
รายงานการประขุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำปี ๒<£๖๓ (ครังท่ี ๒)
วันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓

ณ ห้องประขุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง

๑.
ผ ูม้าประขุม
นายแสวง เปียมบริบูรณ์ ประธานสภา อบต.

๒. นายราดิน เลิศนิรันดร รองประธานสภา
๓. นายวิชิต อกอุ่น เลขานุการสภา อบต.
๕. นายสำราญ สุรเดช สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๑
๕ นายเสน่ห์ ใจดี สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๑

๖. นายฉัตรชัย เจริญสันต์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๒
๗. นายฉลอง มุ่งพังกลาง สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๓
๘. นายวรินทร์ มิตรวงษา สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๔
๙ นางซลดา เฉลิมทอง สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๕

๑0. นายประเสริฐ แช่มทะเทียว สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๕

©๑ นายสามารถ กังวานโอฬารกุล สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๖

๑๒. นายเฉลิม สิทธิโชติ สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๗

๑๓. นายสด พังขุนทด สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๗
๑๕. นางพาฝืน สิริภิญโญกานต์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ท ี่ ๘
๑๕. นายดวง ศรีสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมู่ท ี่ ๙
๑๖. นางสาววนาลี ทองคำมี สมาชิกสภา อบต. หมู,ท ี่ ๙

๑๗ นายซูขาติ มงคลพร สมาชิกสภา อบต. หมูท ี่ ๑๐

๑๘ นายว ลิิทธิ้ หวังซอกลาง สมาชิกสภา อบต. หมู่ท ี่ ๑๑
© ๕ นายวสันต์ จาบจับทึก สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๑๑
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ผ ูไ้ม่ได้มาประขุม
(ไม,ม ี)

ผ ู้เข้าร่วมประขุม
นายส ุทิน บางประสิฑธ้ี นายก อบต.

๒. นายสมศักดี้ ต่ํากระโทก รองนายก อบต.
๓. นางสาวสุ''นนท์ ก้อนมณ์ รองนายก อบต.
(ริ̂ . นายชัยฤทธึ๋ กรรณิกากลาง เลขานุการนายก อบต.
๕. นายสราวุทร สายบุตร หัวหน้าสำนักปลัด
๖. นายภูวมัย ฆ้องดี นักพัฒนาขุมซน



เริ่มประชุมเวลา ๑๐.0๐ น.
ระเบียบวาระท่ี ๑

นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 
ประธานสภาๆ

ระเบียบวาระท่ี ๒
นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 

ประธานสภาฯ

นายวิสิทธิ้ หวังซอกลาง 
ส.อบต.

นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 
ประธานสภาฯ

นายวิสิทธิ๋ หวังซอกลาง 
ส.อบต.

นายวิชิต อกอุ่น 
ปลัด อบต.

นายวิสิทธิ๋ หวังซอกลาง 
ส.อบต.

นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 
ประธานสภาฯ

มติท่ีประชุม

ระเบียบวาระท่ี ๓ 
ระเบียบวาระท่ี ๓.®

เร่ือง ท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม
ประซาสัมพันธ์ ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง ได้ดำเนินการจ่ายเบี้ย 
ยัง'ชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในเขตตำบลหนองนํ้าแดงตามระเบียบกระทรวงมหาไทยว่า 
ด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังซีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕:๕๒ หมวดที่ ๓ ข้อ ๑๐ ภายในเดือน ต.ค. ของทุกปี ให้องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นดำเนินการตรวจสอบสถานะของผู้รับเบี้ยยังซีพผู้สูงอายุ ให้รับเบี้ยยังฃีพ 
ผู้สูงอายุแสดงการดำรงชีวิตอยู่ต่อองค์กรปกติครองส่วนท้องถิ่นที่ตนรับเบี้ยยังชีพ 
ผู้สูงอายุ จึงขอประซาสัมพันธ์แจ้งผู้สูงอายุและผู้พิการมาแสดงตนเพื่อขอรับเงิน 
สงเคราะห์ในงบประมาณปี ๒๕๖๔

เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ (คร้ังท่ี ๑) ประชุมเม่ือวันท่ี ๑๔ สิงหาคม 
๒๕๖๓
การบันทึกรายงานประชุมไม่ครบถ้วน ประโยคที่ผมถาม ท่านเลขาสภาตอบผมว่า 
ระเบียบกองทุนยังทำไม'เสร็จ
เป็นการซักถามในระเบียบวาระเรื่องอื่นๆ อาจจะบันทึกโดยสรุปเพราะเป็นส่วนที่ 
อาจจะไม่สำคัญนัก

ซักถามในระเบียบวาระเรื่องอื่นๆ ก็ต้องมีการบันทึก ไม่อย่างนั้นผมก็อภิปราย 
คร่อมในระเบียบวาระใดก็ได้สิ ระเบียบวาระเรื่องอื่นๆ ก็สำคัญถึงมีการจัดไว้ใน 
ระเบียบวาระการประชุม

การบันทึกรายงานการประชุม ท่านเป็น ส.อบต. ควรรู้ว่าอันไหนเป็นหน้าที่ของ 
ท่าน ต ้องรู้ว ่าอภิปรายเรื่องอะไร เรื่องที่ท ่านถาม ผมได้ขี้แจงแล้ว ท่านก็ได้ดู 
ประกาศแล้ว ท่านไดไปพบผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว ท่านมีข้อมูลแล้ว สามารถตรวจสอบ
WI 2>ได้
ผมขอเพิ่มเติมรายงานการประชุม หากท่านไม่เพิ่มเติม ผมขอไม่รับรองรายงานการ 
ประชุมเฉพาะในระเบียบวาระเรื่องอื่นๆ

ถ้าเห็นซอบก็ต้องเห็นซอบทั้งหมดของรายงานการประชุม ถ้าไม่เห็นขอบก็ต้องไม, 
เห็นขอบทั้งหมดของรายงานการประชุม จะเห็นชอบเฉพาะบางส่วนไมได้

รับรองรายงานการประชุม ๑๗ เสียง
งดออกเสียง -  เสียง
ไม่รับรองรายงานการประชุม ๑ เสียง
เร่ืองท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
เรื่อง การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ (วาระท่ี ๒ ข้ันแปรญัตติ)



-๓-

นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 
ประธานสภาฯ

นายสด พังขุนทด 
ประธานแปรญัตติฯ

นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระท่ี ๓.๒
นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 

ประธานสภาฯ 
มติท่ีประชุม

ระเบียบวาระท่ี ๔ 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑

นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 
ประธานสภาฯ

นาย1ชัยฤทธึ๋ 
กรรณิกากลาง 

เลขานุการนายก อบต.

ขอเชิญประธานแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ รายงานผลการแปรญัตติฯ

เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง นายก 
รองนายก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง กระผมนายสด 
พังขุนทด ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร ่างข้อบัญญัต ิงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามที่ได้ประขุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
หนองนํ้าแดง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑) ประชุมเมื่อวันที่ 
๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เพ ื่อพ ิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (วาระที่ ๑ ข้ัใร!(โบหลักการ) และได้ค ัดเลือก
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ พร้อมท ั้งกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญ ัตต ิไว ้ระหว ่างว ันท ี่ 
๑๗ -  ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.0๐ -  ๑๖.๓๐ น. น้ัน แต่ไม,มีผู้ใดเสนอคำ 
แปรญัตติ ประกอบกับคณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม 
๒๕๖๓ เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติดังกล่าวโดยละเอียดแล้วเห็นว่าแต่ละโครงการ 
เป็นประโยฃน์ต่อ อบต. และต่อประขาซน และไมมัการแก้ไขร่างข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จึงมีมติเห็นชอบ ให้คงร่างเดิม 
ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดงเสนอทุกประการ

การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
(วาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ) ไมมัการแปรญัตติ จึงไม่ต้องลงมติ

เรื่อง การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๔ (วาระท่ี ๓ ขั้นตราเป็นข้อบัญญัติ)

การพ ิจารณ าร ่างข ้อบ ัญ ญ ัต ิงบประมาณ รายจ ่ายประจำป ีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๔ (วาระท่ี ๓ ขั้นตราเป็นข้อบัญญัติ)
เห็นชอบ จำนวน ๑๖ เสียง 
ไม่เห็นชอบ จำนวน -  เสียง 
งดออกเสียง จำนวน ๒ เสียง
เร่ืองท่ีเสนอใหม่
เรื่อง การพิจารณาการขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีรายการจัดซื้อรถยนต ์
บรรทุกขนาด ๑ ตัน จำนวน ๘๕๔,0๐๐ บาท

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง

ข้าพเจ้าได้รับมอบจากท่านนายก ให้เสนอญัตติการขออนุมัติกันเงินไว้เบิก 
เหลื่อมปีรายการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขนาด ๑ ตัน

หลักการและเหตุผล
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ต้ัง 

งบประมาณแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน



นายชัยฤทธึ๋
กรรณิกากลาง

เลขานุการนายก อบต.

มติท่ีประชุม

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒
นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 

ประธานสภาๆ

หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๘๖๘,๐๐๐ 
บาทเพื่อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขนาด ๑ ตัน ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน 
ต่อมาได้ดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โนวงเงินราคากลาง ๘๔๔,๐๐๐ 
บาท ซึ่งมีผู้เสนอราคาจำนวน ๙ ราย และได้ประกาศผลผู้ฃนะการประกวดราคาที่ 
เสนอราคาตํ่าสุดอันดับ ๑ - ๙ ซึ่งผู้ชนะการเสนอราคาตํ่าสุดอันดับ ๑ ได้แก่ 
บริษัทสยามนิสสันบูรพาปราจีนบุรีจำกัด เสนอราคา ๗๑๘,๐๐๐ บาท ต่อมาผู้ 
เสนอราคาตํ่าสุดอันดับ ๒ ได้แก่บริษัทเอเลแกนซ์ ว ีฮ ิเค ิลจำก ัด ซึ่งเสนอราคา 
๗๒๔,๔๐๐ บาท ได้ยื่นอุทธรณ์ว,าผู้ฃนะการประกวดราคาตํ่าสุดอันดับที่ ๑ ย่ืน 
เอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน เนื่องจากไมได้ยื่นเอกสารแคตตาล็อกการพ่นสนิม น้ัน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดงเห็นว่า ผู้ชนะการเสนอราคาตํ่าสุด 
อันดับ ๑ ไม่ได้ยื่นเอกสารแคตตาล็อกการพ่นสนิท แต่มีหนังสือรับประกันการพ่น 
สนิม ดังนั้นเอกสารดังกล่าวไม,ใช่สาระสำคัญที่จะทำให้เก ิดการได้เปรียบหรือ 
เสียเปรียบต่อผู้เสนอรายอื่น จึงเปิดโอกาสให้มีการแช่งชันอย่างเป็นธรรมและเท่า 
เทียมโดยใฃ้เกณฑ์ราคาตัดสิน จึงไม่เห็นด้วยกับการอุทธรณ์ดังกล่าว และได้ส่ง 
เร ื่องอ ุทธรณ ์ด ังกล ่าวไปยังคณะกรรมการพ ิจารณาอุทธรณ ์และข ้อร ้องเร ียน 
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง บัดนี้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อ 
ร้องเรียน ยังมิได้แจ้งผลการอุทธรณ์ให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดงได้ 
ทราบแต่ประการใด

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก 
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินแผ่นดินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๔๔๗ แก่ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๔๖๑ ข้อ ๔๙ วรรคแรก ความว่า 
“ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิงก่อสร้าง ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 
แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น 
รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนื่งปี”

ในการนี้การจัดซื้อรถครั้งนี้ คาดว่าไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จใน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๓ เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณเกิดประโยชน์ต่อ 
การปฏิบัติราชการ จึงขออนุมัติกันเงินต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้า 
แดง เพื่อกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวนเงิน ๘๔๔,๐๐๐ บาท รายการจัดซื้อรถยนต์ 
บรรทุกขนาด ๑ ตัน ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ชีชี จำนวน ๑ คัน

จึงเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดงเพ ื่อ 
พิจารณาต่อไป

การพิจารณาการขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีรายการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก
ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๘๕๔,00๐ บาท
เห็นชอบ ๑๑ เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง ๗ เสียง
เร่ือง การพิจารณาการชออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลารายการ 
จัดซ้ือรถยนต์บรรทุกขยะ จำนวน ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท
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เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง

ข้าพเจ้าได้รับมอบจากท่านนายก ให้เสนอญัตติการขออนุมัติกันเงินไว้เบิก 
เหลื่อมปีและขยายเวลารายการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ

หลักการและเหตุ1ผล
ตามที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง 

นํ้าแดง ได้ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ซ่ึงได้รับ 
การอนุมัติจากมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดงสมัยสามัญ 
สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตั้งIปีนรายการ'ใหม่ 
แผนงานเคหะและชุมซน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบลงทุน หมวดค่า 
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ 
ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า ๖,๐๐๐ ชีชี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด 
ไม่ตํ่ากว่า ๑๗๐กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย งบประมาณ ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท (สอง 
ล้านสี่แสนบาทถ้วน) ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ปี ๒๕๖๒ น้ัน

การดำเนินการจัดซื้อครุภ ัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ 
ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ฯดังกล ่าวย ังอย ู่ในกระบวนการจัดซ ื้อจ ัดจ ้างด ้วยวิธ ีการ 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไม,แล้วเสร็จ เนื่องจาก

๑. บริษัท นิวสตาร์ แมซชินเนอรี่ จำกัด ขออุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัด 
จ้าง กรณีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อรถบรรทุกขยะ ๖ 
ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด 
ไม่ตรก'ว,า ๑๗๐ กิโลวัตต์ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง ได้แจ้งผล 
การจัดซื้อจัดจ้างตามแบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง ฉบับลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน 
๒๕๖๓ เป็นเหตุให้ผู้อุทธรณ์ไม่ได้รับการการประกาศเปีนผู้ซนะ หรือไม'ได้รับการ 
คัดเลือกเป็นคู่สัญญา ตามนัยหมวด ๑๔ การอุทธรณ์ แห่งพระราชบัญญัติการ 
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

๒. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดงได้ดำเนินการส่งเรื่องอุทธรณ์ 
ต ังก ล ่าว  ตามห น ังส ือ  อ งค ์ก าร บ ร ิห าร ส ่ว น ต ำบ ล ห น อ งน ั้าแ ด ง  ท่ี นม 
๗๒๖๐๑/๐๖๗๖ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรือง ขอรายงานผลการพิจารณา 
การอ ุทธรณ ์ผลการจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างการประกวดราคาอ ิเล ็กทรอน ิกส ์การจ ัดซ ื้อ 
รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อฯ ไปยัง คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และ 
ข้อร้องเรียน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เลขรับหนังสือรมบัญชีกลาง 
ท่ี ๐๖๕๑๑๙ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ไปแล้วนั้น คณะกรรมการพิจารณา 
อุทธรณ์และข้อร้องเรียน ยังมิได้รายงานผลการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์กลับมายัง 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก 
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี ๔ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๕๙ ใบกรณี 
ที่มีรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความ
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มติที,ประชุม

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓
นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 

ประธานสภาฯ

นายชัยฤทธี้ 
กรรพิกากลาง 

เลขานุการนายก อบต.

จำเปีนต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติ 
กันเงินตอสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี กรณีสิ้นสุดระยะเวลากันเงิน 
ตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ 
ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายได้อีกไม่เกินหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือ
กรณ ีม ีความจำเป ีนต ้องแก ้ไขเปลี่ยนแปลงรายการด ังกล ่าวท ี่ทำให ้ ลักษณะ 
ปริมาณ ค ุณ ภาพ เป ล ี่ยน ห ร ือ เป ล ี่ยน แป ลงสถาน ท ี่ก ่อสร ้าง ให้ขออนุม ัต ิ 
เปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น 
แล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมที่ได้รับอนุมัติให้กันเงิน 
ไว้

ในการนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติ 
ราชการ จึงขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง เพื่อขอกันเงิน 
เบ ิกเหลื่อมปีและขยายเวลา จำนวน ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านลี่แสนบาท 
ถ้วน) รายการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ

จึงเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดงเพ ื่อ 
พิจารณาต่อไป

การพิจารณาการขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีรายการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก
ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๘๔๔,๐๐๐ บาท
เห็นชอบ ๑๒ เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง ๖ เสียง
เรื่อง การพิจารณาการโอบงบประมาณและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำซี้แจง 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๓

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง

ข้าพเจ้าได้รับมอบจากท่านนายก ให้เสนอญัตติการโอนงบประมาณและการแก้ไข 
เปลี่ยนแปลงคำขี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๓

หลักการและเหคุผล
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๔๖๓ ไปแล้วนั้น เนื่องจากมีบาง 
โครงการไม,ได้ดำเนินการ เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณเกิดประโยชน์ต่อ 
การปฏิบ ัต ิราขการ และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ 
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๑ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 
๓ พ.ศ. ๒๔๔๓) ข้อ ๒๗ ความว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า 
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป 
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” และข้อข้อ ๒๙ 
ความว่า “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำซื้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง 
สถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”
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นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 
ประธานสภาๆ

ดังน้ัน จึงมีความจำเป็นเสนอขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลหนองนํ้าแดงในการโอนและการแกไขเปลี่ยนแปลงคำซี้แจงงบประมาณ 
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังต่อไปนี้

๑. โอนเพ ิ่มงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง แผนงาน
การศ ึกษา งานบริหารท ั่วไปเก ี่ยวก ับการศ ึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภ ัณฑ ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ All in one  จำนวน ๓ 
เคร่ือง งบประมาณตั้งไว้ ๑๗,๐๐๐ บาท ก่อนโอนงบประมาณคงเหลือ ๐ บาท จึง 
โอนเพ่ิม ๕๑,๐๐๐ บาท หลังโอนงบประมาณคงเหลือ ๕๑,๐๐๐ บาท (ข้อบัญญัติ 
ฯ หน้า๒๘) โดยโอนลดการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบดำเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ 
รายจ่ายหมวดอื่นโครงการแช่งชันกีฬาเด็กเยาวชนและประชาซนต้านยาเสพติด ต้ัง 
ไว้ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ก่อนโอนงบประมาณคงเหลือ ๑๕ ๐,๐๐๐ บาท จึงโอนลด 
๕๑,๐๐๐ บาท หลังโอนงบประมาณคงเหลือ ๙๙ ,๐๐๐ บาท (ข้อบัญญัติฯ หน้า 
๖๓) และแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ จากเดิมจัดซื้อคอมพิวเตอร์ All 
in one  จำนวน ๑ เคร่ือง แก้ไขเป็น ๔ เครื่อง (เนื่องจากเดิมตั้งไว้จำนวน ๑ เครื่อง 
และได้จัดซื้อไปแล้ว และได้ตั้งเพิ่มในครั้งนี้ จำนวน ๓ เครื่อง รวมเป็นจำนวน ๔ 
เคร่ือง)

๒. โอนเพิ่มงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง แผนงาน
การศ ึกษา งานบริหารท ั่วไปเก ี่ยวก ับการศ ึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภ ัณฑ ์ 
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการจัดซื้อโต๊ะโฟเมก้าหน้าขาว ขนาด ๓๕ 
ซม. จำนวน ๕ ตัว งบประมาณตั้งไว้ ๑๐,๕๐๐ บาท ก่อนโอนงบประมาณ 
คงเหลือ ๑๐๐ บาท จึงโอนเพิ่ม ๑๐,๕๐๐ บาท หลังโอนงบประมาณคงเหลือ 
๑ ๐ ,๖ ๐ ๐  บาท (ข้อบัญญัติฯ หน้า๒๗) โดยโอนลดการศาสนาวัฒนธรรมและ 
นันทนาการ งบดำเนินงาน หมวดคำใช้สอย ประเภทรายจ่ายเก ี่ยวเน ื่องก ับการ 
ปฏิบัติราชการที่ไม,เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นโครงการแช่งชันกีฬาเด็กเยาวชน 
และประชาซนต้านยาเสพติด ต้ังไว้ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ก่อนโอนงบประมาณคงเหลือ 
๙๙,๐๐๐ บาท จึงโอนลด ๑๐,๕๐๐ บาท หลังโอนงบประมาณคงเหลือ ๘๘,๕๐๐ 
บาท (ข้อบัญญัติฯ หน้า๖๓) และแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ จัดซื้อ 
โต๊ะโฟเมก้าหน้าชาว ขนาด ๓๕ ซม. จำนวน ๑๐ ตัว แก้ไขเป็น ๑๕ ตัว (เนื่องจาก 
เดิมต้ังไว้จำนวน ๑๐ ตัว และได้จัดซ้ือไปแล้ว และจึงตั้งเพิ่มในครั้งนี้ จำนวน ๕ ตัว 
รวมเป็นจำนวน ๑๕ ตัว)

จึงเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดงเพ ื่อ 
พิจารณาต่อไป

มีท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่
การขอลงมติจะขอลงมติจากรายการลำดับที่ ๒ ก่อนแล้วย้อนไปรายการลำดับแรก
การโอนงบประมาณและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

รายการลำดับที่ ๒ โอนเพิ่มงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง 
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์



นายแสวง เปียมบริบูรณ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการจัดซื้อโต๊ะโฟเมก้าหน้าขาว ขนาด ๓๕
ประธานสภาฯ ซม. จำนวน ๕ ตัว งบประมาณตั้งไว้ ๑๐,๕๐๐ บาท ก่อนโอนงบประมาณ

คงเหลือ ๑๐๐ บาท จึงโอนเพิ่ม ๑๐,๕๐๐ บาท หลังโอนงบประมาณคงเหลือ 
๑ ๐ ,๖ ๐ ๐  บาท (ข้อบัญญัติๆ หน้า๒๗) โดยโอนลดการศาสนาวัฒนธรรมและ 
นันทนาการ งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเก ี่ยวเน ื่องก ับการ 
ปฏิบัติราฃการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นโครงการแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชน 
และประซาขนต้านยาเสพติด ต้ังไว้ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ก่อนโอนงบประมาณคงเหลือ 
๙๙,๐๐๐ บาท จึงโอนลด ๑๐,๕๐๐ บาท หลังโอนงบประมาณคงเหลือ ๘๘,๕๐๐ 
บาท (ข้อบัญญัติฯ หน้า๖๓) และแก้ไขเใเลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ จัดซื้อ 
โต๊ะโฟเมก้าหน้าขาว ขนาด ๓๕ ซม. จำนวน ๑๐ ตัว แก่ไขเป็น ๑๕ ตัว (เนื่องจาก 
เดิมต้ังไว้จำนวน ๑๐ ตัว และได้จัดซ้ือไปแล้ว และจึงตั้งเพิ่มในครั้งนี้ จำนวน ๕ ตัว 
รวมเป็นจำนวน ๑๕ ตัว)

มติท่ีประชุม

นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 
ประธานสภาฯ

มติท่ีประชุม

ระเบียบวาระที่ ๕
นายชูชาติ มงคลพร 

ส.อบต.

เห็นชอบ ๑๒ เสียง 
ไม,เห็นชอบ - เสียง 
งดออกเสียง ๖ เสียง
การโอนงบประมาณและการแก่ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

รายการลำดับที่ ๑ โอนเพิ่มงบประมาณและแก่ไชเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง 
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ All in one  จำนวน ๓ 
เคร่ือง งบประมาณตั้งไว้ ๑๗,๐๐๐ บาท ก่อนโอนงบประมาณคงเหลือ ๐ บาท จึง 
โอนเพ่ิม ๕๑,๐๐๐ บาท หลังโอนงบประมาณคงเหลือ ๕๑,๐๐๐ บาท (ข้อบัญญัติ 
ฯ หน้า๒๘) โดยโอนลดการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบดำเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ 
รายจ่ายหมวดอื่นโครงการแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชนและประชาขนต้านยาเสพติด ต้ัง 
ไว้ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ก่อนโอนงบประมาณคงเหลือ ๑๕ ๐,๐๐๐ บาท จึงโอนลด 
๕๑,๐๐๐ บาท หลังโอนงบประมาณคงเหลือ ๙๙,๐๐๐ บาท (ข้อบัญญัติฯ หน้า 
๖๓) และแก่ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ จากเดิมจัดซื้อคอมพิวเตอร์ All 
in one  จำนวน ๑ เครื่อง แก่ไขเป็น ๔ เครื่อง (เนื่องจากเดิมตั้งไว้จำนวน ๑ เคร่ือง 
และได้จัดซื้อไปแล้ว และได้ตั้งเพิ่มในครั้งนี้ จำนวน ๓ เครื่อง รวมเป็นจำนวน ๔ 
เครื่อง)

เห็นชอบ ๑๒ เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง 
งดออกเสียง ๖ เสียง
เร่ืองอื่นๆ
ถนนหลังไทยสมุทร เป็นงบประมาณของหมู่ที่ ๔ ทำคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ปี ปีน้ีปี 
ท่ี ๔ ทำเว้น จุดที่เป็นแอ่ง ดินเละและรถวิ่งลำบาก ให้ผู้บริหารเอาดินไปลง



นายสุทิน บางประสิทธื้ 
นายก อบต.

นายสด พังขุนทด 
ส.อบต.

นายสุทิน บางประสิทธี้ 
นายก อบต.

นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 
ประธานสภาฯ

ปีดประชุม

มีในข้อบัญญัติงบประมาณ จะทำต่อให้เต็ม 
ส่วนรถขนดิน ตอนนี้รถเสีย

ช่างซ่อมประปาได้ฝากมาว่า อยากให้ซื้อรถแมคโคคันเล็ก เพราะเวลาซ่อมประปา 
ต้องจ้างรถข้างนอก และบางครั้งก็รอนานพอสมควร

ได้ตั้งงบประมาณในปี ๖๔ ไว้แล้ว

ใครมีอะไรจะเสนอ 
ถ้าไม่มีฃอปิดการประขุม

เวลา ๑๑.๐๑ น.



แบบรับรองรายงานการประขุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง

l / ' - ] สมัยสามัญ สมัยที.่....... ..............  ประจำปี พ.ศ.....!นี้?..นี้.นี้'............ คุรั้งที่ .ป;'.....

ประขุมเมื่อวันที.่...........เดือน.................................. พ.ศ...............

] สมัยวิสามัญ สมัยที่................................ ประจำปี พ.ศ.

ประขุมเมื่อวันที่............เดือน................................... พ.ศ..........

คร้ังท่ี.

คณะกรรมการสามัญประจำสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบํ้าแดง,ซดตรวจรายงานการประขุมสภา 
ได้ทำการตรวจรายงานการประขุมสภาในครั้งนี้แล้วในวันที่...........I..น ี้...^ .นี้.นี้...?.นี้.นี้:..........................................

- 0
ลงข่ือ " \  กรรมการตรวจรายงานการประขุม

(นายเสน่ห์ ใจดี)
สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงซ่ือ fcil/ กรรมการตรวจรายงานการประขุม
(นายสด พังขุนทด)

สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ■

ลงข่ือ กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายฉัตรชัย เจริญสันต์)

สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

รายงานการประขุมสภาครั้งนี้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง ได้รับรองรายงานการประขุมแล้ว 
ในการประขุม

[ /]  ?(มัยสามัญ สมัยที่....นี้]..............  ประจำปี พ.ศ .'นี้..?...:...?........  ครั้งที.่.................

ประขุมเมื่อวันที่..ป ? : . . ? . . . เดือน....?นี้นี้นี้น ี้. น ี้.....................พ.ศ...?..1?'....

[ ] สมัยวิสามัญ สมัยที่................................  ประจำปี พ.ศ........................ คร้ังที,....................

ประขุมเมื่อวันที.่........... เดือน................................... พ.ศ...............

ลงข่ือ j& acZ
(นายแสวง เปียมบริบูรณ์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง


