การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๗
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗
วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติ เรื่อง ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไว้ทํา
การเบิกจ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
กระผมนายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ด้วยองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐมจะดําเนินการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ฉบับที่ ๑ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน
หมวดค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปโภค ตั้งไว้ ๗๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าก่อสร้างหอถังเหล็กประปา ขนาดความจุ ๑๒ ลูกบาศก์เมตร บริเวณสํานักงานองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม หมู่ที่ ๕ ตําบลสนามจันทร์ อําเภอเมืองนครปฐม เพื่อเก็บน้ําสําหรับ
เอาไว้ใช้ภายในสํานักงานและบริเวณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครปฐม ซึ่งได้รับอนุมัตจิ ากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ให้กันเงินกรณียัง
มิได้ก่อหนี้ผูกพัน ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒
ประจํ า ปี ๒๕๕๖ ครั้ ง ที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่ อ วั น ที่ ๒๗ กั น ยายน ๒๕๕๖ ไว้ ใ ห้ ทํ า การเบิ ก จ่ า ยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ แล้ว เนื่องจากโครงการดังกล่าวไม่สามารถดําเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทัน
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ แต่มีความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก จึงขออนุมัติ
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ไว้ทําการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ โดยดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๕๙ จึงนําเรียนสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม ได้โปรดพิจารณาอนุมัติให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ตาม
รายการดังกล่าวข้างต้นด้วย
ข้อระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗

ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
แต่มีความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงิน
ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี
หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดําเนินการ ก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง
ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจําเป็นต้องแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทําให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง
ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ฯลฯ

มติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบอนุมัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไว้ทําการเบิกจ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ตามที่ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้เสนอมาแล้วนะครับ ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระ ๔

ระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ไว้ทําการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เรี ยน ท่ านประธานสภาองค์ การบริ หารส่ วนจั งหวั ดนครปฐม ที่ เคารพ ท่ านรอง
ประธาน สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ด้วย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้ตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๗ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ และตามบัญชี โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ไว้ในสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และกอง
ช่าง หมวด ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประกอบด้วย แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงาน
อุ ต สาหกรรมและการโยธา แผนงานเคหะและชุ ม ชน และแผนงานการเกษตร จํ า นวน ๒๒
โครงการ เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น ๑๘๖,๐๓๗,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ซึ่งโครงการดังกล่าว
ไม่ ส ามารถดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง และก่ อ หนี้ ผู ก พั น ตามระเบี ย บพั ส ดุ ฯ ได้ ทั น ภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ แต่มีความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก จึงขออนุมัติกันเงินกรณี
ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ไว้ทําการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ หมวด ๕ การกันเงิน ข้อ ๕๙

จึงนําเรียนสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้โปรดพิจารณาอนุมัติให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม กันเงินกรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ตามรายการแนบท้ายนี้
ข้อระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๕ การกัน
เงิน
“ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน แต่มีความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงาน
ขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี

มติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบอนุมัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม กันเงิน กรณียังไม่ได้
ก่อหนี้ผูกพัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ไว้ทําการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

