 หน้า 52 โครงการที่  64 ) 
แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น                                                                                                     
ข้อย่อย 1.3 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic 
concrete (ซอยบ้านนางอารีย์ มีศรีสงค์) หมู่ที่ 4 บ้านปอหู งบประมาณ 
537,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic 
concrete (ซอยบ้านนางอารีย์ มีศรีสงค์) หมู่ที่ 4 บ้านปอหู ผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า 300 เมตร หรือปริมาณ
งานรวมไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร โดยด าเนินการลงลูกรังงานชั้นรองพื้น
ทางปริมาณงานไม่น้อยกว่า 330 ลูกบาศก์เมตร ลงหินคลุกชั้นพื้นทางปริมาณ
ไม่น้อยกว่า 126 ลูกบาศก์เมตร เกรดเกลี่ยปรับแต่งบดอัดแน่น งาน
เครื่องหมายบนผิวจราจร ติดตั้งป้ายโครงการชั่วคราว 1 ป้าย พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.โป่งตาลอง) ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ (กองช่าง) ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 แผนปี 63 
หน้า 52 โครงการที่  64 ) 
          เรียนเชิญ นางสุนัชชา ชวาร์ซ  ผู้อ านวยการกองช่าง  ได้ชี้แจงรายละเอียด
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 กองช่าง  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบเคพซีล (ซอยบ้าน
นางอารีย์ มีศรีสงค์) หมู่ที่ 4 บ้านปอหู  ให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบ 
เรียนเชิญครับ 

นางสุนัชชา ชวาร์ซ  
ผู้อ านวยการกองช่าง   

เรียนท่านประธานในที่ประชุม และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ดิฉันนางสุนัชชา ชวาร์ซ  
ผู้อ านวยการกองช่าง  ขออนุญาตชี้แจงเกี่ยวกับเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กองช่าง  โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางผิวจราจรแบบเคพซีล (ซอยบ้านนางอารีย์ มีศรีสงค์) หมู่ที่ 4 บ้าน   
ปอหู  ให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบดังนี้ค่ะ 
การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 กองช่าง (หน้า 145) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (๐๐๓๑๐)งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา(๐๐๓๑2) งบลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง (421๐๐๐) ข้อ 1.ค่าสิ่งก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (๔209๐๐) ข้อ
ย่อย 1.3 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบเคพซีล (ซอยบ้านนางอารีย์   
มีศรีสงค์) หมู่ที่ 4 บ้านปอหู 
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จากเดิม    
ข้อย่อย 1.3 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบเคพซีล (ซอยบ้านนาง
อารีย์ มีศรีสงค์) หมู่ที่ 4 บ้านปอหู งบประมาณ 537,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบเคพซีล (ซอย
บ้านนางอารีย์   มีศรีสงค์) หมู่ที่ 4 บ้านปอหู ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไม่มีไหล่
ทาง ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า   300 เมตร หรือปริมาณงานรวมไม่น้อยกว่า 
1,200 ตารางเมตร โดยด าเนินการลงลูกรังงานชั้นรองพ้ืนทางปริมาณงานไม่น้อย
กว่า 470 ลูกบาศก์เมตร ลงหินคลุกงานชั้นรองพ้ืนทางปริมาณไม่น้อยกว่า 310 
ลูกบาศก์เมตร เกรดเกลี่ยปรับแต่งบดอัดแน่น ติดตั้งงานเครื่องหมายจราจร งาน
เครื่องหมายบนผิวจราจร ติดตั้งป้ายโครงการชั่วคราว 1 ป้าย พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.โป่งตาลอง) ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (กองช่าง) ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 แผนปี 63 หน้า 
52 โครงการที่  64 ) 
แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น                                                                                                     
ข้อย่อย 1.3 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic concrete 
(ซอยบ้านนางอารีย์ มีศรีสงค์) หมู่ที่ 4 บ้านปอหู งบประมาณ 537,000 บาท 
เ พ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic 
concrete (ซอยบ้านนางอารีย์   มีศรีสงค์) หมู่ที่ 4 บ้านปอหู ผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า 300 เมตร หรือปริมาณงาน
รวมไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร โดยด าเนินการลงลูกรังงานชั้นรองพ้ืนทาง
ปริมาณงานไม่น้อยกว่า 330 ลูกบาศก์เมตร ลงหินคลุกชั้นพ้ืนทางปริมาณไม่น้อย
กว่า 126 ลูกบาศก์เมตร เกรดเกลี่ยปรับแต่งบดอัดแน่น งานเครื่องหมายบนผิว
จราจร ติดตั้งป้ายโครงการชั่วคราว 1 ป้าย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย 
(รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.โป่งตาลอง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) ( 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 แผนปี 63 หน้า 52 โครงการที่  64 ) 
      สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยประการใด ขอให้สอบถามเพ่ิมเติมได้ ถ้าไม่มี 
ดิฉนัขอน าเรียนชี้แจงแต่เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณค่ะ      

นายยงยุทธ  บุตรสุวรรณ 
รองประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณ นางสุนัชชา ชวาร์ซ  ผู้อ านวยการกองช่าง  ที่ได้ชี้แจงรายละเอียด
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 กองช่าง  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบเคพซีล (ซอยบ้าน
นางอารีย์   มีศรีสงค์) หมู่ที่ 4 บ้านปอหู  ให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบ  
และมีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่
ประชุมด้วยครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 กองช่าง  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบเคพซีล 
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(ซอยบ้านนางอารีย์ มีศรีสงค์) หมู่ที่ 4 บ้านปอหู   
เห็นชอบ 16 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานงดออก
เสียง) 

นายยงยุทธ  บุตรสุวรรณ 
รองประธานสภาฯ 

4.4   พิจารณาอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน  แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ งบประมาณตั้งไว้          
2,400,๐๐๐ บาท   
          เรียนเชิญนายณวัชร์  นิลพฤกษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
ได้ชี้แจงรายละเอียดให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบ เชิญครับ 

นายณวัชร์  นิลพฤกษ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ   

เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯทุกท่าน  ผมนายณวัชร์   นิลพฤกษ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  ขออนุญาตชี้แจงเกี่ยวกับการพิจารณา
อนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2563 กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน  แผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารงานทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ค่าจัดซื้อ
รถบรรทุกขยะ งบประมาณตั้งไว้     2,400,๐๐๐ บาท    ให้สมาชิกสภาฯ ทุก
ท่านได้รับทราบดังนี้ครับ  
          อ้างถึงระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 18 ให้ยกเลิกความในข้อ 
๕๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ ๕๗ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปี โดยสั่งซื้อ
หรือสั่งจ้าง หรือการเช่าทรัพย์สิน ถ้าเห็นว่าการเบิกเงินไปช าระหนี้ผูกพันไม่ทันสิ้น
ปี ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ ให้กันเงินไว้เบิกจ่ายใบปีถัดไปได้อีกไม่เกินระยะเวลา
หนึ่งปีหรือตามข้อผูกพัน” 
ข้อ ๑๙ ให้ยกเลิกความใบข้อ ๕๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน แต่มิความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นยังมิได้ ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่
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เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณี มีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายการดังกล่าวที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกิน 
อีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการด้งกล่าวต้องมิวัตถุประสงค์เดิม
ตามท่ีได้รับอนุมัติ ให้กันเงินไว้ 
กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพัน 
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามวรรค
สองแล้ว หากยังไม่ได้ด าเน้นการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว 
ให้เงินจ านวนนั้นตกเป็น เงินสะสม”  ผมขอชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการ
พิจารณาอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2563 กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน  แผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารงานทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ค่าจัดซื้อ
รถบรรทุกขยะ งบประมาณตั้งไว้  2,400,๐๐๐ บาท   
          จากที่ได้น าเรียนให้ทุกท่านทราบ ท่านใดมีข้อสงสัยสามารถสอบถาม
เพ่ิมเติมได้ ถ้าไม่มีขอ้สงสัยผมขอน าเรียนชี้แจงแต่เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ 

นายยงยุทธ  บุตรสุวรรณ 
รองประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณ นายณวัชร์  นิลพฤกษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ที่ได้
ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 กรณียังไม่ก่อ
หนี้ผูกพัน  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ งบประมาณตั้งไว้         
2,400,๐๐๐ บาท   และขอมติที่ประชุมเห็นชอบการขออนุมัติกันเงินไว้เบิก
เหลื่อมปี โครงการดังกล่าวด้วยครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 16 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานงดออก
เสียง) 

นายยงยุทธ  บุตรสุวรรณ 
รองประธานสภาฯ 

4.5  พิจารณาอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน  แผนงาน
สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน งบลงทุน ค่า
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ค่าจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถ
กระบะ) งบประมาณตั้งไว้ 1,000,๐๐๐ บาท   
          เรียนเชิญนายณวัชร์  นิลพฤกษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
ได้ชี้แจงรายละเอียดให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบ เชิญครับ 

นายณวัชร์  นิลพฤกษ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ   

เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯทุกท่าน  ผมนายณวัชร์   นิลพฤกษ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  ขออนุญาตชี้แจงเกี่ยวกับการพิจารณา
อนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
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งบประมาณ  พ.ศ.2563 กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน  แผนงานสาธารณสุข งาน
บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง ค่าจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) งบประมาณตั้งไว้ 
1,000,๐๐๐ บาท      ให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบดังนี้ครับ  
          อ้างถึงระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 18 ให้ยกเลิกความในข้อ 
๕๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ ๕๗ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปี โดยสั่งซื้อ
หรือสั่งจ้าง หรือการเช่าทรัพย์สิน ถ้าเห็นว่าการเบิกเงินไปช าระหนี้ผูกพันไม่ทันสิ้น
ปี ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ ให้กันเงินไว้เบิกจ่ายใบปีถัดไปได้อีกไม่เกินระยะเวลา
หนึ่งปีหรือตามข้อผูกพัน” 
ข้อ ๑๙ ให้ยกเลิกความใบข้อ ๕๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน แต่มิความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นยังมิได้ ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่
เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณี มีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายการดังกล่าวที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกิน 
อีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการด้งกล่าวต้องมิวัตถุประสงค์เดิม
ตามท่ีได้รับอนุมัติ ให้กันเงินไว้ 
กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพัน 
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามวรรค
สองแล้ว หากยังไม่ได้ด าเน้นการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว 
ให้เงินจ านวนนั้นตกเป็น เงินสะสม”  ผมขอชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการ
พิจารณาอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2563 กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน  แผนงานสาธารณสุข งาน
บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง ค่าจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) งบประมาณตั้งไว้ 
1,000,๐๐๐ บาท  จากที่ได้น าเรียนให้ทุกท่านทราบ ท่านใดมีข้อสงสัยสามารถ
สอบถามเพ่ิมเติมได้ ถ้าไม่มีข้อสงสัยผมขอน าเรียนชี้แจงแต่เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณ
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ครับ 

นายยงยุทธ  บุตรสุวรรณ 
รองประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณ นายณวัชร์  นิลพฤกษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   ที่ได้
ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 กรณียังไม่ก่อ
หนี้ผูกพัน  แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน งบ
ลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ค่าจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถ
กระบะ) งบประมาณตั้งไว้ 1,000,๐๐๐ บาท  และขอมติที่ประชุมเห็นชอบการ
ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี โครงการดังกล่าวด้วยครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 16 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานงดออก
เสียง) 

นายยงยุทธ  บุตรสุวรรณ 
รองประธานสภาฯ 

4.6   พิจารณาอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน  แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ค่าสิ่งก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน(ซอยบ้านนายจันปี ไพรศรี) หมู่ที่ 1 บ้านโป่งตาลอง  
งบประมาณ 319,๐๐๐ บาท   
          เรียนเชิญนายณวัชร์  นิลพฤกษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
ได้ชี้แจงรายละเอียดให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบ เชิญครับ 

นายณวัชร์  นิลพฤกษ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ   

เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯทุกท่าน  ผมนายณวัชร์   นิลพฤกษ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  ขออนุญาตชี้แจงเกี่ยวกับการพิจารณา
อนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2563 กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน  แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน ค่ าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่า
สิ่งก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน(ซอยบ้านนายจันปี ไพรศรี) หมู่ที่ 1 บ้านโป่งตาลอง  งบประมาณ 319 ,
๐๐๐ บาท   ให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบดังนี้ครับ  
          อ้างถึงระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 18 ให้ยกเลิกความในข้อ 
๕๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ ๕๗ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปี โดยสั่งซื้อ
หรือสั่งจ้าง หรือการเช่าทรัพย์สิน ถ้าเห็นว่าการเบิกเงินไปช าระหนี้ผูกพันไม่ทันสิ้น
ปี ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ ให้กันเงินไว้เบิกจ่ายใบปีถัดไปได้อีกไม่เกินระยะเวลา
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หนึ่งปีหรือตามข้อผูกพัน” 
ข้อ ๑๙ ให้ยกเลิกความใบข้อ ๕๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน แต่มิความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นยังมิได้ ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่
เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณี มีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายการดังกล่าวที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกิน 
อีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการด้งกล่าวต้องมิวัตถุประสงค์เดิม
ตามท่ีได้รับอนุมัติ ให้กันเงินไว้ 
กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพัน 
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามวรรค
สองแล้ว หากยังไม่ได้ด าเน้นการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว 
ให้เงินจ านวนนั้นตกเป็น เงินสะสม”  ผมขอชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการ
พิจารณาอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2563 กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน  แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่า
สิ่งก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน(ซอยบ้านนายจันปี ไพรศรี) หมู่ที่ 1 บ้านโป่งตาลอง  งบประมาณ 319 ,
๐๐๐ บาท   
          จากที่ได้น าเรียนให้ทุกท่านทราบ ท่านใดมีข้อสงสัยสามารถสอบถาม
เพ่ิมเติมได้ ถ้าไม่มีข้อสงสัยผมขอน าเรียนชี้แจงแต่เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ 

นายยงยุทธ  บุตรสุวรรณ 
รองประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณ นายณวัชร์  นิลพฤกษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการที่ได้
ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการ การพิจารณาอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 กรณียังไม่ก่อ
หนี้ผูกพัน  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบ
ลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าสิ่งก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน(ซอยบ้านนายจันปี ไพรศรี) หมู่ที่ 1 บ้าน
โป่งตาลอง  งบประมาณ 319,๐๐๐ บาท และขอมติที่ประชุมเห็นชอบการขอ
อนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี โครงการดังกล่าวด้วยครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 16 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานงดออก
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เสียง) 

นายยงยุทธ  บุตรสุวรรณ 
รองประธานสภาฯ 

4.7  พิจารณาอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน  แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ค่าสิ่งก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก(สายทางหมู่ที่ 3 บ้านโป่งไทร เชื่อมหมู่ที่ 2 บ้านหนองคุ้ม) หมู่ที่ 3 
บ้าน    โป่งไทร  งบประมาณ 1,778,๐๐๐ บาท   
          เรียนเชิญนายณวัชร์  นิลพฤกษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
ได้ชี้แจงรายละเอียดให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบ เชิญครับ 

นายณวัชร์  นิลพฤกษ์ 
นักวิเคราะหน์โยบายและ
แผนปฏิบัติการ   

เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯทุกท่าน  ผมนายณวัชร์  นิลพฤกษ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  ขออนุญาตชี้แจงเกี่ยวกับการพิจารณา
อนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2563 กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน  แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่า
สิ่งก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายทาง
หมู่ที่  3 บ้านโป่งไทร เชื่อมหมู่ที่  2 บ้านหนองคุ้ม) หมู่ที่  3 บ้านโป่งไทร  
งบประมาณ 1,778,๐๐๐ บาท ให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบดังนี้ครับ  
          อ้างถึงระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 18 ให้ยกเลิกความในข้อ 
๕๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ ๕๗ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปี โดยสั่งซื้อ
หรือสั่งจ้าง หรือการเช่าทรัพย์สิน ถ้าเห็นว่าการเบิกเงินไปช าระหนี้ผูกพันไม่ทันสิ้น
ปี ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ ให้กันเงินไว้เบิกจ่ายใบปีถัดไปได้อีกไม่เกินระยะเวลา
หนึ่งปีหรือตามข้อผูกพัน” 
ข้อ ๑๙ ให้ยกเลิกความใบข้อ ๕๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน แต่มิความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นยังมิได้ ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่
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เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณี มีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายการดังกล่าวที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกิน 
อีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการด้งกล่าวต้องมิวัตถุประสงค์เดิม
ตามท่ีได้รับอนุมัติ ให้กันเงินไว้ 
กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพัน 
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามวรรค
สองแล้ว หากยังไม่ได้ด าเน้นการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว 
ให้เงินจ านวนนั้นตกเป็น เงินสะสม”  ผมขอชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการ   
พิจารณาอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2563 กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน  แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่า
สิ่งก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายทาง
หมู่ที่ 3 บ้านโป่งไทร เชื่อมหมู่ที่ 2 บ้านหนองคุ้ม) หมู่ที่ 3 บ้าน    โป่งไทร  
งบประมาณ 1,778,๐๐๐ บาท   
       จากที่ได้น าเรียนให้ทุกท่านทราบ ท่านใดมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพ่ิมเติม
ได้ ถ้าไม่มีขอ้สงสัยผมขอน าเรียนชี้แจงแต่เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ 

นายยงยุทธ  บุตรสุวรรณ 
รองประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณ นายณวัชร์  นิลพฤกษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ที่ได้
ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการ  พิจารณาอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 กรณียังไม่ก่อ
หนี้ผูกพัน  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบ
ลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าสิ่งก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายทางหมู่ที่ 3 บ้านโป่งไทร เชื่อมหมู่ที่ 2 บ้านหนอง
คุ้ม) หมู่ที่ 3 บ้านโป่งไทร  งบประมาณ 1,778,๐๐๐ บาท  และขอมติที่ประชุม
เห็นชอบการขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี โครงการดังกล่าวด้วยครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 16 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานงดออก
เสียง) 

นายยงยุทธ  บุตรสุวรรณ 
รองประธานสภาฯ 

4.8 พิจารณาอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน  แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ค่าสิ่งก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ผิวจราจรแบบ Asphaltic concrete (ซอยบ้านนางอารีย์ มีศรีสงค์) หมู่ที่ 4 
บ้านปอหู งบประมาณ 537,๐๐๐ บาท   
          เรียนเชิญนายณวัชร์  นิลพฤกษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
ได้ชี้แจงรายละเอียดให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบ เชิญครับ 



15 
 

นายณวัชร์  นิลพฤกษ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ   

เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯทุกท่าน  ผมนายณวัชร์   นิลพฤกษ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  ขออนุญาตชี้แจงเกี่ยวกับการพิจารณา
อนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2563 กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน  แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน ค่ าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่า
สิ่งก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ 
Asphaltic concrete (ซอยบ้านนางอารีย์ มีศรีสงค์) หมู่ที่ 4 บ้านปอหู 
งบประมาณ 537,๐๐๐ บาท  ให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบดังนี้ครับ  
          อ้างถึงระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 18 ให้ยกเลิกความในข้อ 
๕๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ ๕๗ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปี โดยสั่งซื้อ
หรือสั่งจ้าง หรือการเช่าทรัพย์สิน ถ้าเห็นว่าการเบิกเงินไปช าระหนี้ผูกพันไม่ทันสิ้น
ปี ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ ให้กันเงินไว้เบิกจ่ายใบปีถัดไปได้อีกไม่เกินระยะเวลา
หนึ่งปีหรือตามข้อผูกพัน” 
ข้อ ๑๙ ให้ยกเลิกความใบข้อ ๕๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน แต่มิความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นยังมิได้ ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่
เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณี มีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายการดังกล่าวที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกิน 
อีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการด้งกล่าวต้องมิวัตถุประสงค์เดิม
ตามท่ีได้รับอนุมัติ ให้กันเงินไว้ 
กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพัน 
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามวรรค
สองแล้ว หากยังไม่ได้ด าเน้นการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว 
ให้เงินจ านวนนั้นตกเป็น เงินสะสม”  ผมขอชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ พิจารณา
อนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
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งบประมาณ  พ.ศ.2563 กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน  แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่า
สิ่งก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ 
Asphaltic concrete (ซอยบ้านนางอารีย์ มีศรีสงค์) หมู่ที่ 4 บ้านปอหู 
งบประมาณ 537,๐๐๐ บาท   
     จากที่ได้น าเรียนให้ทุกท่านทราบ ท่านใดมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพ่ิมเติม
ได้ ถ้าไม่มีข้อสงสัยผมขอน าเรียนชี้แจงแต่เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ 

นายยงยุทธ  บุตรสุวรรณ 
รองประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณ นายณวัชร์  นิลพฤกษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ที่ได้
ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการ พิจารณาอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 กรณียังไม่ก่อ
หนี้ผูกพัน  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบ
ลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าสิ่งก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic concrete (ซอยบ้านนางอารีย์ มีศรีสงค์) 
หมู่ที่ 4 บ้านปอหู งบประมาณ 537,๐๐๐ บาท  และขอมติที่ประชุมเห็นชอบการ
ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี โครงการดังกล่าวด้วยครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 16 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานงดออก
เสียง) 

นายยงยุทธ  บุตรสุวรรณ 
รองประธานสภาฯ 

4.9 พิจารณาอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน  แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ค่าสิ่งก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ซอยสุขสวัสดิ์) หมู่ที่ 7 บ้านสระน้ าใส งบประมาณ       
515,๐๐๐ บาท 
            เรียนเชิญนายณวัชร์  นิลพฤกษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติ
การ  ได้ชี้แจงรายละเอียดให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบ เชิญครับ 

นายณวัชร์  นิลพฤกษ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ   

เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯทุกท่าน  ผมนายณวัชร์  นิลพฤกษ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  ขออนุญาตชี้แจงเกี่ยวกับการ พิจารณา
อนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2563 กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน  แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่า
สิ่งก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน (ซอยสุขสวัสดิ์) หมู่ที่ 7 บ้านสระน้ าใส งบประมาณ 515,๐๐๐ บาท   ให้
สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบดังนี้ครับ  
          อ้างถึงระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
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การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 18 ให้ยกเลิกความในข้อ 
๕๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ ๕๗ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปี โดยสั่งซื้อ
หรือสั่งจ้าง หรือการเช่าทรัพย์สิน ถ้าเห็นว่าการเบิกเงินไปช าระหนี้ผูกพันไม่ทันสิ้น
ปี ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ ให้กันเงินไว้เบิกจ่ายใบปีถัดไปได้อีกไม่เกินระยะเวลา
หนึ่งปีหรือตามข้อผูกพัน” 
ข้อ ๑๙ ให้ยกเลิกความใบข้อ ๕๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน แต่มิความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นยังมิได้ ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่
เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณี มีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายการดังกล่าวที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกิน 
อีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการด้งกล่าวต้องมิวัตถุประสงค์เดิม
ตามท่ีได้รับอนุมัติ ให้กันเงินไว้ 
กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพัน 
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามวรรค
สองแล้ว หากยังไม่ได้ด าเน้นการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว 
ให้เงินจ านวนนั้นตกเป็น เงินสะสม”  ผมขอชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการ
พิจารณาอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2563 กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน  แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่า
สิ่งก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน (ซอยสุขสวัสดิ์) หมู่ที่ 7 บ้านสระน้ าใส งบประมาณ       515,๐๐๐ บาท         
จากที่ได้น าเรียนให้ทุกท่านทราบ ท่านใดมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพ่ิมเติมได้ ถ้า
ไม่มีข้อสงสัยผมขอน าเรียนชี้แจงแต่เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ 

นายยงยุทธ  บุตรสุวรรณ 
รองประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณ นายณวัชร์  นิลพฤกษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   ที่ได้
ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 กรณียังไม่ก่อ
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หนี้ผูกพัน  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบ
ลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าสิ่งก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ซอยสุขสวัสดิ์) หมู่ที่ 7 บ้านสระน้ าใส 
งบประมาณ 515,๐๐๐ บาท และขอมติที่ประชุมเห็นชอบการขออนุมัติกันเงินไว้
เบิกเหลื่อมปี โครงการดังกล่าวด้วยครับ 

มติทีป่ระชุม เห็นชอบ 16 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานงดออก
เสียง) 

นายยงยุทธ  บุตรสุวรรณ 
รองประธานสภาฯ 

4.10 พิจารณาอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน  แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ค่าสิ่งก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างที่จอดรถ
ภายในที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง งบประมาณ 180 ,๐๐๐ 
บาท  
          เรียนเชิญนายณวัชร์  นิลพฤกษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
ได้ชี้แจงรายละเอียดให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบ เชิญครับ 

นายณวัชร์  นิลพฤกษ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ   

เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯทุกท่าน  ผมนายณวัชร์   นิลพฤกษ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  ขออนุญาตชี้แจงเกี่ยวกับการพิจารณา
อนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2563 กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน  แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน ค่ าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่า
สิ่งก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างที่จอดรถภายในที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง งบประมาณ 180 ,๐๐๐ บาท ให้สมาชิกสภาฯ ทุก
ท่านได้รับทราบดังนี้ครับ  
          อ้างถึงระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 18 ให้ยกเลิกความในข้อ 
๕๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ ๕๗ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปี โดยสั่งซื้อ
หรือสั่งจ้าง หรือการเช่าทรัพย์สิน ถ้าเห็นว่าการเบิกเงินไปช าระหนี้ผูกพันไม่ทันสิ้น
ปี ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ ให้กันเงินไว้เบิกจ่ายใบปีถัดไปได้อีกไม่เกินระยะเวลา
หนึ่งปีหรือตามข้อผูกพัน” 
ข้อ ๑๙ ให้ยกเลิกความใบข้อ ๕๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน แต่มิความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นยังมิได้ ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่
เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณี มีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายการดังกล่าวที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกิน 
อีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการด้งกล่าวต้องมิวัตถุประสงค์เดิม
ตามท่ีได้รับอนุมัติ ให้กันเงินไว้ 
กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพัน 
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามวรรค
สองแล้ว หากยังไม่ได้ด าเน้นการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว 
ให้เงินจ านวนนั้นตกเป็น เงินสะสม”  ผมขอชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการ 
พิจารณาอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2563 กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน  แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่า
สิ่งก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างที่จอดรถภายในที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง งบประมาณ 180,๐๐๐ บาท  
        จากที่ได้น าเรียนให้ทุกท่านทราบ ท่านใดมีข้อสงสัยสามารถสอบถาม
เพ่ิมเติมได้ ถ้าไม่มีข้อสงสัยผมขอน าเรียนชี้แจงแต่เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ 

นายยงยุทธ  บุตรสุวรรณ 
รองประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณ นายณวัชร์  นิลพฤกษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ที่ได้
ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการ พิจารณาอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 กรณียังไม่ก่อ
หนี้ผูกพัน  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบ
ลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าสิ่งก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างที่
จอดรถภายในที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง งบประมาณ 180 ,
๐๐๐ บาท และขอมติที่ประชุมเห็นชอบการขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 
โครงการดังกล่าวด้วยครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 16 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานงดออก
เสียง) 

นายยงยุทธ  บุตรสุวรรณ 
รองประธานสภาฯ 

4.11 พิจารณาอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน  แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าที่ดิน
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และสิ่งก่อสร้าง ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (ระบบประปาหมู่บ้านเดิม) หมู่ที่ 5 
บ้านหนองซ่อม งบประมาณ 500,๐๐๐ บาท   
          เรียนเชิญนายณวัชร์  นิลพฤกษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
ได้ชี้แจงรายละเอียดให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบ เชิญครับ 

นายณวัชร์  นิลพฤกษ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ   

เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯทุกท่าน  ผมนายณวัชร์  นิลพฤกษ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  ขออนุญาตชี้แจงเกี่ยวกับการพิจารณา
อนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2563 กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน  แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่า
บ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน (ระบบประปาหมู่บ้านเดิม) หมู่ที่ 5 บ้านหนองซ่อม งบประมาณ 
500,๐๐๐ บาท   ให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบดังนี้ครับ  
          อ้างถึงระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 18 ให้ยกเลิกความในข้อ 
๕๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ ๕๗ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปี โดยสั่งซื้อ
หรือสั่งจ้าง หรือการเช่าทรัพย์สิน ถ้าเห็นว่าการเบิกเงินไปช าระหนี้ผูกพันไม่ทันสิ้น
ปี ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ ให้กันเงินไว้เบิกจ่ายใบปีถัดไปได้อีกไม่เกินระยะเวลา
หนึ่งปีหรือตามข้อผูกพัน” 
ข้อ ๑๙ ให้ยกเลิกความใบข้อ ๕๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน แต่มิความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นยังมิได้ ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่
เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณี มีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายการดังกล่าวที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกิน 
อีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการด้งกล่าวต้องมิวัตถุประสงค์เดิม
ตามท่ีได้รับอนุมัติ ให้กันเงินไว้ 
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กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพัน 
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามวรรค
สองแล้ว หากยังไม่ได้ด าเน้นการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว 
ให้เงินจ านวนนั้นตกเป็น เงินสะสม”  ผมขอชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการ
พิจารณาอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2563 กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน  แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่า
บ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน (ระบบประปาหมู่บ้านเดิม) หมู่ที่ 5 บ้านหนองซ่อม งบประมาณ 
500,๐๐๐ บาท   
        จากที่ได้น าเรียนให้ทุกท่านทราบ ท่านใดมีข้อสงสัยสามารถสอบถาม
เพ่ิมเติมได้ ถ้าไม่มีข้อสงสัยผมขอน าเรียนชี้แจงแต่เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ 

นายยงยุทธ  บุตรสุวรรณ 
รองประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณ นายณวัชร์  นิลพฤกษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ที่ได้
ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 กรณียังไม่ก่อ
หนี้ผูกพัน  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบ
ลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (ระบบประปาหมู่บ้านเดิม) หมู่ที่ 
5 บ้านหนองซ่อม งบประมาณ 500,๐๐๐ บาท และขอมติที่ประชุมเห็นชอบการ
ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี โครงการดังกล่าวด้วยครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 16 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานงดออก
เสียง) 

นายยงยุทธ  บุตรสุวรรณ 
รองประธานสภาฯ 

4.12 พิจารณาอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน  แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการซ่อม
สร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic concrete หมู่ที่ 6 บ้านหนอง
จอก เชื่อม หมู่ที่ 7 บ้านสระน้ าใส งบประมาณ 973,๐๐๐ บาท   
          เรียนเชิญนายณวัชร์  นิลพฤกษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
ได้ชี้แจงรายละเอียดให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบ เชิญครับ 

นายณวัชร์  นิลพฤกษ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ   

เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯทุกท่าน  ผมนายณวัชร์  นิลพฤกษ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  ขออนุญาตชี้แจงเกี่ยวกับการพิจารณา
อนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2563 กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน  แผนงานอุตสาหกรรมและการ
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โยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่า
บ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว
จราจรแบบ Asphaltic concrete หมู่ที่ 6 บ้านหนองจอก เชื่อม หมู่ที่ 7 บ้าน
สระน้ าใส งบประมาณ 973,๐๐๐ บาท     ให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบ
ดังนี้ครับ  
          อ้างถึงระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 18 ให้ยกเลิกความในข้อ 
๕๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ ๕๗ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปี โดยสั่งซื้อ
หรือสั่งจ้าง หรือการเช่าทรัพย์สิน ถ้าเห็นว่าการเบิกเงินไปช าระหนี้ผูกพันไม่ทันสิ้น
ปี ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ ให้กันเงินไว้เบิกจ่ายใบปีถัดไปได้อีกไม่เกินระยะเวลา
หนึ่งปีหรือตามข้อผูกพัน” 
ข้อ ๑๙ ให้ยกเลิกความใบข้อ ๕๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน แต่มิความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นยังมิได้ ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่
เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณี มีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายการดังกล่าวที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกิน 
อีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการด้งกล่าวต้องมิวัตถุประสงค์เดิม
ตามท่ีได้รับอนุมัติ ให้กันเงินไว้ 
กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพัน 
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามวรรค
สองแล้ว หากยังไม่ได้ด าเน้นการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว 
ให้เงินจ านวนนั้นตกเป็น เงินสะสม”ผมขอชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการพิจารณา
อนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2563 กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน  แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่า
บ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว
จราจรแบบ Asphaltic concrete หมู่ที่ 6 บ้านหนองจอก เชื่อม หมู่ที่ 7 บ้าน
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สระน้ าใส งบประมาณ 973,๐๐๐ บาท   
        จากที่ได้น าเรียนให้ทุกท่านทราบ ท่านใดมีข้อสงสัยสามารถสอบถาม
เพ่ิมเติมได้ ถ้าไม่มีข้อสงสัยผมขอน าเรียนชี้แจงแต่เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ 

นายยงยุทธ  บุตรสุวรรณ 
รองประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณ นายณวัชร์  นิลพฤกษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ที่ ได้
ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 กรณียังไม่ก่อ
หนี้ผูกพัน  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบ
ลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic concrete หมู่ที่ 6 
บ้านหนองจอก เชื่อม หมู่ที่ 7 บ้านสระน้ าใส งบประมาณ 973 ,๐๐๐ บาท       
และขอมติที่ประชุมเห็นชอบการขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี โครงการดังกล่าว
ด้วยครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 16 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานงดออก
เสียง) 

นายยงยุทธ  บุตรสุวรรณ 
รองประธานสภาฯ 

4.13 พิจารณาอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน  แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการซ่อม
สร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic concrete หมู่ที่ 9 บ้านมอ
ตะเคียน งบประมาณ 736,๐๐๐ บาท 
            เรียนเชิญนายณวัชร์  นิลพฤกษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติ
การ  ได้ชี้แจงรายละเอียดให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบ เชิญครับ 

นายณวัชร์  นิลพฤกษ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ   

เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯทุกท่าน  ผมนายณวัชร์   นิลพฤกษ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  ขออนุญาตชี้แจงเกี่ยวกับการพิจารณา
อนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2563 กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน  แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน ค่ าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่า
บ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว
จราจรแบบ Asphaltic concrete หมู่ที่ 9 บ้านมอตะเคียน งบประมาณ 736,
๐๐๐ บาท     ให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบดังนี้ครับ  
          อ้างถึงระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 18 ให้ยกเลิกความในข้อ 
๕๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
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เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ ๕๗ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปี โดยสั่งซื้อ
หรือสั่งจ้าง หรือการเช่าทรัพย์สิน ถ้าเห็นว่าการเบิกเงินไปช าระหนี้ผูกพันไม่ทันสิ้น
ปี ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ ให้กันเงินไว้เบิกจ่ายใบปีถัดไปได้อีกไม่เกินระยะเวลา
หนึ่งปีหรือตามข้อผูกพัน” 
ข้อ ๑๙ ให้ยกเลิกความใบข้อ ๕๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน แต่มิความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นยังมิได้ ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่
เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณี มีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายการดังกล่าวที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกิน 
อีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการด้งกล่าวต้องมิวัตถุประสงค์เดิม
ตามท่ีได้รับอนุมัติ ให้กันเงินไว้ 
กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพัน 
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามวรรค
สองแล้ว หากยังไม่ได้ด าเน้นการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว 
ให้เงินจ านวนนั้นตกเป็น เงินสะสม”  ผมขอชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการ
พิจารณาอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2563 กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน  แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่า
บ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว
จราจรแบบ Asphaltic concrete หมู่ที่ 9 บ้านมอตะเคียน งบประมาณ 736,
๐๐๐ บาท จากที่ได้น าเรียนให้ทุกท่านทราบ ท่านใดมีข้อสงสัยสามารถสอบถาม
เพ่ิมเติมได้ ถ้าไม่มีข้อสงสัยผมขอน าเรียนชี้แจงแต่เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ 

นายยงยุทธ  บุตรสุวรรณ 
รองประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณ นายณวัชร์  นิลพฤกษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   ที่ได้
ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 กรณียังไม่ก่อ
หนี้ผูกพัน  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบ
ลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic concrete หมู่ที่ 9 
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บ้านมอตะเคียน งบประมาณ 736,๐๐๐ บาท      และขอมติที่ประชุมเห็นชอบ
การขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี โครงการดังกล่าวด้วยครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 16 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานงดออก
เสียง) 

นายยงยุทธ  บุตรสุวรรณ 
รองประธานสภาฯ 

4.14 พิจารณาอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน  แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการซ่อม
สร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic concrete หมู่ที่ 13 บ้านโป่ง
ฉนวน เชื่อมหมู่ที่ 8 บ้านตะเคียนงาม งบประมาณ 1,936,๐๐๐ บาท   
          เรียนเชิญนายณวัชร์  นิลพฤกษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
ได้ชี้แจงรายละเอียดให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบ เชิญครับ 

นายณวัชร์  นิลพฤกษ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ   

เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯทุกท่าน  ผมนายณวัชร์   นิลพฤกษ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  ขออนุญาตชี้แจงเกี่ยวกับการพิจารณา
อนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2563 กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน  แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน ค่ าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่า
บ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว
จราจรแบบ Asphaltic concrete หมู่ที่ 13 บ้านโป่งฉนวน เชื่อมหมู่ที่ 8 บ้าน
ตะเคียนงาม งบประมาณ 1 ,936,๐๐๐ บาท   ให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้
รับทราบดังนี้ครับ  
          อ้างถึงระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 18 ให้ยกเลิกความในข้อ 
๕๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ ๕๗ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปี โดยสั่งซื้อ
หรือสั่งจ้าง หรือการเช่าทรัพย์สิน ถ้าเห็นว่าการเบิกเงินไปช าระหนี้ผูกพันไม่ทันสิ้น
ปี ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ ให้กันเงินไว้เบิกจ่ายใบปีถัดไปได้อีกไม่เกินระยะเวลา
หนึ่งปีหรือตามข้อผูกพัน” 
ข้อ ๑๙ ให้ยกเลิกความใบข้อ ๕๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้
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ผูกพัน แต่มิความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นยังมิได้ ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่
เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณี มีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายการดังกล่าวที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกิน 
อีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการด้งกล่าวต้องมิวัตถุประสงค์เดิม
ตามท่ีได้รับอนุมัติ ให้กันเงินไว้ 
กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพัน 
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามวรรค
สองแล้ว หากยังไม่ได้ด าเน้นการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว 
ให้เงินจ านวนนั้นตกเป็น เงินสะสม”  ผมขอชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการ
พิจารณาอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2563 กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน  แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่า
บ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว
จราจรแบบ Asphaltic concrete หมู่ที่ 13 บ้านโป่งฉนวน เชื่อมหมู่ที่ 8 บ้าน
ตะเคียนงาม งบประมาณ 1,936,๐๐๐ บาท   
จากที่ได้น าเรียนให้ทุกท่านทราบ ท่านใดมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพ่ิมเติมได้ ถ้า
ไม่มีข้อสงสัยผมขอน าเรียนชี้แจงแต่เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ 

นายยงยุทธ  บุตรสุวรรณ 
รองประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณ นายณวัชร์  นิลพฤกษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   ที่ได้
ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 กรณียังไม่ก่อ
หนี้ผูกพัน  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบ
ลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic concrete หมู่ที่ 13 
บ้านโป่งฉนวน เชื่อมหมู่ที่ 8 บ้านตะเคียนงาม งบประมาณ 1 ,936,๐๐๐ บาท       
และขอมติที่ประชุมเห็นชอบการขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี โครงการดังกล่าว
ด้วยครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 16 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานงดออก
เสียง) 

นายยงยุทธ  บุตรสุวรรณ 
รองประธานสภาฯ 

4.15 พิจารณาอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน  แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าที่ดิน
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และสิ่งก่อสร้าง ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการต่อ
เติมปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
งบประมาณ 1,200,๐๐๐ บาท  
          เรียนเชิญนายณวัชร์  นิลพฤกษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
ได้ชี้แจงรายละเอียดให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบ เชิญครับ 

นายณวัชร์  นิลพฤกษ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ   

เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯทุกท่าน  ผมนายณวัชร์  นิลพฤกษ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  ขออนุญาตชี้แจงเกี่ยวกับการพิจารณา
อนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2563 กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน  แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่า
บ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการต่อเติมปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง งบประมาณ 1 ,200,๐๐๐ 
บาท  ให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบดังนี้ครับ  
          อ้างถึงระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 18 ให้ยกเลิกความในข้อ 
๕๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ ๕๗ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปี โดยสั่งซื้อ
หรือสั่งจ้าง หรือการเช่าทรัพย์สิน ถ้าเห็นว่าการเบิกเงินไปช าระหนี้ผูกพันไม่ทันสิ้น
ปี ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ ให้กันเงินไว้เบิกจ่ายใบปีถัดไปได้อีกไม่เกินระยะเวลา
หนึ่งปีหรือตามข้อผูกพัน” 
ข้อ ๑๙ ให้ยกเลิกความใบข้อ ๕๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน แต่มิความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นยังมิได้ ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่
เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณี มีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายการดังกล่าวที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกิน 
อีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการด้งกล่าวต้องมิวัตถุประสงค์เดิม
ตามท่ีได้รับอนุมัติ ให้กันเงินไว้ 
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กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพัน 
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามวรรค
สองแล้ว หากยังไม่ได้ด าเน้นการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว 
ให้เงินจ านวนนั้นตกเป็น เงินสะสม”  ผมขอชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการ
พิจารณาอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2563 กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน  แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่า
บ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการต่อเติมปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง งบประมาณ 1 ,200,๐๐๐ 
บาท จากที่ได้น าเรียนให้ทุกท่านทราบ ท่านใดมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพ่ิมเติม
ได้ ถ้าไม่มีข้อสงสัยผมขอน าเรียนชี้แจงแต่เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ 

นายยงยุทธ  บุตรสุวรรณ 
รองประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณ นายณวัชร์  นิลพฤกษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   ที่ได้
ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการ พิจารณาอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 กรณียังไม่ก่อ
หนี้ผูกพัน  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบ
ลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
โครงการต่อเติมปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตา
ลอง งบประมาณ 1,200,๐๐๐ บาท    และขอมติที่ประชุมเห็นชอบการขออนุมัติ
กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี โครงการดังกล่าวด้วยครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 16 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานงดออก
เสียง) 

นายยงยุทธ  บุตรสุวรรณ 
รองประธานสภาฯ 

4.16 พิจารณาอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน  แผนงาน
การศึกษา งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โป่งตาลอง 
งบประมาณ 80,000 บาท 
          เรียนเชิญนายณวัชร์  นิลพฤกษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
ได้ชี้แจงรายละเอียดให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบ เชิญครับ 

นายณวัชร์  นิลพฤกษ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ   

เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯทุกท่าน  ผมนายณวัชร์  นิลพฤกษ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  ขออนุญาตชี้แจงเกี่ยวกับการ พิจารณา
อนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2563 กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน  แผนงานการศึกษา งบลงทุน 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โป่งตาลอง งบประมาณ 80,000 บาท
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ให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบดังนี้ครับ  
          อ้างถึงระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 18 ให้ยกเลิกความในข้อ 
๕๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ ๕๗ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปี โดยสั่งซื้อ
หรือสั่งจ้าง หรือการเช่าทรัพย์สิน ถ้าเห็นว่าการเบิกเงินไปช าระหนี้ผูกพันไม่ทันสิ้น
ปี ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ ให้กันเงินไว้เบิกจ่ายใบปีถัดไปได้อีกไม่เกินระยะเวลา
หนึ่งปีหรือตามข้อผูกพัน” 
ข้อ ๑๙ ให้ยกเลิกความใบข้อ ๕๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน แต่มิความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นยังมิได้ ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่
เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณี มีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายการดังกล่าวที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกิน 
อีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการด้งกล่าวต้องมิวัตถุประสงค์เดิม
ตามท่ีได้รับอนุมัติ ให้กันเงินไว้ 
กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพัน 
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามวรรค
สองแล้ว หากยังไม่ได้ด าเน้นการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว 
ให้เงินจ านวนนั้นตกเป็น เงินสะสม”  ผมขอชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการ
พิจารณาอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2563 กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน  แผนงานการศึกษา งบลงทุน 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โป่งตาลอง งบประมาณ 80,000 บาท 
 จากที่ได้น าเรียนให้ทุกท่านทราบ ท่านใดมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพ่ิมเติมได้ 
ถ้าไม่มีข้อสงสัยผมขอน าเรียนชี้แจงแต่เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ 

นายยงยุทธ  บุตรสุวรรณ 
รองประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณ นายณวัชร์  นิลพฤกษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   ที่ได้
ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ตาม
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ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 กรณียังไม่ก่อ
หนี้ผูกพัน  แผนงานการศึกษา งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบ ารุงรักษา
และปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.โป่งตาลอง งบประมาณ 80,000 บาท 
     และขอมติที่ประชุมเห็นชอบการขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี โครงการ
ดังกล่าวด้วยครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 16 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานงดออก
เสียง) 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 

นายยงยุทธ  บุตรสุวรรณ 
รองประธานสภาฯ 

ระเบียบวาระนี้ เป็นวาระเกี่ยวกับเรื่องอ่ืนๆมีสมาชิกสภาฯท่านใดจะน าเสนอ
ปรึกษาหารือ หรือสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้ามีขอให้น าเสนอและน าเรียนปรึกษา
ได้ เรียนเชิญครับ 

นายส ารถ  เศรฐวงศ ์
สมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๑๓ 

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯทุกท่าน ผมนายส ารถ  เศรฐวงศ ์
สมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๑๓ ขออนุญาตเรียนถามเกี่ยวกับโครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลองของเราว่า มีในปีนี้จะมีการไป
ศึกษาดูงานนอกสถานที่หรือไม่ เพราะว่าตอนนี้ก็ใกล้ที่จะหมดปีงบประมาณแล้ว 
ส าหรับผมขอน าเรียนสอบถามแต่เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ 

นายสมพงษ์  วงษ์พิทักษ์ 
รองนายก อบต. 

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯทุกท่าน ผมนายสมพงษ์  วงษ์พิทักษ์
รองนายก อบต. ขออนุญาตตอบค าถามตามที่  นายส ารถ  เศรฐวงศ์  สมาชิก
สภาฯหมู่ที่ ๑๓ ได้น าเรียนสอบถามมาเกี่ยวกับโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลองของเรา ซึ่งในส่วนนี้ผมก็ต้องให้ทาง
สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ปรึกษากันดูว่าจะไปศึกษาดูงานนอกสถานที่กันหรือไม่ 
แล้วถ้าไปจะไปที่ไหน ไปจ านวนทั้งหมดกี่ท่าน และมีใครบ้างที่สามารถไปได้  ก็
ขอให้สมาชิกสภาฯทุกท่านได้ลองปรึกษาหารือกันในเบื้องต้นก่อน  ส าหรับผมขอ
น าเรียนแต่เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ 

นายไพรฑูรณ์  ชัยยา 
เลขานุการสภาฯ 

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯทุกท่าน ผมนายไพรฑูรณ์   ชัยยา
เลขานุการสภาฯ ขออนุญาตสรุปเกี่ยวกับการไปศึกษาดูงานว่าจะไปจ านวนทั้งหมด
กี่ท่าน และมีใครบ้างที่สามารถไปได้  ตามที่ทางสมาชิกสภาฯทุกท่านได้น าเรียน
ปรึกษากันในเบื้องต้นว่า จะมีการไปเฉพาะสมาชิกสภาฯ ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลองเท่านั้น  ถ้าใครที่ไม่สมารถไปได้ก็ให้สละสิทธิ์ 
ไม่ให้หาตัวแทนไปแทน ส่วนในเรื่องของสถานที่และก าหนดวัน เวลา นั้น ขอให้
ทางฝ่ายบริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาต่อไป ส าหรับผมขอน าเรียน
แต่เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ 
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นายสมพงษ์  วงษ์พิทักษ์ 
รองนายก อบต. 

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯทุกท่าน ผมนายสมพงษ์  วงษ์พิทักษ์
รองนายก อบต. ขอนุญาติน าเรียนเรื่องการศึกษาดูงานนอกสถานที่ตามที่ทาง
สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตกลงกัน  น าไปปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป  ส าหรับผมขอน าเรียนแต่เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ 

นายยงยุทธ  บุตรสุวรรณ 
รองประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณ นายสมพงษ์  วงษ์พิทักษ์ รองนายก อบต. ที่ได้ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องการ
ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง ตามที่นาย    
ส ารถ  เศรฐวงศ์  สมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๑๓ ได้น าเรียนสอบถามมา  และต่อไปมีท่าน 
มีเรื่องปรึกษาหารือ  หรือเสนอแนะเพ่ิมเติม อีกหรือไม่  ถ้าไม่มี ผมขอขอบคุณ
สมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และผมขอ
ถือโอกาสนี้ ปิดการประชุมครับ 

 
ปิดประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น. 

 
     ลงชื่อ........................ ....................................ผู้บันทึกการประชุม 
                                                                (นายไพรฑูรณ์  ชัยยา) 
                                                    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง   
 
                                                    ลงชื่อ...........................-...........................ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
                                                                 (นายบุญมี  แสนพงค์) 
                                                    ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
                                                  ลงชื่อ......................................................ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
                                                               (นายสุวรรณ์  ประดิษฐ์ภูมิ) 
                                                       คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
                            ลงชื่อ................... ........ ...........................ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
                                                                  (นายสมพงษ์  ชุพยัศ) 
                                                      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
                      ลงชื่อ................... ...................................ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
                                                                (นางขันเทียง  แสงรัตน์) 
                                              คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
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                     ลงชื่อ.................... ..................................ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
                                                          (นางสุรัสวดี  เรืองจาบ) 
                                             เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
   
                                            ลงชื่อ.....................................................ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
                                                            (นายยงยุทธ  บุตรสุวรรณ)  
                                           รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง  ปฏิบัติหน้าที่ 
          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 

 


