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รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลปาแดง 
สมัยสามัญ   สมัยท่ีสาม  ประจำป  ๒๕๖๔  ครั้งท่ี  ๒  

เม่ือวันพุธท่ี   ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๖๔  เวลา  ๐๙.๓๐ น. 
ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลปาแดง 
------------------------------------------------------------------ 

 

ผูมาประชุม 
 

๑.  นายธนกฤต  สวนบุญ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลปาแดง 
๒. นายสมคิด  ขันธคำ           รองประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลปาแดง    
๓.  นายพูนสิน  บุญค้ำชู           สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลปาแดง  หมูท่ี ๑ 
๔.  นางดวงรตัน            มินา  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลปาแดง  หมูท่ี ๒ 
๕.  นางสาวจาระว ี ธรรมจิตร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลปาแดง  หมูท่ี ๒ 
๖.  นางสาวรัตนากร ขันตาม  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลปาแดง  หมูท่ี ๔ 
๗.  นางสาวพิกุลทอง แกวอ่ิน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลปาแดง  หมูท่ี ๔ 
๘.  นายบุญแทน  ปาเขียว  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลปาแดง  หมูท่ี ๖ 
๙.  นายพรพิพัฒน  ขัดแสนจักร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลปาแดง  หมูท่ี ๗ 
๑๐. นายสุนทร  เมฆอากาศ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลปาแดง  หมูท่ี ๗ 
๑๑. นายวิชติ  ฉาใจ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลปาแดง  หมูท่ี ๘ 
๑๒. นายสุนทร  ดวงสุวรรณ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลปาแดง  หมูท่ี ๘ 
๑๓. นายพิสษิฐ             ตาจา              สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลปาแดง  หมูท่ี ๙   
๑๔. นายสมเดช  คำปนปู  สมาชกิสภาองคการบริหารสวนตำบลปาแดง  หมูท่ี ๑๐ 
๑๕. นางวรพิมพดาว อินถา  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลปาแดง  หมูท่ี ๑๐ 
 

 

ผูไมมาประชุม  
(ไมมี) 
 
ผูเขารวมประชุม 
๑. นายวทิยา  กันกา  นายกองคการบริหารสวนตำบลปาแดง 
๒. นางพรรณธร  ทรวงหิรัญ ปลัดองคการบรหิารสวนตำบลปาแดง 
๓. นายทินทิวากรณ       ดอกเก๋ียง หัวหนาสำนักปลัด 
๔. นางวรกัลยา             สุดสาย            ผูอำนวยการกองคลัง   
๕. นายสมชาย  คูหา  ผูอำนวยการกองชาง 
๖. นางสาวเอมรัช    หงษรอน นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
๗. นางสาวรัตนชยา        มินา  เจาพนักงานธุรการ 
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(เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น.)  
 

                               เม่ือท่ีประชุมครบองคประชุม     นายธนกฤต  สวนบุญ  ประธานสภาองคการ 
   บริหารสวนตำบลปาแดง   กลาวเปดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบ 
                               วาระตาง ๆ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  
   การอนุญาตใหผูเขารวมประชุมสามารถแสดงความคิดเห็นไดโดยปฏิบัติตามระเบียบ 
   กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๗  
   แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี  ๒  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
                              ๒.๑  รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลปาแดง   สมัยสามัญ   
                              สมัยท่ีสาม  ครั้งท่ี ๑ ประจำป ๒๕๖๔    เม่ือวันท่ี  ๑๖  สิงหาคม   ๒๕๖๔ 
เลขานุการสภาฯ      รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลปาแดงสมัยสามัญ   สมัยท่ี  ๓  
  ครั้งท่ี  ๑  ประจำป ๒๕๖๔   เม่ือวันท่ี  ๑๖   สิงหาคม   ๒๕๖๔  จำนวน  ๑๔  หนา  
  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ไดตรวจสอบรายงานการประชุมดังกลาว    
  ในการประชุมครั้งท่ี  ๖ / ๒๕๖๔   เม่ือวันท่ี   ๒๐   สิงหาคม    ๒๕๖๔  แลว  
  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ไมไดแกไขหรือเพ่ิมเติมถอยคำในรายงาน 
          การประชุมแตอยางใด 
  และเลขานุการสภาไดจัดสงรายงานการประชุมดังกลาวใหสมาชิกสภาฯ ทุกทาน 
  ตรวจสอบและพิจารณาแลว หากมีการแกไขหรือเพ่ิมเติม ขอใหแจงในท่ีประชุมเพ่ือ 
  ฝายเลขานุการสภาจะดำเนินการตอไป 
ประธานสภาอบต.  ขอใหท่ีประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมดังกลาว  มีผูใดจะแกไขหรือ 
  เพ่ิมเติมรายงานการประชุมหรือไม 
                               (ท่ีประชุมไมมีผูใดขอแกไขหรือเพ่ิมเติมรายงานการประชุม)    
                         จึงขอมติรับรองรายงานการประชุมดังกลาว 
มติท่ีประชุม  มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยเอกฉันท 
                               รับรอง    ๑๔   เสียง  ไมรับรอง     -     เสยีง  งดออกเสียง    ๑     เสียง  

    

ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทูถาม 
   (ไมมี) 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลว 
   ๔.๑ พิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
                              วาระท่ีสอง (แปรญัตติ)     
ประธานสภาอบต.      ขอเชิญเลขานุการสภา  ชี้แจงระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของใหท่ีประชุมทราบ 
เลขานุการสภา  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗  
   แกไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับท่ี  ๒   พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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“ขอ  ๕๑  ในการพิจารณารางขอบัญญัติวาระท่ีสอง ใหปรึกษาเรียงตามลำดับขอ
เฉพาะท่ีมีการแปรญัตติหรือท่ีคณะ กรรมการแปรญัตติแกไขเทานั้น เวนแตท่ีประชุม
สภาทองถ่ินจะไดลงมติเปนอยางอ่ืน  ถาท่ีประชุมสภาทองถ่ินลงมติเห็นดวยกับคำ
แปรญัตติ หรือเห็นดวยกับการแกไขในขอใดแลว  ไมใหเสนอขอแปรญัตติหรือเสนอ
ญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก” 

ประธานสภาอบต. ตามท่ีสภาองคการบริหารสวนตำบลปาแดง มีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๕  ในการประชุมสมัยสามัญสมัยท่ีสาม 
ครั้งท่ี ๑  ประจำป ๒๕๖๔  เม่ือวันท่ี  ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๖๔  และกำหนด
ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไวไมนอยกวา ๒๔ ชั่วโมง คือตั้งแตวันท่ี  ๑๘  สิงหาคม  
๒๕๖๔  ถึงวันท่ี  ๒๐ สิงหาคม  ๒๕๖๔  ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๗.๐๐น.    
โดยไดแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติไว  ๓  คน  ดังนี้         

                          ๑. นายพูนสิน         บุญค้ำชู     ประธานกรรมการ    
                         ๒. นางดวงรัตน        มินา         กรรมการ  
                          ๓. นางวรพิมพดาว    อินถา       กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการแปรญัตติรายงานวา ภายในระยะเวลาท่ีกำหนดไมมีผูใดยื่นขอเสนอ
คำแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติ  ควรเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ตามรางเดิม โดยไมมีการแกไขเพ่ิมเติม
ในขอใดหรือตอนใด ไมมีการสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ  และไมมีการ
สงวนคำแปรญัตติแตอยางใด 
ในวาระนี้มีผูประสงคจะอภิปรายหรือไม  ถาไมมีผูใดประสงคจะอภิปราย  ขอใหท่ี
ประชุมพิจารณาลงมติใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕   ตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตำบลปาแดงเสนอ 

มติท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบโดยเอกฉันท 
เห็นชอบ    ๑๔    เสียง  ไมเห็นชอบ     -     เสียง  งดออกเสียง    ๑     เสยีง 

 

๔.๒  พิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. ๒๕๖๕    
วาระท่ีสาม  (ลงมติ) 

ประธานสภาอบต.      ขอเชิญเลขานุการสภา  ชี้แจงระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของใหท่ีประชุมทราบ 
เลขานุการสภา  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗  
   แกไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับท่ี  ๒   พ.ศ. ๒๕๕๔ 

         “ขอ  ๕๒  การพิจารณารางขอบัญญัติในวาระท่ีสาม ไมมีการอภิปราย เวนแตท่ี 
  ประชุมสภาทองถ่ินจะไดลงมติใหมีการอภิปราย ถามีเหตุอันสมควร    ในการ 
  พิจารณาวาระนี้ ใหท่ีประชมุสภาทองถ่ินลงมติวาจะใหตราเปนขอบัญญัติหรือไม” 

ประธานสภาอบต. ขอใหท่ีประชุมพิจารณาวาจะใหตราเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป 
                                งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   หรือไม 
มติท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบโดยเอกฉันท 

เห็นชอบ    ๑๔    เสียง  ไมเห็นชอบ     -     เสียง  งดออกเสียง    ๑     เสยีง 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม 

๕.๑ พิจารณาการโอนเงินงบประมาณรายจาย (หมวดครุภัณฑท่ีดินและ 
ส่ิงกอสราง) 

ประธานสภาอบต.      ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบและขอกฎหมายท่ีเก่ียวของใหท่ีประชุมทราบ 
เลขานุการสภา  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน 

ทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑  “ขอ  ๒๗   การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคา
ครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสรางท่ีทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
ตั้งจายเปนรายการใหม  ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน” 

ประธานสภาอบต.      ขอเชิญนายกองคการบริหารสวนตำบลปาแดงชี้แจงรายละเอียดการโอนเงิน 
   งบประมาณรายจาย ใหท่ีประชมุ ทราบ 
นายกอบต.ปาแดง ดวยมีรายจายหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีไมไดตั้งไวในขอบัญญัติ 
   งบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. ๒๕๖๔  ซ่ึงเปนรายจายท่ีมีความจำเปนตองใชใน 
   การบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของอบต.  

ดังนั้นเพ่ือใหการบรหิารงบประมาณและการเบิกจายถูกตองตามระเบียบวิธีการ
งบประมาณ  จึงจำเปนตองโอนเงินงบประมาณรายจาย  ตามรายการดังนี้  
รายการท่ี  ๑ 
โอนลด      
แผนงานบริหารงานท่ัวไป    งานบริหารท่ัวไป 
งบดำเนินงาน  หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 
ประเภท   รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย 
หมวดอ่ืนๆ 
รายการ   คาใชจายในการเลือกตั้ง 

งบประมาณอนุมัติ       ๑๐๐,๐๐๐   บาท 
งบประมาณกอนโอน           ๓๐,๐๐๐     บาท 
งบประมาณท่ีโอน       ๒๒,๐๐๐     บาท 
งบประมาณหลังโอน         ๘,๐๐๐     บาท 

โอนเพ่ิม    (ตั้งจายเปนรายการใหม)     
แผนงานบริหารงานท่ัวไป    งานบริหารท่ัวไป 
งบลงทุน     หมวดคาครภุัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง 
ประเภท      คาครุภัณฑคอมพิวเตอร 
รายการ  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกสำหรับงานประมวลผล  
จำนวน ๑ เครื่อง 
คุณลักษณะพ้ืนฐานตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอรฯ 
     งบประมาณอนุมัติ         -   บาท 

งบประมาณกอนโอน          -   บาท 
งบประมาณท่ีโอน         ๒๒,๐๐๐  บาท 
งบประมาณหลังโอน         ๒๒,๐๐๐  บาท 
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รายการท่ี  ๒ 
โอนลด      
แผนงานการศึกษา    งานศาสนา วัฒนธรรมทองถ่ิน 
งบดำเนินงาน  หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 
ประเภท รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย 
หมวดอ่ืนๆ 
รายการ   โครงการจัดงานประเพณีทองถ่ิน 
     งบประมาณอนุมัติ         ๘๐,๐๐๐   บาท 

งบประมาณกอนโอน           ๓๖,๑๕๐     บาท 
งบประมาณท่ีโอน       ๒๙,๖๐๐     บาท 
งบประมาณหลังโอน         ๖,๕๕๐     บาท 

โอนเพ่ิม    (ตั้งจายเปนรายการใหม)     
แผนงานบริหารงานท่ัวไป    งานบริหารท่ัวไป 
งบลงทุน     หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง 
ประเภท     คาครุภัณฑสำนักงาน 
รายการ  เพ่ือจายเปนเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนแบบติดผนัง 
 (ระบบ Inverter ) ขนาด ๑๘,๐๐๐  บีทียู  จำนวน ๑  เครื่อง  พรอมติดตั้ง 
โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสำนักงบประมาณ 

งบประมาณอนุมัติ         -   บาท 
งบประมาณกอนโอน          -   บาท 
งบประมาณท่ีโอน          ๒๙,๖๐๐  บาท 
งบประมาณหลังโอน          ๒๙,๖๐๐  บาท 

 

รายการท่ี  ๓ 
โอนลด      
แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน   งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 
งบดำเนินงาน  หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 
ประเภท รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย 
หมวดอ่ืนๆ 
รายการ   โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
     งบประมาณอนุมัติ         ๔๐,๐๐๐   บาท 

งบประมาณกอนโอน           ๔๐,๐๐๐     บาท 
งบประมาณท่ีโอน       ๑๖,๐๐๐     บาท 
งบประมาณหลังโอน       ๒๔,๐๐๐     บาท 

โอนเพ่ิม    (ตั้งจายเปนรายการใหม)     
แผนงานบริหารงานท่ัวไป    งานบริหารท่ัวไป 
งบลงทุน     หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง 
ประเภท     คาครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 
รายการ  เพ่ือจายเปนเครื่องเสียงอเนกประสงคแบบลอลาก  ขนาดลำโพง  ๑๕  นิ้ว   
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มีแบตเตอรีในตัวเครื่องและชารตไฟในตัวได กำลังวัตตไมนอยกวา ๗๐๐ วัตต พรอม
ไมโครโฟนแบบไรสาย จำนวน ๒ ตัว 
จำนวน ๒ เครื่องๆละ  ๘,๐๐๐ บาท  เปนเงิน ๑๖,๐๐๐  บาท 
     งบประมาณอนุมัติ         -   บาท 

งบประมาณกอนโอน          -   บาท 
งบประมาณท่ีโอน          ๑๖,๐๐๐  บาท 
งบประมาณหลังโอน          ๑๖,๐๐๐  บาท 

 

            (รายละเอียดตามบัญชีโอนงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ) 
 

ประธานสภาอบต.        ขอใหท่ีประชุมพิจารณาลงมติการโอนเงินงบประมาณรายจายตามรายการดังกลาว   
มติท่ีประชุม            อนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจาย จำนวน  ๓  รายการ โดยมติเปนเอกฉันท 
                               อนมัุติ    ๑๔    เสียง  ไมอนุมัติ     -     เสียง  งดออกเสียง    ๑     เสียง 
 

๕.๒ พิจารณาการแกไขเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจายตามขอบัญญัติ 
         งบประมาณรายจาย ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๔  (หมวดครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง) 

ประธานสภาอบต.      ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบและขอกฎหมายม่ีเก่ียวของใหท่ีประชุมทราบ 
เลขานุการสภา  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน 

  ทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑  “ขอ  ๒๙   การแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายใน 
  หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสรางท่ีทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ 
  เปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสรางใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน” 

ประธานสภาอบต.      ขอเชิญนายกองคการบริหารสวนตำบลปาแดงชี้แจงรายละเอียดการแกไข 
  เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย ใหท่ีประชุม ทราบ 
นายกอบต.ปาแดง ดวยมีรายจายหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสรางตามขอบัญญัติงบประมาณ 

รายจายประจำป พ.ศ. ๒๕๖๔  มีรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณไมถูกตอง  
ซ่ึงเปนรายจายท่ีมีความจำเปนตองใชในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน 
ของอบต. ดังนั้นเพ่ือใหการบริหารงบประมาณและการเบิกจายถูกตองตามระเบียบ 
วิธีการงบประมาณ จึงจำเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายตามรายการ 
ดังนี้  
รายการท่ี  ๑  
แผนงานบริหารงานท่ัวไป      งานบริหารท่ัวไป 
งบลงทุน   หมวดคาครุภณัฑท่ีดินและสิ่งกอสราง 
ประเภท  ครุภัณฑสำนักงาน 
รายการ  ผาฉากสำหรับเวทีหองประชุม อบต.ปาแดง 
คำชี้แจงเดิม 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือผาฉากสำหรับเวทีหองประชุม อบต.ปาแดง 
ขนาดกวาง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๗.๑๐ เมตร  พรอมอุปกรณติดตั้งจำนวน ๑  ชุด 
งบประมาณ  ๓๐,๐๐๐  บาท 
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คำชี้แจงใหม 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือผาฉากสำหรับเวทีหองประชุม อบต.ปาแดง 
ขนาดกวาง ๒.๗๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร  พรอมโครงเหล็กและอุปกรณติดตั้ง 
จำนวน ๑  ชุด 
งบประมาณ  ๓๐,๐๐๐  บาท 

                             (รายละเอียดตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจาย ฯ ) 
 ประธานสภาอบต.        ขอใหท่ีประชุมพิจารณาลงมติการแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายตาม 
                               รายการดังกลาว   
มติท่ีประชุม            อนุมัติการแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจาย จำนวน  ๑  รายการ  

โดยมติเปนเอกฉันท 
                               อนมัุติ    ๑๔    เสียง  ไมอนุมัติ     -     เสียง  งดออกเสียง    ๑     เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
๖.๑ การเตรียมการจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับรายการงบประมาณเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ปลัดอบต.ปาแดง   ตามท่ีจังหวัดแพรไดแจงแนวทางการจัดทำคำของบประมาณ โครงการเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซ่ึงจังหวัดไดแจงใหอำเภอเพ่ือแจง
เทศบาลตำบลและองคการบริหารสวนตำบลในพ้ืนท่ีท่ีมีความประสงคขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจัดทำโครงการเสนอผานจังหวัดซ่ึงจังหวัดไดรวบรวมรายงาน
ใหกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินเพ่ือเสนอตอสำนักงบประมาณแลว  นั้น 

 ในการนี้กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินแจงวา  รางพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  งบเงินอุดหนุนท่ีจัดสรรใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (เทศบาลตำบลและองคการบริหารสวนตำบล) ของกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ินไดผานการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการทองถ่ิน 

 เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเงินอุดหนุนท่ีจัดสรรใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (เทศบาลตำบลและองคการบริหารสวนตำบล) ของกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  สภาผูแทนราษฎร เรียบรอยแลว 

 ถือวาไดรับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณท่ีจะใชในการจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 เพ่ือใหการบริหารงบประมาณเปนไปดวยความเรียบรอย จังหวัดจึงขอใหอำเภอแจง
องคกรปกครองสวนทองถ่ินดำเนินการเตรียมการจัดซ้ือจัดจางใหเปนไปตาม
แนวทางปฏิบัติในการจัดซ้ือจัดจางพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ
จัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือเรงรัดใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินสามารถกอหนี้ผูกพันและเบิกจายเงินไดแลวเสร็จภายในปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕  โดยแจงองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีจะไดรับการจัดสรรงบประมาณ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 
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พ.ศ. ๒๕๖๕  งบประมาณเงินอุดหนุนท่ีจัดสรรใหแกเทศบาลตำบลและองคการ
บริหารสวนตำบล แผนงานยทุธศาสตรสงเสริมการกระจายอำนาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติเพ่ือการจัดซ้ือจัดจางตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐    สำหรับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕    โดยกำหนดเง่ือนไขในเอกสารเชิญชวนการจัดซ้ือจัดจางไวดวยวา “การ
จัดซ้ือจัดจางครั้งนี้จะมรีการลงนามในสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือไดตอเม่ือ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีผลใชบังคับ 
และไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  จากกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ินแลว  และกรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไมไดรับ
การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการจัดซ้ือจัดจางในครั้งดังกลาว องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินสามารถยกเลิกการจัดซ้ือจัดจางได” ในการนี้ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
จัดทำแผนการจัดซ้ือจัดจางประจำปท้ังป   และประกาศเผยแพรในระบบเครือขาย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ปดประกาศโดย
เปดเผย ณ สถานท่ีปดประกาศขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   และใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินรีบดำเนินการจัดซ้ือจัดจางเพท่ือใหพรอมท่ีจะทำสญัญาหรือ
ขอตกลงไดทันที เม่ือไดรับการจัดสรรงบประมาณ สำหรับการบันทึกขอมูลโครงการ
จัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย อิเลกทรอนิกส  (Electronic   Government 
Procurement : e GP ) ใหดำเนินการบันทึกขอมูลโครงการจัดซ้ือจัดจางไดทันที 
โดยไมตองระบุรหัสงบประมาณและแหลงของเงิน  แตท้ังนี้ตองบันทึกรหัส
งบประมาณ รหัสแหลงของเงินใหแลวเสร็จกอนลงนามในสัญญาหรือขอตกลงเปน
หนังสือ  โดยองคการบริหารสวนตำบลปาแดงไดรับการจัดสรรงบประมาณเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ  จำนวน  ๒  รายการดังนี้ 
๑) กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พร.ถ. ๕๓ - ๐๒๒ จากสายท่ีนา

นายเหมือน  เรืองรอง ถึงสายท่ีนานายหวง  ลาดไหล บานหนองแขม หมูท่ี  ๑๐ 
ตำบลปาแดง  ขนาดกวาง ๔ เมตร  ยาว ๓๗๐  เมตร หนา ๐.๑๕  เมตร พ้ืนท่ี 
๑,๔๘๐  ตารางเมตร    งบประมาณ  ๗๔๗,๐๐๐  บาท 

๒) รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖  ตัน ๖  ลอ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ำกวา ๖,๐๐๐ ซีซี 
หรือกำลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ำกวา ๑๗๐ กิโลวัตต แบบเปดขางเททาย  
งบประมาณ ๒,๑๑๙,๐๐๐  บาท 

   (ปรากฏรายละเอียดตามหนังสือจังหวัดแพร  ท่ี  มท  ๐๐๒๓.๓ /  ว ๓๓๔๗ 
 ลงวันท่ี   ๓๐  กรกฎาคม  ๒๕๖๔ ) 

มติท่ีประชุม            รับทราบ 
 

ประธานสภาอบต. ผูใดจะสอบถามหรือเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม      
                               (ท่ีประชุมไมมีผูใดสอบถามหรือเสนอเรื่องใด) 
   เม่ือไมมีผูใดสอบถามหรือเสนอเรื่องอ่ืนอีก    ขอปดการประชุม 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๐๐  น. 
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ลงชือ่)                                    ผูบันทึกการประชุม 
          (นางพรรณธร  ทรวงหิรัญ) 
        เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลปาแดง 

 
    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบรายงานการประชุมแลว 
    เม่ือวันท่ี..........๓๐  สงิหาคม  ๒๕๖๔............ 
  

(ลงชื่อ)                  ผูตรวจรายงานการประชุม 
                                                       (นางดวงรัตน  มินา) 
                                                กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

                          (ลงชื่อ)     ผูตรวจรายงานการประชุม 
                                                   (นางวรพิมพดาว   อินถา) 
                                               กรรมการตรวจรายงานการประชุม        
 

 
                           

(ลงชื่อ)                                                    ผูตรวจรายงานการประชมุ 
                                                      (นายพูนสิน   บุญค้ำชู) 
                                           กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

 
 
 
สภาองคการบริหารสวนตำบลปาแดง มีมติรับรองรายงานการประชุมแลว ในการประชุมสมัย...สามัญ.... 
สมัยท่ี.................ครั้งท่ี.................../..........................     เม่ือวันท่ี....................................................................... 
ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลปาแดงจึงลงลายมือชื่อเปนหลักฐาน   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗    แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๔    ขอ  ๓๔ 
 

              (ลงชื่อ)                                                       ผูรับรองรายงานการประชุม 
           (นายธนกฤต   สวนบญุ) 
        ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลปาแดง 
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(ลงชื่อ)                                                    ผูบันทึกการประชุม 
   (นางพรรณธร  ทรวงหิรัญ) 

                                เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลปาแดง 
 
 

    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบรายงานการประชุมแลว 
    เม่ือวันท่ี............................................................... 
                     
                                       

(ลงชื่อ)       ผูตรวจรายงานการประชมุ 
                                                       (นางดวงรัตน  มินา) 
                                                กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

                       
 
                          (ลงชื่อ)       ผูตรวจรายงานการประชุม 
                                                   (นางวรพิมพดาว  อินถา) 
                                               กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
                                                                   
                          (ลงชือ่)       ผูตรวจรายงานการประชมุ 
                                                      (นายพูนสิน  บุญค้ำชู) 
                                           กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

 
 
        สภาองคการบริหารสวนตำบลปาแดง มีมติรับรองรายงานการประชุมแลว ในการประชุมสมัย...สามัญ.... 
สมัยท่ี.................ครั้งท่ี.................../..........................     เม่ือวันท่ี....................................................................... 
ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลปาแดงจึงลงลายมือชื่อเปนหลักฐาน   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗    แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๔    ขอ  ๓๔ 
 

              (ลงชื่อ)                                                       ผูรับรองรายงานการประชุม 
           (นายธนกฤต   สวนบญุ) 
        ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลปาแดง 
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