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บนัทึกการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลคอ้ใต ้
อ าเภอสวา่งแดนดิน จงัหวดัสกลนคร 

สมยัวสิามญั สมยัท่ี 1/2563 
วนัท่ี 23 เดือน กนัยายน พ.ศ. 2563 

ผูม้าประชุม 
ล าดบัท่ี ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

1 นายเอกสิทธ์ิ จินดา ประธานสภา อบต.คอ้ใต ้ เอกสิทธ์ิ จินดา 
2 นายสมปอง ดุลยะลา รองประธานสภาฯ สมปอง ดุลยะลา 
3 นายวรีะชาติ กนัทะลือ ส.อบต. หมู่ 1 วรีะชาติ กนัทะลือ 
4 นายวรีะวฒัน์ สุขเสริม ส.อบต. หมู่ 2 วรีะวฒัน์ สุขเสริม 
5 นายอดุล พนัธ์วงศา ส.อบต. หมู่ 2 อดุล พนัธ์วงศา 
6 นายชูชยั มูลเพญ็ ส.อบต. หมู่ 3 ชูชยั มูลเพญ็ 
7 นายสุจิน รักษากุมาร ส.อบต. หมู่ 3 สุจิน รักษากุมาร 
8 นายจนัทร์ ขนัทะโคตร ส.อบต. หมู่ 4 จนัทร์ ขนัทะโคตร 
9 นายถวลิ รันวงศา ส.อบต. หมู่ 4 ถวลิ รันวงศา 
10 นางกรรณิกา ธิมะสาร ส.อบต. หมู่ 5 กรรณิกา ธิมะสาร 
11 นางสาววไิล ธิมะสาร ส.อบต. หมู่ 5 วไิล ธิมะสาร 
12 นายประยรู ภูแข่งหมอก ส.อบต. หมู่ 6 ประยรู ภูแข่งหมอก 
13 นางอาระพร อินทรวิเศษ ส.อบต. หมู่ 6 อาระพร อินทรวเิศษ 
14 นายปรีชา โทบุตร ส.อบต. หมู่ 7 ปรีชา โทบุตร 
15 นายเกียรติศกัด์ิ ศรีค า ส.อบต. หมู่ 7 เกียรติศกัด์ิ ศรีค า 
16 นายสุรัส มูลเพญ็ ส.อบต. หมู่ 8 สุรัส มูลเพญ็ 
17 นายสุบรรณ ชนะกิจ ส.อบต. หมู่ 9 สุบรรณ ชนะกิจ 
18 นางทิวารัตน์ โสภาบุญ ส.อบต. หมู่ 9 ทิวารัตน์ โสภาบุญ 
19 นายบุญเฮียง ศรีจนัทจร ส.อบต. หมู่ 10 บุญเฮียง ศรีจนัทจร 
20 นายสุธี สุเมผา ส.อบต. หมู่ 10 สุธี สุเมผา 
21 นางสุพตัรา ใบภกัดี เลขานุการสภา อบต.คอ้ใต ้ สุพตัรา ใบภกัดี 

ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
ล าดบัท่ี ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 
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นายชยัยงค ์สายมายา 
ร.ต.ร าไพ รักษากุมาร 

นายกฯ อบต.คอ้ใต ้
รองนายกฯ อบต. 

ชยัยงค ์สายมายา 
ร าไพ รักษากุมาร 
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นายภูเวยีง อุปัชฌาย ์
นางปรางทอง ชาระวงศ ์
นางสาวพรรทิ ระหูภา 
นายยทุธนา สิทธิรัตน์ ณ นครพนม 
นางสาวอนนัต ์อรัญปักษ ์
นางสาวอุไลวรรณ พนัธุวงศา 

รองนายกฯ อบต. 
เลขานุการนายกฯ อบต. 
หน.ส านกัปลดัฯ 
ผอ.กองช่าง. 
รองปลดั อบต. 
นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน 

ภูเวยีง อุปัชฌาย ์
ปรางทอง ชาระวงศ ์
พรรทิ ระหูภา 
ยทุธนา สิทธิรัตน์ ณ นครพนม 

อนนัต ์อรัญปักษ์ 
อุไลวรรณ พนัธุวงศา 

    
ผูม้าประชุม 20 คน 
ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 8 คน 
ประธานกล่าวเปิดประชุมเวลา 09.30 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  ประธานแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ 
 
ที่  ลต(สน) 0002/ว045                                                       ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
                    ประจ ำจังหวัดสกลนคร  
                                                                                      ถนนสกลนคร-กำฬสินธุ์  
                                                                                      อ ำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
                                                                                      47000 
 

          15 กันยำยน 2563        
 

เรื่อง    ขอเชิญเข้ำรับกำรอบรมโครงกำรเตรียมควำมพร้อมบุคลำกรในกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. 2563 กิจกรรมอบรมวิทยำกรอ ำเภอ 

 

เรียน    หัวหน้ำพนักงำนส่วนท้องถิ่นและพนักงำนส่วนท้องถิ่น ตำมบัญชีรำยชื่อแนบท้ำย 
 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดสกลนคร ด่วนที่สุด ที่ ลต(สน) 0002/ว044 
          ลงวันที่ 31 สิงหำคม 2563 
 

สิ่งที่ส่งมำด้วย    1. ก ำหนดกำรฝึกอบรมวิทยำกรอ ำเภอ          จ ำนวน  ๑  แผ่น 
  2. แบบตอบรับกำรเข้ำร่วมอบรม 
 

              ตำมที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดสกลนครได้ขอควำมร่วมมือใน
กำรคัดเลือกบุคลำกรเป็นวิทยำกรอ ำเภอในกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ.2563 โดย
ให้หัวหน้ำพนักงำนส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในอ ำเภอเดียวกันได้จัดประชุมเพ่ือคัดเลือกข้ำรำชกำรหรือพนักงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภำยในเขตอ ำเภอนั้นได้เป็นวิทยำกรอ ำเภอตำมจ ำนวนที่ก ำหนด และแจ้งรำยชื่อให้
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดสกลนครได้ทรำบ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 
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  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดสกลนครขอเรียนว่ำจะได้ด ำเนินโครงกำร
เตรียมควำมพร้อมบุคลำกรในกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ.2563 กิจกรรมอบรม
วิทยำกรอ ำเภอ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติหน้ำที่วิทยำกรอ ำเภอมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในสำระส ำคัญของ
กฎหมำย ระเบียบและข้อบังคัลในกำรปฏิบัติหน้ำที่วิทยำกรอ ำเภอมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในสำระส ำคัญของ
กฎหมำย ระเบียบและข้อบังคับในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำพนักงำนผู้ด ำเนินกำรเลือกตั้งประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 
ตลอดจนสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้ไปถ่ำยทอดให้เจ้ำพนักงำนผู้ด ำเนินกำรเลือกตั้งประจ ำหน่วยเลือกตั้งได้อย่ำง
ถูกต้อง โดยมีกลุ่มเป้ำหมำยประกอบด้วยหัวหน้ำพนักงำนส่วนท้องถิ่นและพนักงำนส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในเขต
จังหวัดสกลนคร จ ำนวนทั้งสิ้น 186 คน โดยก ำหนดจัดอบรม 2 รุ่นๆ ละ 1 วัน ในวันที่ 22 และ 24 กันยำยน 
2563 รำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 1 และเพ่ือให้กำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดสกลนคร จึงขอเชิญ
ท่ำนได้เข้ำรับกำรอบรมตำมวัน เวลำและสถำนที่ พร้อมตอบรับกำรเข้ำร่วมอบรม ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 2 ดังนี้ 
  1. รุ่นที่ 1 ในวันที่ 22 กันยำยน 2563 เวลำ 08.00 น. ณ ห้องภูสกลแกรนด์ โรงแรมสกล
แกรนด์พำเลซ อ ำเภอเมืองสกลนคร กลุ่มเป้ำหมำยจ ำนวนทั้งสิ้น 99 คน ประกอบด้วยหัวหน้ำพนักงำนส่วน
ท้องถิ่นและพนักงำนส่วนท้องถิ่นมำจำกอ ำเภอเมืองสกลนคร, อ ำเภอกุสุมำลย์, อ ำเภอโพนนำแก้ว, อ ำเภอโคกศรี
สุพรรณ, อ ำเภอเต่ำงอย, อ ำเภอกุดบำก, อ ำเภออำกำศอ ำนวย, อ ำเภอนิคมน้ ำอูณ และอ ำเภอวำนรนิวำส 
                      2. รุ่นที่ 2... 
  2. รุ่นที่ 2 ในวันที่ 24 กันยำยน 2563 เวลำ 08.00 น. ณ หอประชุมอ ำเภอสว่ำงแดนดิน 
อ ำเภอสว่ำงแดนดิน กลุ่มเป้ำหมำยจ ำนวนทั้งสิ้น 87 คน ประกอบด้วยหัวหน้ำพนักงำนส่วนท้องถิ่นและพนักงำน
ส่วนท้องถิ่นมำจำกอ ำเภอสว่ำงแดนดิน, อ ำเภอบ้ำนม่วง, อ ำเภอค ำตำกล้ำ, อ ำเภอเจริญศิลป์, อ ำเภอส่องดำว, 
อ ำเภอวำริชภูมิ, อ ำเภอพังโคนและอ ำเภอพรรณำนิคม 
  ทั้งนี้ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดสกลนครจะเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำย
ส ำหรับผู้เข้ำรับกำรอบรมประกอบด้วย ค่ำอำหำรกลำงวัน ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม และค่ำพำหนะเดินทำง 
โดยขอให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมได้น ำส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือบัตรอ่ืนที่หน่วยงำนของรัฐออกให้พร้อ ม
รับรองส ำเนำถูกต้องเพ่ือใช้เป็นเอกสำรในกำรเบิกจ่ำยค่ำพำหนะด้วย 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 
ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                            (นำงสำวจุฑำมำศ จันโท) 
                   รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดสกลนคร ปฏิบัติหน้ำที่แทน
  ๒พ่ืที้ดำรำ  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดสกลนคร 
 
 
กลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและงานการมีส่วนร่วม 
โทร. 042-716690 
 

ด่วนท่ีสุด 
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ที่  สน 52101/ว 634                                                          ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลสว่ำงแดนดิน 

    ถนนนิตโย สน  ๔๗๑๑๐                                                                                                     
 

      17 กรกฎำคม 2563        
 

เรื่อง     ขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณกำรจัดงำนรัฐพิธี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
 

เรียน     นำยกเทศมนตรีต ำบล และนำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง 
 

สิ่งที่ส่งมำด้วย    โครงกำรขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณกำรจัดงำนรัฐพิธี ประจ ำปีงบประมำณ  
                     พ.ศ. 2564   จ ำนวน 1 ชุด 
 

              ด้วยประเทศไทยมีกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย โดยมีองค์พระมหำกษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขของประเทศตลอดมำ พระมหำกษัตริย์ของไทยทุกพระองค์ ทรงปกครองแผ่นดินด้วยทศพิธรำชธรรมท ำ
ให้ไพร่ฟ้ำประชำรำษฎรอยู่เย็นเป็นสุข ทรงบ ำบัดทุกข์ บ ำรุงสุขของประชำชน ทรงท ำนุบ ำรุงบ้ำนเมืองให้มีควำม
เจริญมั่นคงก้ำวหน้ำในด้ำนต่ำงๆ มีควำมเป็นปึกแผ่นจนมำเป็นปึกแผ่นจนมำเป็นประเทศชำติตรำบทุกวันนี้ 
เพรำะมีสถำบันพระมหำกษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชำชนชำวไทยทุกหมู่เหล่ำ ซึ่งในวันครบรอบวันส ำคัญ
ต่ำงๆ ของพระมหำกษัตริย์ไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จึงมีกำรจัดงำนรัฐพิธีขึ้น เพ่ือเป็นกำรเฉลิมพระเกียรติ
เผยแพร่พระเกียรติคุณและน้อมร ำลึกถึงพระมหำกรุณำธิคุณที่พระมหำกษัตริย์ทรงมีต่อพสกนิกรชำวไทย และพิธี
ในโอกำสต่ำงๆ ที่รัฐบำล คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม ก ำหนด ซึ่งในระดับอ ำเภอ ได้ก ำหนดสถำนที่กลำง
ในกำรจัดงำน ณ วัดโพธิ์ศรีบ้ำนหัน หมู่ที่ 1 ต ำบลสว่ำงแดนดิน, หอประชุมอ ำเภอสว่ำงแดนดิน และ บริเวณ
หน้ำที่ว่ำกำรอ ำเภอสว่ำงแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
 

   ในกำรนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่บริกำร ได้มีมติให้เทศบำลต ำบลสว่ำงแดนดินเป็น
หน่วยงำนด ำเนินกำรจัดงำนรัฐพิธี ดังนั้น เพ่ือให้กำรจัดงำนรัฐพิธีของอ ำเภอสว่ำงแดนดินเป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อยและสมพระเกียรติ เทศบำลต ำบลสว่ำงแดนดิน จึงขอส่งโครงกำรขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณกำร
จัดงำนรัฐพิธี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เพ่ือขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณเงินอุดหนุน ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 โดยขอให้พิจำรณำด ำเนินกำรบรรจุโครงกำรไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่น และขอให้ตั้ง
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 จ ำนวนเงิน 35,000 บำท (สำมหมื่นห้ำพันบำทถ้วน) 
รำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วยพร้อมนี้ 

 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 
ขอแสดงควำมนับถือ 
จ ำเริญ สวัสดิ์วำทิน 

                                                            (นำยจ ำเริญ สวัสดิ์วำทิน) 
 นำยกเทศมนตรีต ำบลสว่ำงแดนดิน 

 
“อยู่สกล รักสกล ท ำเพื่อสกลนคร” 

 
ส านักงานปลัดเทศบาล งานธุรการ โทร 0-4272-1611 
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ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว้ 
ท่ีประชุม  รับรองการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลคอ้ใต ้สมยัสามญัสมยัท่ี 4 ประจ าปี 
2563 วนัท่ี 14,20,21,25 สิงหาคม 2563 เป็นเอกฉนัท์ 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  ญตัติเพื่อทราบ 

- ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4  ญตัติเพื่อพิจารณา 
   4.1 พิจารณากนัเงินงบประมาณปี 2563 ไวเ้บิกเหล่ือมปี กรณียงัไม่ก่อหน้ีผกูพนั 
 
ประธาน  แจง้เลขาฯ ด าเนินการ 
เลขาฯ   แจ้งระเบียบ กฎหมาย 
                        ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ 
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2562  
  “ข้อ 58 ให้วางฏีกากันเงินตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดก่อนวันสิ้นปี
อย่างน้อยสามสิบวัน เว้นแต่มีเหตุผลสมควร ผู้บริหารท้องถิ่นอาจพิจารณาอนุมัติให้ขยายเวลายื่นขอกันเงินได้ ไม่
เกินวันท าการสุดท้ายของปีนั้น” 
  ข้อ59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความ
จ าเป็นต้องใช้เงินนั้นต่อไปอีกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นอีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี 
  กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้
ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นหรือกรณีมีความ
จ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และ
โครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามท่ีได้รับอนุมัติให้กันไว้ 
 
         (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2541 
  

“ข้อ 37 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ หากงบประมาณรายจ่ายมีเหลือจ่ายอยู่ และได้มีการ 
เบิกตัดปีหรือขยายเวลาเบิกตัดปีไว้แล้ว ในกรณีนี้ให้เบิกจ่ายได้โดยอาศัยงบประมาณรายจ่ายฉบับเดิมต่อไปได้อีก
ภายในระยะเวลาที่ขอเบิกตัดปี หรือขายายเวลาเบิกตัดปีไว้” 
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นายก อบต.  ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลค้อใต้ อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 2 ประจ าปี
งบประมาณ 2563 ซึ่งโครงการดังกล่าวไม่สามารถด าเนินการและช าระหนี้ผูกพันได้ทันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และอนุมัติให้ขยายเวลายื่นขอกันเงินได้ในวันที่ 30 
กันยายน 2564 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 ซึ่งมีรายละเอียด
โครงการดังต่อไปนี้ 

จ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี 2563 
  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   จ านวน 16 โครงการ   ดังนี้ 
1.โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทางหนองแค-ป่าช้าสาธารณะบ้านหนองแคหมู่2วงเงิน 999,000.-บาท 
2.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.ภายในต าบลค้อใต้ วงเงิน 247,000.-บาท 
3.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้านขาม-ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 วงเงิน 407,000.-บาท 
4.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางซอยเรียบหนองบองใหญ่บ้านขามหมู่3 วงเงิน 91,000.-บาท 
5.โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทางสระแดง-วัดใหม่บ้านหนองกุงบ้านชุมพล วงเงิน 498,000.-บาท 
6.โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทางรอบหมู่บ้าน บ้านค าเจริญหมู่5 วงเงิน 498,000.-บาท 
7.โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทางบ้านท่าวัด-ชุมพล บ้านท่าวัดหมู่7 วงเงิน 270,000.-บาท 
8.โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทางซอยบุญชูร่วมสุข บ้านนาสมบูรณ์หมู่8 วงเงิน 500,000.-บาท 
9.โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทางซอยสุขพัฒนา2บ้านขามพัฒนาหมู่9 วงเงิน167,000.-บาท 
10.โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทางบ้านขามพัฒนา-ดอนป่าก้าวบ้านขามพัฒนา หมู่ 9 วงเงิน498,000.-บาท 
11.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าซอยสว่างพัฒนา1บ้านค้อใต้หมู่1วงเงิน 202,000.-บาท 
12.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดกลางบ้านหนองโข่ย หมู่6 วงเงิน 2,219,000.-บาท 
13.โครงการขุดลอกหนองแค บ้านหนองแคหมู่2 วงเงิน 484,000.-บาท 
14.โครงการขุดลอกล าห้วยปอแดง บ้านท่าวัดหมู7 วงเงิน 220,000.-บาท 
15.โครงการปรับปรุงระบบประปาผิวดินบ้านค้อใต้หมู่1 วงเงิน 96,500.-บาท 
16.โครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขาบ้านชุมพลหมู่4 วงเงิน 44,000.-บาท 

ข้อเท็จจริง 
              เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่องค์การบริหารส่วนต าบลค้อใต ้ยังมิได้ได้ก่อหนี้ผูกพัน 
ไม่สามารถเบิกจ่ายช าระหนี้ผูกพันได้ทันสิ้นปี   และไม่สามารถวางฎีกากันเงินก่อนวันสิ้นปีอย่างน้อยสามสิบวัน  
จึงมีความจ าเป็นขออนุมัติกันเงินไว้เบิกในปีถัดไปแต่ไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี และขออนุมัติขยายเวลาวางฎีกาเพ่ือ
กันเงินได้ไม่เกินวันท าการสุดท้ายของปี 
 

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ 
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   เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลค้อใต้  ยังมไิด้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ 2563 
เป็นรายจ่ายค้างจ่าย จ านวน  16 โครงการ เป็นเงิน 7,275,500.- บาท (เจ็ดล้านสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อย
บาทถ้วน) โครงการดังกล่าวข้างต้น ไม่อาจวางฏีกากันเงินตามแบบท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด
ก่อนสามสิบวันท าการได้  จึงมีเหตุผลอันสมควร อนุมัติให้ขยายเวลายื่นขอกันเงินได้ในวันที่ 30 กันยายน 2564 
และเห็นควรอนุมัติ ให้กันเงินไว้เบิกในปีถัดไป  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562  
ข้อ 57 และข้อ 58 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541 หมวด5 ข้อ 37 
ต่อไป จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป 
  
ที่ประชุม หำรือกันพอสมควร มีมติอนุมัติให้ขยายเวลายื่นขอกันเงินได้ในวันที่ 30 กันยายน 2564 และ
เห็นควรอนุมัติ ให้กันเงินไว้เบิกในปีถัดไป  
 
ประธำน  สั่งพักกำรประชุมชั่วครำว พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน และนัดประชุมต่อเวลำ 13.00 น. 
เวลำ 13.00 น. เลขำนุกำรฯเชิญผู้มำประชุมและผู้เข้ำร่วมประชุม เข้ำห้องประชุมเพท่อท ำกำรประชุมต่อ 

 
 
นายก อบต. ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลค้อใต ้ได้ลงนามก่อหนี้ผูกพันโครงการตามเงินงบประมาณท่ี
ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 ซึ่งโครงการดังกล่าวไม่สามารถ
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และ
อนุมัติให้ขยายเวลายื่นขอกันเงินได้ในวันที่ 30 กันยายน 2564 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 ซึ่งมีรายละเอียดโครงการดังต่อไปนี้ 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
  หมวดค่าที่ดินและสิงก่อสร้าง   จ านวน 3  โครงการ   ดังนี ้

(1) โครงการขุดลอกหนองบะกลาง บ้านค้อใต้ หมู่ที่ 1 สัญญาจ้างเลขที ่E02/2563 ลงวันที่ 
29 พฤษภาคม  2563 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 วงเงิน 1,185,000.- 
บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

(2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านขาม-แยกทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข22 บ้านขามพัฒนาหมู่9สัญญาจ้างเลขที่ E03/2563 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม  

2563 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 วงเงิน 4,233,000.- บาท (สี่ล้านสอง

แสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) 
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(3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านขาม-ต าบลหนองหลวง  บ้านขาม
พัฒนาหมู่9สัญญาจ้างเลขที่ E03/2563 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม  2563 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 
25 พฤศจิกายน 2563 วงเงิน 3,444,000.- บาท (สามล้านสี่แสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

(4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองโคกกลางดอนป่าก้าวบ้านขามพัฒนา
หมู่9 วงเงิน 3,017,000.-บาท 

เงินงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติปี2563 
  หมวดค่าที่ดินและสิงก่อสร้าง   จ านวน 3  โครงการ   ดังนี ้

(5) โครงการก่อสร้างรั้วรอบสนามฟุตซอลบ้านหนองแคหมู่ที่2 สัญญาจ้างเลขที่ 119/2563 
ลงวันที่ 3 กันยายน  2563 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 วงเงิน 201,000.- 
บาท (สองแสนหนึ่งพันบาทถ้วน) 

(6) โครงการก่อสร้างรั้วรอบสนามฟุตซอลบ้านขามหมู่ที่3 สัญญาจ้างเลขที ่120/2563 ลง
วันที่ 8 กันยายน  2563 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 วงเงิน 174,000.- บาท 
(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

(7) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านขามพัฒนา-ทางหลวงแผ่นดินสัญญา

จ้างเลขที่ 107/2563 ลงวันที ่28 สิงหาคม  2563 สิ้นสุดสญัญา วันที่ 30 ตุลาคม 2563 

วงเงิน 376,000.- บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) 

(8) โครงการก่อสร้างรั้วรอบหนองบะกลาง บ้านค้อใต้หมู่ที่ 1 วงเงิน 293,000.-บาท 
 

หมวดค่าครุภัณฑ์ยานพาหะและขนส่ง    จ านวน 1 รายการ 
 (9) ค่าจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) จ านวน 1 คัน 854,000.-บาท 
 

     ข้อเท็จจริง 
 

เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่องค์การบริหารส่วนต าบลค้อใต ้ได้ก่อหนี้ผูกพัน 
ไว้แล้วจ านวน 6 โครงการแต่ไม่สามารถเบิกจ่ายช าระหนี้ผูกพันได้ทันสิ้นปี   และยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันจ านวน 3  
โครงการ ไม่สามารถวางฎีกากันเงินก่อนวันสิ้นปีอย่างน้อยสามสิบวัน  จึงมีความจ าเป็นขออนุมัติกันเงินไว้เบิกใน
ปีถัดไปแต่ไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี และขออนุมัติขยายเวลาวางฎีกาเพ่ือกันเงินได้ไม่เกินวันท าการสุดท้ายของปี 
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ระเบียบ/กฎหมาย 
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ 

รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2562  
 
   “ข้อ 57กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปี โดยสั่งซื้อหรือ
สั่งจ้าง หรือการเช่าทรัพย์สิน ถ้าเห็นว่าการเบิกเงินไปช าระหนี้ผูกพันไม่ทันสิ้นปี ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้กัน
เงินไว้เบิกในปีถัดไปได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปีหรือตามข้อผูกพัน” 
 
   “ข้อ 58 ให้วางฏีกากันเงินตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด
ก่อนวันสิ้นปีอย่างน้อยสามสิบวัน เว้นแต่มีเหตุผลสมควร ผูบ้ริหารท้องถิ่นอาจพิจารณาอนุมัติให้ขยายเวลายื่นขอ
กันเงินได้ ไม่เกินวันท าการสุดท้ายของปีนั้น” 
 
                (1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2541 

“ข้อ 37 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ หากงบประมาณรายจ่ายมีเหลือจ่ายอยู่ และได้มีการ 
เบิกตัดปีหรือขยายเวลาเบิกตัดปีไว้แล้ว ในกรณีนี้ให้เบิกจ่ายได้โดยอาศัยงบประมาณรายจ่ายฉบับเดิมต่อไปได้อีก
ภายในระยะเวลาที่ขอเบิกตัดปี หรือขายายเวลาเบิกตัดปีไว้” 
 

4.ข้อพิจารณาและเสนอแนะ 
                       เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลค้อใต้  ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ 2563    
เป็นรายจ่ายค้างจ่าย จ านวน  6 โครงการ เป็นเงิน 9,613,000.- บาท (เก้าล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาท
ถ้วน) โครงการดังกล่าวข้างต้น ไม่อาจวางฏีกากันเงินตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดก่อน
สามสิบวันท าการได้ และท่ียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันจ านวน 3 โครงการเป็นเงิน 4,164,000.-สี่ล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสี่
พันบาทถ้วน) จึงมีเหตุผลอันสมควร อนุมัติให้ขยายเวลายื่นขอกันเงินได้ในวันที่ 30 กันยายน 2564 และเห็นควร
อนุมัติ ให้กันเงินไว้เบิกในปีถัดไป 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562  
ข้อ 57 และข้อ 58 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541 หมวด5 ข้อ 37 
ต่อไป จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ท่ีประชมุ สอบถามกนัพอสมควรมีมต ิอนุมัติให้ขยายเวลายื่นขอกันเงินได้ในวันที่ 30 กันยายน 2564 
และเห็นควรอนุมัติ ให้กันเงินไว้เบิกในปีถัดไป 
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ระเบียบวาระท่ี 5  เร่ืองอ่ืนๆ 
   5.1 การย้าย รายนายยทุธนา สิทธิรัตน์ ณ นครพนม ผู้อ านวยการกองชา่ง ขอย้าน
ไปด ารงต าแหนง่ผู้อ านวยการกองชา่ง องค์การบริหารสว่นต าบลบ้านถ่อน มีผล 1 ตลุาคม 2563 
   5.2 เร่ืองถนนลาดยางสายบ้านค าเจริญช ารุดเสียหาย หลวงปู่ เล่ือน พร้อมชาวบ้าน
จะท าการซอ่มแซมขอเชิญสมาชิกได้ร่วมกิจกรรม 

5.3 ถวิล รันวงศา สอบถามถึงโครงการก่อสร้างรัว้สนามฟุตซอลบ้านขาม วา่มี
รูปลกัษณะเป็นเชน่ไร 
นายก  อธิบายให้ท่ีประชมุทราบและเข้าใจ 
   5.4 นายเกียรตศิกัดิ์ ศรีค า ส.อบต.หมู ่7 สอบถามท าไมต้องเอารัว้ตาข่ายเหล็กออก 
เพระมีความคงทนถาวรกวา่ตาขา่ยเชือก 
นายก  อธิบายให้ท่ีประชมุทราบละเข้าใจ 
ประธาน  สอบถามท่ีประชมุมีเร่ืองน าเสนออีกหรือไม่  
ท่ีประชมุ ไมมี่ 
ประธาน  กลา่วขอบคณุผู้มาประชมุและผู้ เข้าร่วมประชมุทกุท่านและปิดการประชมุเวลา 15.00 น. 
 
 
 

(ลงช่ือ)    ผู้บนัทกึ 
 (นางสพุตัรา ใบภกัดี) 
เลขานกุารสภาองค์การบริหารส่วนต าบลค้อใต้ 
 
 
(ลงช่ือ)    ผู้ตรวจบนัทกึ 
 (นายเอกสิทธ์ิ จินดา) 
ประธานสภาองค์การบริหารสว่นต าบลค้อใต้ 


