
รายงานการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
ต าบลห้วยโจด  อ าเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว 

สมัยสามัญ สมัยที่  2/2564  คร้ังที่  1 
วันศุกร์ท่ี  6  สิงหาคม  2564 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
ผู้เข้าประชุม 
1 นายสมศักดิ์   สัมนา ต าแหน่งประธานสภา  อบต.   
2 นายกฤษดี   ฤกษ์ดี ต าแหน่งรองประธานสภา อบต. 
3 นายราเชน  ขันตรีจิตร์ ต าแหน่งเลขานุการสภา  อบต. 
4 นายวัชรินทร์  พันธะกุล ต าแหน่งสมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 
5 นายจรูญ   บ่อทอง ต าแหน่งสมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 
6 นายห่อ   ท าการสม ต าแหน่งสมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 
7 นายสัญชัย   นามแย้ม ต าแหน่งสมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 
8 นายวิโรจน์   ปุ้ยนอก ต าแหน่งสมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 
9 นายค าหล้า  ปั่นแก้ว ต าแหน่งสมาชิกสภา อบต.หมู่ 4 
10 นายทองใส   ท าแกว ต าแหน่งสมาชิกสภา อบต.หมู่ 4 
11 นายสมชาญ  เจิมขุนทด ต าแหน่งสมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 
12 นายณรงค์   บ่อทอง ต าแหน่งสมาชิกสภา อบต.หมู่ 6 
13 นายสมคิด   จ ารัส ต าแหน่งสมาชิกสภา อบต.หมู่ 7 
14 นายสมปอง   อุตตเสนต์ ต าแหน่งสมาชิกสภา อบต.หมู่ 7 
   

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายวิชัย  บรรณสาร ต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
2. นายลือชัย  จันทมาลา ต าแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
3. นายกิจจา  แซ่ตั้น ต าแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
4. นางสุรีย์พร  บุญสร้าง ต าแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
5. นางสาวพุทธรักษา  จ านงค์จิตร์ ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองคลัง 
6. นายชวลิต  แก้วก่า ต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง 
7. นายศานติ  วงษ์สอาด ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด อบต.ห้วยโจด 
8. นายวิชัย  นนทการ ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนคลองยางนุสรณ์ 
9. นายพัชรพงษ์  สุขแสวง ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83(บ้านห้วยโจด) 
10. นายกฤษณะ  โพธิ์ร่มเย็น ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบ่อนางชิง 
11 นางสาวรจนา  แสงทวี ต าแหน่งนิติกรช านาญการ 

 
เริ่มประชุมเวลา  09.00  น. 
 
  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  
เข้าร่วมประชุมฯ และเชิญนายสมศักด์ิ  สัมมนา  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  จุดธูป  เทียน  
บูชาพระรัตนตรัย  และผู้กล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 

/นายสมศักดิ์... 
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นายสมศักด์ิ  สัมนา 

ประธานสภา อบต. 
ก็ขอสวัสดี  ท่านสมาชิกทุกท่าน  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับ  การ

ประชุมในวันนี้นะครับ  เพื่อให้การประชุมสภาครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  กระผม  
นายสมศักด์ิ  สัมมนา  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  ขอเปิดการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  สมัยสามัญสมัยท่ี  2/2564  ครั้งท่ี  1  
วันนี้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  อยู่ในต าแหน่ง  13  คน  มา
ประชุมในวันนี้  จ านวน  13  คน   ถือว่าครบองค์ประชุมนะครับ  และมีผู้เข้าร่วมการ
ประชุม  จ านวน  11  คน  และขอเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระที่  ๑ เร่ืองแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ครับต่อไปก็จะขอแจ้งเรื่องให้ท่ีประชุมทราบนะครับในวันนี้นะครับ 
1. ตามหนังสืออ าเภอวัฒนานนคร  ท่ี  สก  0023.14/ว765  ลงวันท่ี  30  

มิถุนายน  2564  เรื่อง  แจ้งข้อมูลพฤติการณ์ความเส่ียงการทุจริตและร่ ารวยผิดปกติ  
ครั้งท่ี  1/2564  และขอให้ติดตามและส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐในสังกัดปฏิบัติตาม
มาตรฐานจริยธรรม  ด้วยอ าเภอวัฒนานครได้รับแจ้งจากจังหวัดสระแก้วว่าส านักงาน 
ป.ป.ช.ร่วมกับส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีและส านักงาน ป.ป.ช.ได้รวบรวมข้อมูล
พฤติการณ์หรือช่องทางความเส่ียงการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีของรัฐและการร่ ารวยผิดปกติ
ครั้งท่ี  1/2564 เพื่อให้หน่วยงานของรัฐให้เป็นข้อมูลในการเผ้าระวังและการบริหาร
ความเส่ียงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบและร่ ารวยผิดปกติของเจ้าหน้าท่ีของรัฐใน
สังกัดและเพื่อประโยชน์ในการด าเนินงานตาม(ร่าง)แผนการปฏิรูปประเทศด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ(ฉบับปัจจุบัน)  กิจกรรมปฏิรูปท่ี
ส าคัญในกิจกรรมท่ี 4 เป้าหมายท่ี  1 ข้อ 1.4  จึงขอให้ส่งข้อมูลพฤติการณ์หรือช่องทาง
ความเส่ียงการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีของรัฐและการร่ ารวยผิดปกติข่างต้นมาเพื่อให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาด าเนินการ 

2. ตามหนังสือด่วนท่ีสุด  ท่ี  สก  0023.14/ว838  ลงวันท่ี  22  กรกฎาคม  
2564  เรื่องซักซ้อมแนวทางการด าเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในการ
ด าเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา  2019  (โควิด-19)  ด้วยอ าเภอ
วัฒนานครได้รับแจ้งจากจังหวัดสระแก้วว่า  เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า  2019 (โควิด-19)  ในประเทศไทยยังคงพบผู้ติด
เช้ือและผู้เสียชีวิตเป็นจ านวนมากมีแนวโน้มสูงขึ้น  ซึ่งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้มีมาตรการ
ท่ีส าคัญในการควบคุมโรคโดยมีการค้นหาผู้ติดเช้ือ  ดูแลรักษา  แยกกัก  การกักตัวดูแล
รักษาท่ีบ้าน  การจัดต้ังศูนย์พักคอย  เพื่อเตรียมรองรับผู้ป่วยท่ีติดเช้ือไวรัสโคโรนา  
2019(โควิด-19)ในพื้นท่ีก่อนน าส่งโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลสนาม  โดยร่วมบูรณา
การกับหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีภาครัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชนในการแก้ไข
ปัญหา  ดังนั้นเพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีและเบิกจ่าย
งบประมาณได้อย่างถูกต้องจึงซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินการ
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  กรณีผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากผู้ว่า
ราชการจังหวัด  มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดต้ังสถานท่ี
ควบคุมเพื่อสังเกตการเริ่มป่วย  ศูนย์พักคอยและการแยกกักตัวที่บ้าน 

/3.ตามหนังสือ... 

นายราเชน  ขันตรีจิตร์ 

เลขานุการสภา อบต. 
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3. ตามหนังสือท่ี  สก  0023.14/ว806  ลงวันท่ี  14  กรกฎาคม  2564  
เรื่อง  ขอออกโฉนดท่ีดินท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยงานของรัฐ  ด้วยอ าเภอวัฒนานครได้รับแจ้ง
จากจังหวัดสระแก้วว่ากรมท่ีดินได้พิจารณาก าหนดแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการ
ด าเนินการออกโฉนดท่ีดินซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบ  อนุมัติ  อนุญาต  หรือความ
ยินยอมจากหน่วยงานของรัฐท่ีมีอ านาจหน้าท่ีในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันท่ีดิน
ของรัฐ  โดยได้มีหนังสือกรมท่ีดินท่ี  มท 0516.5(1)/ว8174  ลงวันท่ี  9  เมษายน  
2564  เรื่อง  การขอออกโฉนดท่ีดินท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยงานของรัฐแจ้งเวียนแนวทาง
ปฏิบัติให้เจ้าพนักงานท่ีดินทราบและถือปฏิบัติ  กรณีส านักงานท่ีดินจังหวัด/สาขา/ส่วน
แยกได้แจ้งให้หน่วยงานท่ีมีอ านาจหน้าท่ีในการดูแลรักษาท่ีดินของรัฐดังกล่าวตรวจสอบ
แล้วแต่ยังไม่ได้รับทราบผลการด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือผลการพิจารณาให้
ความเห็นว่าน่าจะมีข้อขัดข้องหรือคัดค้านประการใดหรือไม่  อย่างไร  เป็นเหตุให้เจ้า
พนักงานท่ีดินไม่สามารถออกโฉนดท่ีดินให้แก่ผู้ขอหรือมีค าส่ังไม่ออกโฉนดท่ีดินตามนัย
ระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องได้  ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและได้
ร้องเรียนกรณีความล่าช้าในการออกโฉนดท่ีดินว่าให้เจ้าพนักงานท่ีดินมีหนังสือสอบถาม
ไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่งโดยก าหนดระยะเวลาให้แจ้งผลการตรวจสอบหรือ
การด าเนินการให้ทราบภายใน  30  วันนับแต่วันท่ีได้รับหนังสือ  หากพ้นก าหนด
ระยะเวลาดังกล่าวไม่ได้รับแจ้งผลการตรวจสอบหรือการด าเนินการให้ถือว่าไม่ขัดข้อง  
ส านักงานท่ีดินจะได้ด าเนินการออกโฉนดท่ีดินต่อไป  และเพื่อให้การด าเนินการออก
โฉนดท่ีดินท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยงานของรัฐบรรลุวัตถุประสงค์เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ของรัฐ  เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี  พ.ศ.2546  จึงขอให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้องซึ่งมีอ านาจหน้าท่ีในการ
ดูแลรักษาท่ีดินของรัฐทราบและด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป  ท้ังนี้เว้นแต่ในกรณี
ท่ีมีกฎหมาย  ระเบียบ  หรือบันทึกข้อตกลงก าหนดแนวทางปฏิบัติไว้โดยเฉพาะแล้ว 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 
ประธานสภาฯ    ให้สมาชิกทุกท่านได้ตรวจสอบบันทึกรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้วนะครับ  ว่า 

ถูกต้องตามระเบียบวาระหรือไม่  การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยโจด  สมัยสามัญสมัยท่ี  1/2564  ครั้งท่ี  ๑  หากมีสมาชิกท่านใด
ประสงค์จะขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ  ให้ขอมติท่ีประชุมสภาฯ  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗  และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ.๒๕๕๔  ข้อ  ๓๓  วรรคสอง  ต่อไป   

หากไม่มีท่านใดโต้แย้ง  ก็ขอมติท่ีประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมสภา
สมัยสามัญสมัยท่ี  1/2564  ครั้งท่ี  ๑  ด้วยนะครับ  

มติท่ีประชุม  มีมติ รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยท่ี  1/2564  ครั้งท่ี  ๑  
13  เสียง 

 
 
 

/ระเบียบวาระท่ี  3... 
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ระเบียบวาระที่  3   เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
3.1  พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕65 

   ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ได้น าเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕65  ครับ   

ค าแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565  เรียนท่านประธานสภา ฯ  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด
บัดนี้   ถึงเวลาท่ีคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด    จะได้เสนอร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด   อีก
ครั้งหนึ่ง  ฉะนั้น  ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  จึงขอ
ช้ีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการ
และแนวนโยบายการด าเนินการ  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ดังต่อไปนี้ 

1.  สถานการคลัง 
1.1  งบประมาณรายจ่ายท่ัวไปในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565   ณ  วันท่ี  

19  กรกฎาคม พ.ศ.2564  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงินดังนี้ 
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 34,259,840.88  บาท 
1.1.2 เงินสะสม จ านวน 8,112,381.96 บาท 
1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 24,306,639.28 บาท 

  1.1.4 รายการท่ีได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 
0 โครงการ รวม 0.00 บาท 
 1.1.5 รายการท่ีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 0 โครงการ 
รวม 0.00 บาท 
  2.  การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2564   ณ  วันท่ี  19  
กรกฎาคม พ.ศ.2564 

(1)  รายรับจริงท้ังส้ิน 31,152,892.25  บาท  ประกอบด้วย 
หมวดภาษีอากร  จ านวน  124,620.71 บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต จ านวน  590,833.40 บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  จ านวน  124,146.84   บาท 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ์จ านวน 1,005,434.00 บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  จ านวน41,520.00  บาท 
หมวดรายได้จากทุนจ านวน  0.00  บาท 
หมวดภาษีจัดสรร  จ านวน  14,614,871.29  บาท  
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป  จ านวน  14,655,471.51  บาท 
(2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 13,656,060.84  บาท 

(3)  รายจ่ายจริง   จ านวน 27,106,873.69 บาท   ประกอบด้วย 

งบกลาง  จ านวน  8,668,213.40 บาท 

งบบุคลากร  จ านวน  8,775,573.00 บาท 

งบด าเนินการ  จ านวน  4,549,887.29 บาท 

งบลงทุน   จ านวน  3,206,000.00 บาท 

/งบรายจ่ายอื่น... 

นายวิชัย  บรรณสาร 
นายก อบต. 
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งบรายจ่ายอื่น   จ านวน  0.00บาท 

งบเงินอุดหนุน  จ านวน  1,907,200.00 บาท 

(4)  รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  
จ านวน  0.00 บาท 

(5)  มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี   จ านวน 
2,478,000 บาท 

(6) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 

(7) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท 

2. รายรับ    
รายได้จัดเก็บเอง    

         หมวดภาษีอากร  รายรับจริงปี  2563  จ านวน  339,711.29  บาท  
ประมาณการ ปี  2564  จ านวน3,406,000.00 บาท  ประมาณการ  ปี   2565  
จ านวน  2,906,000.00 บาท 
 หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต  รายรับจริงปี  2563  จ านวน  
452,214.58  บาทประมาณการ ปี  2564  จ านวน 358,000.00 บาท ประมาณ
การปี 2565 จ านวน 358,000.00  บาท  
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รายรับจริงปี 2563 จ านวน 415,789.57บาท  
ประมาณการ ปี2564  จ านวน  300,000.00  บาท  ประมาณการ  ปี  2565  
จ านวน  300,000.00 บาท 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์รายรับจริงปี  2563 
จ านวน 1,325,750.00 บาท ประมาณการปี 2564 จ านวน 1,200,000.00 บาท
ประมาณการ  ปี   2565  จ านวน  1,200,000.00 บาท 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ดรายรับจริงปี  2563  จ านวน  69,875.00  บาท 
ประมาณการ ปี   2564  จ านวน  36,000.00  บาท ประมาณการ  ปี   2565  
จ านวน  36,000.00  บาท  
 หมวดรายได้จากทุนรายรับจริงปี  2563  จ านวน  0  บาท ประมาณการ 
ปี 2564 จ านวน  0  บาท ประมาณการ  ปี   2565  จ านวน  0  บาท 
  รวมรายได้จัดเก็บเองรายรับจริงปี  2563  จ านวน  2,603,340.44 บาท
 ประมาณการ ปี   2564  จ านวน  5,300,000.00 บาท ประมาณการ  ปี   2565  
จ านวน  4,800,000.00 บาท 

รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หมวดภาษีจัดสรรรายรับจริงปี  2563  จ านวน  17,046,025.76 บาท   

ประมาณการ ปี   2564 จ านวน 17,700,000.00 บาท  ประมาณการ  ปี   2565  
จ านวน  17,700,000.00 บาท 

รวมรายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายรับจริงปี  
2563  จ านวน17,046,025.76 บาท ป ร ะ ม า ณ ก า ร ปี  2564 จ า น ว น
17,700,000.00 บาท  ประมาณการ  ปี   2565  จ านวน  17,700,000.00 บาท 

 
/รายได้... 
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รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไปรายรับจริงปี  2563  จ านวน 16,594,468.00 บาท  

ประมาณการ ปี 2564 จ านวน  16,000,000.00  บาท   ประมาณการ  ปี  2565  
จ านวน  16,500,000.00 บาท 

รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายรับจริงปี 2563
จ านวน  16,594,468.00 บาท ประมาณการปี2564  จ านวน  16,000,000บาท  
ประมาณการ  ปี   2565  จ านวน16,500,000.00 บาท 

รวมรายรับจริงปี  2563  จ านวน 36,243,834.20 บาทประมาณการปี 2564  
จ านวน 39,000,000.00 บาท  ประมาณการปี 2565  จ านวน 39,000,000.00 บาท 

2.รายจ่าย      
จ่ายจากงบประมาณ    
งบกลาง  รายจ่ายจริงปี  2563  จ านวน  8,972,846.88  บาท   ประมาณ

การปี  2564  จ านวน  9,479,770.00  บาท ประมาณการปี   2565  จ านวน  
10,451,450.00  บาท 

งบบุคลากรรายจ่ายจริงปี  2563  จ านวน   10,401,420.00  บ า ท   
ประมาณการปี  2564  จ านวน12,766,892.00  บาท   ประมาณการปี   2565  
จ านวน  13,383,160.00 บาท 

งบด า เนิน งาน   รายจ่ายจริ งปี   2563  จ านวน  6,606,598.12 บาท  
ประมาณการปี  2564  จ านวน 9,933,838.00  บาท   ประมาณการปี   2565  
จ านวน  8,745,790.00 บาท 

งบลงทุน รายจ่ายจริงปี  2563  จ านวน  4,613,850.00  บาท ประมาณ
การปี  2564  จ านวน 4,576,000.00  บาท  ประมาณการปี   2565  จ านวน 
4,012,300.00  บาท  

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายจริงปี  2563  จ านวน  25,000.00 บาท  ประมาณ
การปี   2564 จ าน วน 25,000.00 บ าท  ป ระม าณ ก ารปี   2565  จ าน วน  
25,000.00 บาท 

งบเงินอุดหนุน  รายจ่ายจริงปี   2563  จ านวน   2,232,890.00  บาท 
ประมาณการปี  2564  จ านวน2,218,500.00  บาท  ประมาณการปี   2565  
จ านวน  2,382,300.00 บาท 

รวมจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายจริงปี  2563 จ านวน 32,852,605.00บาท 
ประมาณการปี  2564  จ านวน 39,000,000.00  บาท  ประมาณ การปี  2565  
จ านวน  39,000,000.00  บาท 

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  

ด้านบริหารท่ัวไป   
แผนงานบริหารท่ัวไป  รวมจ านวน  10,590,170.00 บาท 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน  รวมจ านวน  772,660.00  บาท 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   

/แผนงาน... 
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แผนงานการศึกษา  รวมจ านวน  7,536,690.00 บาท 
แผนงานสาธารณสุข  รวมจ านวน 781,760.00  บาท 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ รวมจ านวน  279,780.00 บาท 
แผนงานเคหะและชุมชน  รวมจ านวน  1,048,020.00 บาท 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  รวมจ านวน 95,400.00 บาท 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ รวมจ านวน 386,750.00บาท 
ด้านการเศรษฐกิจ   
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   รวมจ านวน  5,624,700.00 บาท 
แผนงานการเกษตร  รวมจ านวน 91,400.00 บาท 
แผนงานการพาณิชย์  รวมจ านวน 1,341,220.00 
ด้านการด าเนินงานอื่น   
แผนงานงบกลาง  รวมจ านวน  10,451,450.00 บาท 
งบประมาณรายจ่ายท้ังส้ิน  รวมจ านวน  39,000,000.00  บาท 
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  

รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน  แผนงานบริหารงานท่ัวไป   
งานบริหารท่ัวไป  ต้ังไว้รวม   6,827,960.-บาท         
1.  งบบุคลากร ต้ังไว้  4,567,560.-บาท    

1.1  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)  ต้ังไว้  1,447,920.-บาท   
1.1.1  ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก ต้ังไว้  514,080.-บาท  

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้แก่นายก/รองนายก  
1. นายก จ านวน 1 คนๆละ 20,400 บาท/เดือน จ านวน 

12 เดือน เป็นเงิน 244,800 บาท 
2. รองนายก จ านวน 2 คนๆละ 11,220 บาท/เดือน 

จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 269,280 บาท 
  1.1.2  ประเภท เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก      
ต้ังไว้  42,120.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก   

1. นายก จ านวน 1 คนๆละ 1,750 บาท/เดือน จ านวน 
12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท 

2. รองนายก จ านวน 2 คนๆละ 880 บาท/เดือน จ านวน 
12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท 

1.1.3  ประเภท เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก  ต้ังไว้  
42,120.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก       

1. นายก จ านวน 1 คนๆละ 1,750 บาท/เดือน จ านวน 
12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท 

2. รองนายก จ านวน 2 คนๆละ 880 บาท/เดือน จ านวน 
12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท 

  1.1.4  ประเภท เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษา นายก อบต.    
ต้ังไว้  86,400.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษา นายก อบต.   

/1.เลขา... 
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1.  เลขานุการนายก จ านวน 1 คนๆละ 7,200 บาท/
เดือน จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 86,400 บาท 
   1.1.5  ประเภท เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น   ต้ังไว้  763,200.-บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่   
    - ค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
จ านวน 1 คนๆละ 11,220 บาท/เดือน  จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 134,640 บาท 
   - ค่าตอบแทนรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
จ านวน 1 คนๆละ 9,180 บาท/เดือน จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 110,160 บาท   
   - ค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 
5 คนๆละ 7,200 บาท/เดือน  จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 432,000 บาท     
   - ค่าตอบแทนเลขานุการสภาสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
จ านวน  1 คนๆละ 7,200 บาท/เดือน  จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 86,400 บาท 

1.2  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)   ต้ังไว้  3,119,640.-บาท  
1.2.1  ประเภท เงินเดือนพนักงาน   ต้ังไว้   2,507,640.-บาท    

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง 1.ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล  2.รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  3.หัวหน้าส านักปลัด   4.นิติกร   5.นัก
ทรัพยากรบุคคล  6.เจ้าพนักงานธุรการ 

  1.2.2  ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน  ต้ังไว้  84,000.-บาท  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง  1. ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล                                

  1.2.3  ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง  ต้ังไว้    168,000.-บาท เพื่อ
จ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง  1. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   2. รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล  3. หัวหน้าส านักปลัด    

  1.2.4  ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ต้ังไว้   324,000.-บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างท่ัวไป ต าแหน่ง 1. แม่บ้าน จ านวน 1 คน   2. 
คนงาน  จ านวน 2 คน 

  1.2.5 ประเภท เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง ต้ังไว้  36,000.-บาท  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของ พนักงานจ้างท่ัวไป  ต าแหน่ง 1. แม่บ้าน จ านวน 1 คน   
2. คนงาน จ านวน 2 คน 

2  งบด าเนินการ  ต้ังไว้  2,203,000.-บาท     
 2.1 ค่าตอบแทน  ต้ังไว้    585,000.-บาท     

2.1.1  ประเภท ค่าตอบแทน ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้ังไว้  500,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์ต่อราชการ   

2.1.2  ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ต้ังไว้   
5,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  

    2.1.3  ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ต้ังไว้  80,000.-บาท  
 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   

2.2 ค่าใช้สอย... 
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2.2   ค่าใช้สอย  ต้ังไว้  1,124,000.-บาท    
 2.2.1  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ต้ังไว้ 267,600.-บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าเช่าพื้นท่ีท าเว็ป
ไซด์  ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ    

2.2.2  ประเภทรายจ่ายเกี่ ยวกับการรับรองและพิธีการ  ต้ังไว้    
30,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง  ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี   

2.2.3  ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ต้ังไว้   756,400.-บาท  ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

   (1)  ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง    ต้ังไว้   300,000.-บาท   
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ    

   (2)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ต้ังไว้ 50,000.-บาท  
เพื่อเป็นค่าใช่จ่ายส าหรับเป็นค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ใน
การเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา     

   (3)  ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน  ต้ังไว้ 100,000.-บาท   
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนส าหรับเป็นค่าอบรมสัมมนา    

   (4)  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธีและวันส าคัญ
ต่างๆ  ต้ังไว้   50,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธีวัน
ส าคัญต่างๆ โดยจ่ายเป็นค่าพานพุ่ม พวงมาลา ค่าดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และค่าใช้จ่าย
อื่นท่ีจ าเป็น  เช่น วันปิยะมหาราช  วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ        

   (5) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ ผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ 
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง  ผู้น าชุมชน  อสม.อปพร. และผู้น า
องค์กรต่างๆ ภายในต าบลห้วยโจด ต้ังไว้  250,000.-บาท  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ ผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง  ผู้น าชุมชน  อสม. อปพร. และผู้น าองค์กรต่างๆ ภายใน
ต าบลห้วยโจด เช่น ค่าอาหาร ค่าท่ีพัก ค่าจ้างเหมายานพาหนะเดินทาง ค่าสมมนาคุณ
วิทยากร ฯลฯ  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557  - เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561ถึง2565) หน้าท่ี  105 ล าดับท่ี  4 

   (6) โครงการอบต.ห้วยโจด  ร่วมกับอ าเภอวัฒนานคร จัด
กิจกรรมอ าเภอยิ้มเคล่ือนท่ี  ต้ังไว้  6,400.-บาท  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 
โครงการอบต.ห้วยโจด  ร่วมกับอ าเภอวัฒนานคร จัดกิจกรรมอ าเภอยิ้มเคล่ือนท่ี เช่น ค่า
ป้าย ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืมฯลฯ   - เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565) หน้าท่ี  105  ล าดับท่ี  5 

 
/2.2.4 ประเภท... 
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2.2.4  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  ต้ังไว้ 70,000.-บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
เช่น  วัสดุ  ครุภัณฑ์ส านักงาน   ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ    

2.3  ค่าวัสดุ  ต้ังไว้   205,000.-บาท     
2.3.1 ประเภทวัสดุส านักงาน   ต้ังไว้  40,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็น

ค่า  จัดซื้อวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ  แฟ้ม ปากกา  ดินสอ ฯลฯ    
2.3.2 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   ต้ังไว้  10,000.-บาท  เพื่อจ่าย

เป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า และวิทยุเช่นหลอดไฟฟ้า  สายไฟฟ้า ปล๊ักไฟฟ้า ฯลฯ  
2.3.3 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว  ต้ังไว้  20,000.-บาท   เพื่อ

จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  แปรง  ไม้กวาด  แก้วน้ า  ผงซักฟอก  
น้ ายาล้างจาน ฯลฯ       

2.3.4 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ต้ังไว้  30,000.-บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ น้ ามันเบรก ยางนอก 
ยางใน  ฯลฯ     

2.3.5 ประเภทวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน  ต้ังไว้  80,000.-บาท   
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันเครื่อ ง  
ส าหรับรถยนต์ส่วนกลาง  รถจักรยานยนต์ และเครื่องจักรกลอื่น ๆ   

2.3.6 ประเภทวัสดุการเกษตร ต้ังไว้  5,000.-บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อวัสดุการเกษตร  เช่น อุปกรณ์ ท่ีจ าเป็นในการบ ารุงรักษา เช่น จอบ เสียม มีดขอ ปุ๋ย ฯลฯ   

2.3.7 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์  ต้ังไว้    20,000.-บาท  เพื่อจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  เมาส์ เมนบอร์ด แป้นพิมพ์ ตลับผงหมึก ตลับหมึก
เติม  โปรแกรม  อุปกรณ์เพิ่มเติม  ฯลฯ      

2.4  ค่าสาธารณูปโภค  ต้ังไว้    289,000.-บาท  
2.4.1  ประเภทค่าไฟฟ้า  ต้ังไว้    200,000.-บาท  เพื่อจ่ายเปน็ค่า

ไฟฟ้า ส าหรับท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบล    
2.4.2  ประเภทค่าบริการโทรศัพท์   ต้ังไว้  5,000.-บาท  เพื่อจ่าย

เป็นค่าบริการโทรศัพท์  เช่น ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ฯลฯ   
2.4.3  ประเภทค่าบริการไปรษณีย์  ต้ังไว้    19,000.-บาท  เพื่อ

จ่ายเปน็ค่าบริการไปรษณีย์ เช่น ค่าไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ                                
2.4.4  ประเภทค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม ต้ั ง ไ ว้   

65,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การใช้ระบบอินเตอร์เน็ต  

3.  งบลงทุน  ต้ังไว้    32,400.-บาท   
3.1  ครุภัณฑ์  ต้ังไว้  32,400.-บาท   

3.1.1  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  ต้ังไว้  32,400.-บาท   เพื่อ
จ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน ดังนี้ 

 
 

/(1) จัดซื้อ... 



11 

 

  (1)  จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดแขวน  
พร้อมติดต้ัง ขนาดไม่ต่ ากว่า  24,000 บีทียู  จ านวน  1  เครื่อง  ต้ังไว้ 32,400.-บาท   
โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 

   -  ขนาดไม่ต่ ากว่า  24,000 บีทียู   
- ราคาท่ีก าหนดเป็นราคาท่ีรวมค่าติดต้ัง   
- เครื่องปรับอากาศท่ีมีความสามารถในการท าความเย็น

ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและ
ฉลาดประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 

- ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบส าเร็จรูปท้ังชุด ท้ัง
หน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน   

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว
1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558                

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565) หน้าท่ี  
112  ล าดับท่ี 3 (ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2563) 

3.  รายจ่ายอื่น ต้ังไว้    25,000.-บาท      
   3.1  ค่าจ้างท่ีปรึกษา  เพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล   ต้ังไว้     25,000.- 
บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างท่ีปรึกษา  เพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล   ส ารวจความพึงพอใจ
ของประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  - เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561ถึง2565) หน้าท่ี 104  ล าดับท่ี 1   

รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน  แผนงานบริหารงานท่ัวไป   
งานวางแผนสถิติและวิชาการ  ต้ังไว้รวม  666,110.-บาท         
1.  งบบุคลากร ต้ังไว้  557,640.-บาท   

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ต้ังไว้  557,640.-บาท   
  1.1.1  ประเภท เงินเดือนพนักงาน  ต้ังไว้ 355,320.-บาท  เพื่อจ่าย

เป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล   ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   
  1.1.2  ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ต้ังไว้ 202,320.-บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจต าแหน่งผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน   

2.   งบด าเนินการ  ต้ังไว้  108,470.-บาท     
2.1  ค่าตอบแทน  ต้ังไว้ 58,470.-บาท     

2.1.1  ประเภทค่าตอบแทน ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้ังไว้  46,470-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     

2.1.2  ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ต้ังไว้  
2,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน  การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    

2.1.3  ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ต้ังไว้ 10,000.-บาท  
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    

 
/2.2 ค่าใช้สอย... 



12 

 

2.2 ค่าใช้สอย  ต้ังไว้  33,000.-บาท     
2.2.1  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ต้ังไว้  30,000.-บาท  ดังมีรายละเอียดดังนี้  
(1)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ต้ังไว้    10,000.-บาท 

เพื่อเป็นค่าใช่จ่ายส าหรับเป็นค่าเบี้ยเล้ียง ค่าพาหนะค่าเช่าท่ีพักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ใน
การเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา     

(2)  ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน  ต้ังไว้ 20,000.- บาท   เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนส าหรับเป็นค่าอบรมสัมมนา    

2.2.2  ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  ต้ังไว้   
3,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ  เช่น วัสดุ  ครุภัณฑ์ส านักงาน   ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ    

2.3  ค่าวัสดุ  ต้ังไว้   17,000.-บาท    
2.3.1  ประเภทวัสดุส านักงาน  ต้ังไว้    10,000.-บาท  เพื่อจ่าย

เป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ  แฟ้ม ปากกา  ดินสอ ฯลฯ    
2.3.2 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ต้ังไว้  2,000.-บาท  เพื่อจ่าย

เป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า และวิทยุเช่นหลอดไฟฟ้า  สายไฟฟ้า ปล๊ักไฟฟ้า ฯลฯ  
2.3.3  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์  ต้ังไว้  5,000.-บาท  เพื่อจ่าย

เป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  เมาส์ เมนบอร์ด แป้นพิมพ์ ตลับผงหมึก ตลับหมึก
เติม  โปรแกรม  อุปกรณ์เพิ่มเติม  ฯลฯ   

รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน  แผนงานบริหารงานท่ัวไป   
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ต้ังไว้รวม  431,930.-บาท         
1.  งบบุคลากร ต้ังไว้  355,320.-บาท   

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ต้ังไว้ 355,320.-บาท   
1.1.1  ประเภท เงินเดือนพนักงาน  ต้ังไว้ 355,320.-บาท เพื่อจ่าย

เป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล   ต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
2. งบด าเนินการ  ต้ังไว้ 76,610.-บาท   

2.1  ค่าตอบแทน  ต้ังไว้  29,610.-บาท     
2.1.1  ประเภทค่าตอบแทน ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้ังไว้   29,610-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     

2.2   ค่าใช้สอย  ต้ังไว้  40,000.-บาท     
2.1.1  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ต้ังไว้  40,000.-บาท    ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
    (1)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ต้ังไว้  10,000.-บาท   
เพื่อเป็นค่าใช่จ่ายส าหรับเป็นค่าเบี้ยเล้ียง ค่าพาหนะค่าเช่าท่ีพักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ใน
การเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา     

(2)  ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน   ต้ังไว้   30,000.-บาท   เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนส าหรับเป็นค่าอบรมสัมมนา    

/2.3 ค่าวัสดุ... 
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2.3   ค่าวัสดุ ต้ังไว้   7,000.-บาท    
2.3.1  ประเภทวัสดุส านักงาน  ต้ังไว้   4 ,000.-บาท  เพื่อจ่าย

เป็นค่า จัดซื้อวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ  แฟ้ม ปากกา  ดินสอ ฯลฯ    
2.3.2 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ต้ังไว้    1 ,000.-บาท  เพื่อ

จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า และวิทยุเช่นหลอดไฟฟ้า  สายไฟฟ้า ปล๊ักไฟฟ้า ฯลฯ  
2.3.3  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์  ต้ังไว้   2,000.-บาท  เพื่อจ่าย

เป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  เมาส์ เมนบอร์ด แป้นพิมพ์ ตลับผงหมึก ตลับหมึก
เติม  โปรแกรม  อุปกรณ์เพิ่มเติม  ฯลฯ   

รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน   แผนงานบริหารงานท่ัวไป   
งานบริหารงานคลัง  ต้ังไว้รวม  2,664,170.-บาท         
1.  งบบุคลากร ต้ังไว้   2,021,520.-บาท   

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ต้ังไว้  2,021,520.-บาท   
  1.1.1  ประเภท เงินเดือนพนักงาน  ต้ังไว้  1,371,720.-บาท  เพื่อ

จ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล   ต าแหน่ง 1. ผู้อ านวยการกองคลัง  2. เจ้า
พนักงานพัสดุ  3. นักวิชาการเงินและบัญชี  4. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 

  1.1.2  ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง  ต้ังไว้  42,000.-บาท  เพื่อจ่าย
เป็นเงินประจ าต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง    

1.1.3  ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจ า  ต้ังไว้   288,960.-บาท  เพื่อ
จ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ า ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี     

  1.1.4  ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ต้ังไว้   292,560.-บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่ง 1. ผู้ช่วยพนักงานจัดเก็บ
รายได้ 2 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 

  1.1.5  ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง ต้ังไว้  26,280.-บาท  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง 1. ผู้ช่วยพนักงาน
จัดเก็บรายได้  2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 

2.  งบด าเนินการ  ต้ังไว้ 642,650.-บาท     
2.1  ค่าตอบแทน  ต้ังไว้    220,000.-บาท     

   2.1.1  ประเภทค่าตอบแทน ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ต้ังไว้ 200,000-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
  2.1.2  ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ต้ังไว้ 5,000.-บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน  การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    
   2.1.3  ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ต้ังไว้  15,000.-บาท  
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    

2.2 ค่าใช้สอย  ต้ังไว้  309,650.-บาท     
  2.2.1  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  ต้ังไว้  20,000.-บาท  
เพื่อจ่าย ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ    
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  2.2.2  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  ต้ังไว้ 269,650.-บาท  ดังมีรายละเอียดดังนี้  
   (1)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ต้ังไว้  20,000.-บาท    
เพื่อเป็นค่าใช่จ่ายส าหรับเป็นค่าเบี้ยเล้ียง ค่าพาหนะค่าเช่าท่ีพักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ใน
การเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา     
    (2)  ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน   ต้ังไว้  40,000.-บาท   
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนส าหรับเป็นค่าอบรมสัมมนา    
    (3)  โครงการจัดท าแผนท่ีภาษี ทะเบียนทรัพย์สิน    ต้ังไว้   
200,000.-บาท  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดท าแผนท่ีภาษี 
ทะเบียนทรัพย์สิน    เช่น ถ่ายเอกสาร   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  - เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565) หน้าท่ี  106 ล าดับท่ี 9 
   (4)  ค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและออกหน่วย
เก็บภาษี    ต้ังไว้   9,650.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและออกหน่วยเก็บภาษี    เช่น ค่าป้าย ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืมฯลฯ  - 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565) หน้าท่ี  
106 ล าดับท่ี 10 
  2.2.3  ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์ สิน  ต้ังไว้   
20,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  เช่น  วัสดุ  ครุภัณฑ์ส านักงาน   ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
อืน่ ๆ    

2.3  ค่าวัสดุ  ต้ังไว้   113,000.-บาท    
   2.3.1  ประเภทวัสดุส านักงาน  ต้ังไว้    40,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ  แฟ้ม ปากกา  ดินสอ ฯลฯ    

2.3.2 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ต้ังไว้    5,000.-บาท  เพื่อจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า และวิทยุเช่นหลอดไฟฟ้า  สายไฟฟ้า ปล๊ักไฟฟ้า ฯลฯ  
  2.3.3 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ต้ังไว้   10,000.-บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  แบตเตอรี่  น้ ามันเบรก  ยางนอก 
ยางใน  ฯลฯ     
  2.3.4  ประเภทวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน  ต้ังไว้ 38,000.-บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น้ ามันดีเซล ส าหรับรถยนต์   
 2.3.5  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์  ต้ังไว้   20,000.-บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  เมาส์ เมนบอร์ด แป้นพิมพ์ ตลับผงหมึก ตลับหมึก
เติม  โปรแกรม  อุปกรณ์เพิ่มเติม  ฯลฯ   
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รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ต้ังไว้รวม   772,660.-บาท     
1. งบบุคลากร  ต้ังไว้   355,560.-บาท    

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)   ต้ังไว้  355,560.-บาท    
  1.1.1  ประเภท เงินเดือนพนักงาน  ต้ังไว้  162,000.-บาท เพื่อจ่าย

เป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย  

1.1.2  ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน ต้ังไว้  24,000.-บาท  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  
   1.1.3  ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ต้ังไว้  169,560.-บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่ง พนักงานเครื่องจักรกล
ขนาดเบา(รถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์)  

2. งบด าเนินการ  ต้ังไว้  417,100.-บาท     
2.1  ค่าตอบแทน  ต้ังไว้  82,000.-บาท    

  2.1.1  ประเภทค่าตอบแทน ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้ังไว้  80,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
  2.1.2  ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาต้ังไว้ 2,000.-บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  

   2.2 ค่าใช้สอย  ต้ังไว้  242,100.-บาท     
  2.2.1  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ต้ังไว้ 202,100.-บาท   ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
   (1)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ต้ังไว้ 10,000.-บาท   
เพื่อเป็นค่าใช่จ่ายส าหรับเป็นค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ  ค่าเช่าท่ีพักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ใน
การเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา   
   (2)  ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน  ต้ังไว้  30,000.-บาท เพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนส าหรับเป็นค่าอบรมสัมมนา     
   (3) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่  
ต้ังไว้  900.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ในช่วงเทศกาลปีใหม่  เช่น ค่าป้าย  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559   - เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565) หน้าท่ี   63 ล าดับท่ี 4 
   (4) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์   
ต้ังไว้  900.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เช่น ค่าป้าย - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา  
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เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559   - เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565) หน้าท่ี   63  ล าดับท่ี 5 
   (5) โครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้และเพิ่มศักยภาพ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  (อปพร.) ต้ังไว้ 160,300 บาท  เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน โครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้และเพิ่มศักยภาพอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  เช่น ค่าป้าย  ค่าอาหาร ค่าสัมมนาคุณวิทยากร  - 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561ถึง2565) หน้าท่ี   62  ล าดับท่ี  1                          
 2.2 .2   ประเภทค่าบ ารุ งรักษาและซ่ อมแซมทรัพย์ สิน  ต้ั งไว้    
40,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ  เช่น  วัสดุ  ครุภัณฑ์ส านักงาน   ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ   

  2.3   ค่าวัสดุ ต้ังไว้   93,000.-บาท    
  2.3.1  ประเภทวัสดุส านักงาน   ต้ังไว้  5,000.-บาท   เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ  แฟ้ม ปากกา  ดินสอ ฯลฯ    
  2.3.2 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ต้ังไว้  1,000.-บาท   เพื่อจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า และวิทยุเช่นหลอดไฟฟ้า  สายไฟฟ้า ปล๊ักไฟฟ้า ฯลฯ  
  2.3.3  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์  ต้ังไว้   2,000.-บาท  เพื่อจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  เมาส์ เมนบอร์ด แป้นพิมพ์ ตลับผงหมึก ตลับหมึก
เติม  โปรแกรม  อุปกรณ์เพิ่มเติม  ฯลฯ   
  2.3.4 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ต้ังไว้   20,000.-บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  แบตเตอรี่  น้ ามันเบรก  ยางนอก 
ยางใน  ฯลฯ      
  2.3.5 ประเภทวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน  ต้ังไว้  30,000.-บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น้ ามันดีเซล  ส าหรับรถบรรทุกน้ า
เอนกประสงค์ 
  2.3.6 ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย  ต้ังไว้    15,000.-บาท  เพื่อจ่าย
เป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เส้ือสะท้อนแสง เส้ือชูชีพ ชุดดับเพลิง ฯลฯ   
  2.3.7 ประเภทวัสดุจราจร  ต้ังไว้  20,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่า
วัสดุจราจร เช่น กรวยจราจร  กระบองไฟ ฯลฯ   

รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน  แผนงานการศึกษา  
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา  ต้ังไว้รวม   888,330.-บาท    
1. งบบุคลากร  ต้ังไว้ 790,920.-บาท    

 1.1  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ต้ังไว้  790,920.-บาท    
1.1.1  ประเภท เงินเดือนพนักงาน  ต้ังไว้  748,920.-บาท  เพื่อ

จ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง 1.ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ  2.
นักวิชาการศึกษา  
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1.1.2  ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง  ต้ังไว้  42,000.-บาท  เพื่อจ่าย
เป็นเงินประจ าต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ    

2.  งบด าเนินการ  ต้ังไว้ 97,410.-บาท     
2.1  ค่าตอบแทน  ต้ังไว้ 62,410.-บาท     

2.1.1 ประเภทค่าตอบแทน ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ต้ังไว้ 62,410.-บาท    เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ผู้
ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        

2.2  ค่าใช้สอย  ต้ังไว้  20,000.-บาท     
2.2.1 ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  ต้ังไว้  20,000.-บาท    ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
(1)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   ต้ังไว้  10,000.-บาท   

เพื่อเป็นค่าใช่จ่ายส าหรับเป็น  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะค่าเช่าท่ีพักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ใน
การเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา   

(2)  ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน  ต้ังไว้  10,000.-บาท   เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนส าหรับเป็นค่าอบรมสัมมนา   

2.3  ค่าวัสดุ ต้ังไว้   15,000.-บาท    
2.3.1  ประเภทวัสดุส านักงาน  ต้ังไว้  5,000.-บาท   เพื่อจ่ายเป็น

ค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ  แฟ้ม ปากกา  ดินสอ ฯลฯ    
2.3.2 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ต้ังไว้  5 ,000.-บาท  เพื่อจ่าย

เป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า และวิทยุเช่นหลอดไฟฟ้า  สายไฟฟ้า ปล๊ักไฟฟ้า ฯลฯ  
2.3.3  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์  ต้ังไว้    5,000.-บาท  เพื่อจ่าย

เป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  เมาส์ เมนบอร์ด แป้นพิมพ์ ตลับผงหมึก ตลับหมึก
เติม  โปรแกรม  อุปกรณ์เพิ่มเติม  ฯลฯ   

รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน  แผนงานการศึกษา  
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  ต้ังไว้รวม   6,648,360.-บาท   
1.  งบบุคลากร ต้ังไว้  1,989,360.-บาท    

1.1  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)   ต้ังไว้  1,989,360.-บาท    
  1.1.1  ประเภท เงินเดือนพนักงาน ต้ังไว้  928,680.-บาท  เพื่อจ่าย
เป็นเงินเดือนส าหรับต าแหน่งครู จ านวน 3 คน 
  1.1.2  ประเภทเงินวิทยฐานะ  ต้ังไว้  42,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็น
เงินวิทยฐานะ ของ ครู คศ.2 จ านวน 1 คน    
  1.1.3  ประเภทเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ต้ังไว้ 946,680.-บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง 1. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
จ านวน 1 คน  2. ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) จ านวน 2 คน  , พนักงานจ้างท่ัวไป ต าแหน่ง 1. 
ผู้ดูแลเด็ก จ านวน 1 คน  2.คนงาน   จ านวน 3 คน  
  1.1.4  ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง  ต้ังไว้ 72,000.-บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) จ านวน 1 คน, 
พนักงานจ้างท่ัวไป ต าแหน่ง 1. ผู้ดูแลเด็ก จ านวน 1 คน   2.คนงาน  จ านวน 3 คน 
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2. งบด าเนินการ   ต้ังไว้  2,418,200.-บาท     
2.1  ค่าตอบแทน  ต้ังไว้ 176,280.-บาท     

  2.1.1  ประเภทค่าตอบแทน ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้ังไว้ 156,280.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                             
  2.1.2  ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ต้ังไว้  20,000.-บาท  
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    

   2.2  ค่าใช้สอย  ต้ังไว้  967,640.-บาท     
  2.2.1  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  ต้ังไว้  50,000.-บาท  
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  ฯลฯ    
  2.2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ต้ังไว้ 887,640.-บาท   ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
   (1)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ต้ังไว้ 30,000.-บาท    
เพื่อเป็นค่าใช่จ่ายส าหรับเป็นค่าเบี้ยเล้ียง ค่าพาหนะค่าเช่าท่ีพักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ใน
การเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา     
   (2)  ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ต้ังไว้ 60,000.-บาท เพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนส าหรับเป็นค่าอบรมสัมมนา  
   (3)  โครงการทัศนศึกษานอกสถานท่ี  ต้ังไว้ 20,000.-บาท   
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน โครงการทัศนศึกษานอกสถานท่ี เช่น ค่าป้าย 
ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืมฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง2565) หน้าท่ี   86 ล าดับท่ี 13 
   (4)  โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการเด็ก  ต้ังไว้  
50,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและ
นันทนาการเด็ก เช่น ค่าป้าย ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ - เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561  ถึง  2565) หน้าท่ี  87 
ล าดับท่ี 14 
   (5)  โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ   ต้ังไว้  60,000.-บาท   
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  เช่น ค่าป้าย ค่าเวที 
เครื่องเสียง ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561
ถึง  2565) หน้าท่ี  87  ล าดับท่ี 16 
 
 

/(6) โครงการ... 



19 

 

   (6)  โครงการประชุมผู้ปกครอง  ต้ังไว้  6,455.-บาท  เพื่อ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการประชุมผู้ปกครอง  เช่น ค่าอาหารว่างและ
เครื่องด่ืม ฯลฯ- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561
ถึง  2565) หน้าท่ี   84 ล าดับท่ี 3 
   (7)  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ต้ังไว้  
661,185.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา ดังนี้   
   - ค่าจัดการเรียนการสอน ส าหรับเด็กปฐมวัย (อายุ2 -5ปี)  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยโจด จ านวน  40 คน , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองยาง 
จ านวน 23 คน  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อนางชิง จ านวน 26 คน  รวมจ านวน
ท้ังส้ิน 89 คน x 1,700.-บาท   ต้ังไว้  151,300.-บาท    
   - ค่าหนังสือเรียน   ส าหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3 -5ปี)ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยโจด จ านวน 20 คน ,  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองยาง 
จ านวน 10 คน  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อนางชิง จ านวน 16 คน  รวมจ านวน
ท้ังส้ิน 46 คน  x 200.-บาท   ต้ังไว้  9,200.-บาท    
   - ค่าอุปกรณ์การเรียน  ส าหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3 -5ปี)  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยโจด จ านวน 20 คน ,  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองยาง 
จ านวน 10 คน  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อนางชิง จ านวน 16 คน รวมจ านวน
ท้ังส้ิน 46 คน  x 200.-บาท   ต้ังไว้  9,200.-บาท    
    - ค่าเครื่องแบบนักเรียน  ส าหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3 -5ปี) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยโจด จ านวน  20 คน ,  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองยาง 
จ านวน 10 คน  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อนางชิง จ านวน 16 คน  รวมจ านวน
ท้ังส้ิน 46 คน x 300.-บาท   ต้ังไว้  13,800.-บาท    

   - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ส าหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5ปี) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยโจด จ านวน 20 คน ,  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองยาง 
จ าน วน  1 0  คน   และศูนย์พัฒ นาเด็ก เล็กบ้ านบ่ อน าง ชิ ง จ าน วน  1 6  คน                     
รวมจ านวนท้ังส้ิน 46 คน x 430.-บาท   ต้ังไว้  19,780.-บาท    

   - ค่าอาหารกลางวัน  ส าหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านห้วยโจด จ านวน 40 คน , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองยาง จ านวน 23 คน  และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อนางชิง จ านวน 26 คน  รวมจ านวนท้ังส้ิน 89 คน x 245
วัน x 21บาท   ต้ังไว้  457,905.-บาท  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561
ถึง2565) หน้าท่ี  86 ล าดับท่ี 12 
    2.2.3  ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  ต้ังไว้  
30,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  เช่น  วัสดุ  ครุภัณฑ์ส านักงาน  อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ค่า
บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ    

/2.3 ค่าวัสดุ... 
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       2.3  ค่าวัสดุ  ต้ังไว้  1,074,280.-บาท    
   2.3.1  ประเภทวัสดุส านักงาน  ต้ังไว้   45,000.-บาท  เพื่อ

จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ  แฟ้ม ปากกา  ดินสอ ฯลฯ     
   2.3.2 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ต้ังไว้  15,000.-บาท  
เพื่อ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า และวิทยุเช่นหลอดไฟฟ้า  สายไฟฟ้า ปล๊ักไฟฟ้า ฯลฯ  
   2.3.3  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์  ต้ังไว้    30,000.-บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  เมาส์ เมนบอร์ด แป้นพิมพ์ ตลับผงหมึก 
ตลับหมึกเติม  โปรแกรม  อุปกรณ์เพิ่มเติม  ฯลฯ    
   2.3.4  ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว  ต้ังไว้ 984,280.-บาท   
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  แปรง  ไม้
กวาด  แก้วน้ า  ผงซักฟอก   น้ ายาล้างจาน  ถ้วยชาม  ฯลฯ   ต้ังไว้  30,000.-บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)  ต้ังไว้  954,280.-บาท 
    - ส าหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยโจด จ านวน 
40 คน ,  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองยาง จ านวน 23 คน  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านบ่อนางชิง จ านวน 26 คน  รวมจ านวนท้ังส้ิน  89 คน x 260 วัน x 7.37 บาท  
จ านวนเงิน 170,550.-บาท    
   - ส าหรับเด็กอนุบาล - ป.6  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บ้าน
ห้วยโจด)  จ านวน 174 คน , โรงเรียนคลองยางนุสรณ์  จ านวน 108 คน  และ
โรงเรียนบ้านบ่อนางชิง จ านวน 127 คน  รวมจ านวนท้ังส้ิน 409 คน x 260 วัน x 
7.37 บาท   จ านวนเงิน  783,730.-บาท   

      2.4  ค่าสาธารณูปโภค ต้ังไว้   200,000.-บาท      
 2.4.1  ประเภทค่าไฟฟ้า  ต้ังไว้   160,000.-บาท  เพื่อจ่าย 
เป็นค่าไฟฟ้า  ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยโจด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลอง
ยาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อนางชิง   

  2.4.2  ประเภทค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคมต้ังไว้  
40,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การใช้ระบบอินเตอร์เน็ต    

3.  งบลงทุน  ต้ังไว้  266,000.-บาท    
  3.1  ครุภัณฑ์  ต้ังไว้  98,000.-บาท   
   3.1.1  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  ต้ังไว้  98,000.-บาท เพื่อจ่าย

เป็น ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน ต้ังไว้   98,000.-บาท  โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
   (1) ชุดโต๊ะเก้าอี้พลาสติกเด็ก โต๊ะขนาด 120x60x50 ซม. หน้าโต๊ะ

ท าจากพลาสติกPP ชาโต๊ะท าจากเหล็กพ่นสีอีพ็อกซี่ เก้าอี้ขนาด สีแดง สีเหลือง สีเขียว 
สีน้ าเงิน สีชมพู 36x39x52.5 ซม. ท าจ าพลาสติก PP  -ศพด.ห้วยโจด จ านวน 6 ชุด 
โต๊ะ 6 ตัว เก้าอี้ 36 ตัว  -ศพด.คลองยางจ านวน 4 ชุด โต๊ะ 4 ตัว  เก้าอี้ 24 ตัว  -
ศพด.บ่อนางชิงจ านวน 4 ชุด โต๊ะ 4 ตัว  เก้าอี้  24 ตัว   - เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558  - เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565) หน้าท่ี  120 ล าดับท่ี 37 

/ค่าท่ีดิน... 
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   3.2  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ต้ังไว้ 168,000  บาท   
     -ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค  

  1. โครงการก่อสร้างรั้วกั้นสระด้านหน้าอาคาร ศพด.บ้านบ่อนางชิง  
รั้วคสล.ขนาดสูง 2.10 เมตร  ยาว 30 เมตร  พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จ านวน  1 ป้าย   ต้ังไว้  168,000.-บาท  (ตามแบบรูปรายการท่ี อบต.ก าหนด) - 
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ. 2537 - เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565) หน้าท่ี 87 ล าดับท่ี 17 

     4. เงินอุดหนุน  ต้ังไว้   1,974,800.-บาท    
  4.1  เงินอุดหนุนส่วนราชการ  ต้ังไว้   1,974,800.-บาท    

  (1)  อุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด)  ต้ังไว้  
30,000.-บาท   เพื่อจัดท าโครงการจัดนิทรรศการมหกรรมภาพความส าเร็จ  ตาม
หนังสือโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด) ท่ี ศธ 04154.050/ 134  ลว.15 
ก.ค. 2564 เรื่อง ส่งโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565) หน้าท่ี 
91 ล าดับท่ี 25 
  (2 )  อุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บ้ านห้ วยโจด) ต้ังไว้   
25,000.-บาท  เพื่อจัดท าโครงการเข้าค่ายบรรเลงดุริยางค์นักเรียน ตามหนังสือ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83(บ้านห้วยโจด) ท่ี ศธ 04154.050/134 ลว.15 ก.ค. 2564 
เรื่อง ส่งโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565) หน้าท่ี 91 ล าดับท่ี 26 
  (3)  อุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด)  ต้ังไว้   
30,000.-บาท   เพื่อจัดท าโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ตาม
หนังสือโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด) ท่ี ศธ 04154.050/134  ลว.15 
ก.ค. 2564 เรื่อง ส่งโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565) หน้าท่ี 
91 ล าดับท่ี 27 
  (4)  อุดหนุนโรงเรียนคลองยางนุสรณ์  ต้ังไว้ 30,000.-บาท เพื่อ
จัดท าโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ดนตรีไทย/สากล  ตามหนังสือโรงเรียนคลองยางนุสรณ์ ท่ี 
ศธ 04154.045/ 103  ลว.14 ก.ค. 2564 เรื่อง ส่งโครงการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น           
(พ.ศ.2561ถึง2565)  หน้าท่ี  92 ล าดับท่ี 30 
  (5)  อุดหนุนโรงเรียนคลองยางนุสรณ์  ต้ังไว้ 20,000.-บาท เพื่อ
จัดท าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ และส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ตามหนังสือโรงเรียน
คลองยางนุสรณ์ ท่ี ศธ 04154.045/103  ลว.14 ก.ค. 2564 เรื่อง ส่งโครงการ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  - เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง2565)  หน้าท่ี  92 ล าดับท่ี 31 
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  (6)  อุดหนุนโรงเรียนคลองยางนุสรณ์  ต้ังไว้ 17,000 .-บาท เพื่อ
จัดท าโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามหนังสือโรงเรียนคลองยาง
นุสรณ์ ท่ี ศธ 04154.045/ 103  ลว.14 ก.ค. 2564 เรื่อง ส่งโครงการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  - เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565) หน้าท่ี 93 ล าดับท่ี 32 
  (7)  อุดหนุนโรงเรียนคลองยางนุสรณ์  ต้ังไว้ 15,000 .-บาท เพื่อ
จัดท าโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยครูอาสาสมัครต่างชาติ  ตามหนังสือ
โรงเรียนคลองยางนุสรณ์ ท่ี ศธ 04154.045/103  ลว.14 ก.ค. 2564 เรื่อง ส่ง
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  - 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561ถึง2565) หน้าท่ี  93 ล าดับท่ี 33 
  (8)  อุดหนุนโรงเรียนบ้านบ่อนางชิง  ต้ังไว้  20,000.-บาท  เพื่อ
จัดท าโครงการค่ายติวเข้มวิชาการ  5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหนังสือโรงเรียนบ้านบ่อ
นางชิง  ท่ี ศธ 04154.067/ 84  ลว.16 ก.ค. 2564   เรื่อง น าเสนอโครงการของ
โรงเรียนบ้านบ่อนางชิง  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565) หน้าท่ี 
89 ล าดับท่ี 21 
  (9)  อุดหนุนโรงเรียนบ้านบ่อนางชิง ต้ังไว้ 15,000.-บาท เพื่อจัดท า
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมไทยตามหนังสือโรงเรียนบ้านบ่อนางชิง  
ท่ี ศธ 04154.067/ 84  ลว.16 ก.ค. 2564  เรื่องน าเสนอโครงการของโรงเรียน
บ้านบ่อนางชิง  -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561ถึง2565) หน้าท่ี 89 
ล าดับท่ี 20 
  (10)  อุดหนุนโรงเรียนบ้านบ่อนางชิง ต้ังไว้ 30,000.-บาท  เพื่อ
จัดท าโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ดนตรีไทย-สากล  ตามหนังสือโรงเรียนบ้านบ่อนางชิง  
ท่ี ศธ 04154.067/ 84  ลว.16 ก.ค. 2564  เรื่อง น าเสนอโครงการของโรงเรียน
บ้านบ่อนางชิง  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565) หน้าท่ี 90 
ล าดับท่ี 23 
  (11)  อุดหนุนโรงเรียนบ้านบ่อนางชิง ต้ังไว้ 25,000.-บาท  เพื่อ
จัดท าโครงการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ตาม
หนังสือโรงเรียนบ้านบ่อนางชิง  ท่ี ศธ 04154.067/ 84  ลว.16 ก.ค. 2564  เรื่อง 
น าเสนอโครงการของโรงเรียนบ้านบ่อนางชิง  – เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.
2561  ถึง  2565) หน้าท่ี 90 ล าดับท่ี 24 
  (12)  อุดหนุนโรงเรียนภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด   
จ านวน  3  โรงเรียน   ต้ังไว้   1,717,800.-บาท   เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันดังนี้ 
  - ส าหรับเด็กนักเรียนอนุบาล - ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด)  
(จัดสรร 100%) จ านวน 174 คนx 200 วัน x 21 บาทจ านวนเงิน 730,800.-บาท    
  - ส าหรับเด็กอนุบาล - ป.6 โรงเรียนคลองยางนุสรณ์(จัดสรร 100 %)  
จ านวน 108 คน x 200 วัน x 21 บาท   จ านวนเงิน 456,600.-บาท    
 

/-ส าหรับเด็ก... 
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  - ส าหรับเด็กอนุบาล - ป.6 โรงเรียนบ้านบ่อนางชิง  (จัดสรร 100 %)    
จ านวน 127 คน x 200 วัน x  21 บาท   จ านวนเงิน 533,400.-บาท   
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565)  หน้าท่ี 89 
ล าดับท่ี 19  

รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน  แผนงานสาธารณสุข   
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  ต้ังไว้รวม  781,760.-บาท    
1.  งบบุคลากร ต้ังไว้  355,320.-บาท  

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ต้ังไว้  355,320.-บาท  
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน  ต้ังไว้     355,320.-บาท  เพื่อ

จ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล  ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 
2.  งบด าเนินการ  ต้ังไว้ 373,940.-บาท    

  2.1  ค่าตอบแทน   ต้ังไว้  29,610.-บาท     
  2.1.1  ประเภทค่าตอบแทน ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ต้ังไว้ 29,610.-บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

2.2 ค่าใช้สอย  ต้ังไว้  318,330.-บาท     
2.2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ต้ังไว้150,000.-บาท 

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  ฯลฯ    
2.2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ต้ังไว้ 168,330.-บาท   ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
(1)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   ต้ังไว้  10,000 .-บาท    

เพื่อเป็นค่าใช่จ่ายส าหรับเป็นค่าเบี้ยเล้ียง ค่าพาหนะค่าเช่าท่ีพักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ใน
การเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา     

(2)  ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน   ต้ังไว้  30,000.-บาท   เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนส าหรับเป็นค่าอบรมสัมมนา  

(3) โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ต้ังไว้ 56,130.-บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  เช่นค่า
จัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีด - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุดท่ี 
มท 0810.5/ว2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561ถึง2565) หน้าท่ี   65 ล าดับท่ี 5 

(4)  โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ  ตั้งไว้   30,000.-บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ  เช่น ค่าอาหาร ค่า
สมมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ฯลฯ - เป็น ไปตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2547  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565) 
หน้าท่ี   95  ล าดับท่ี  1 
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(5)  โครงการอบรมบ าบัดน้ าเสียในครัวเรือน  ต้ังไว้   12,200.-บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน โครงการอบรมบ าบัดน้ าเสียในครัวเรือน  เช่น 
ค่าอาหาร ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2547  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565) 
หน้าท่ี   95  ล าดับท่ี  2 

(6) โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนสร้างจิตสดใสร่างกายแข็งแรง  
ต้ังไว้  30,000.-บาท  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชน สร้างจิต
สดใสร่างกายแข็งแรง   เช่น ค่าอาหาร ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องด่ืม ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2547  - เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565) หน้าท่ี   66  ล าดับท่ี  9 

2.3  ค่าวัสดุ  ต้ังไว้   26,000.-บาท   
2.3.1  ประเภทวัสดุส านักงาน  ต้ังไว้   5,000 .-บาท  เพื่อจ่าย

เป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ  แฟ้ม ปากกา  ดินสอ ฯลฯ     
2.3.2  ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ต้ังไว้   1,000.-บาท  เพื่อจ่าย

เป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า และวิทยุ  เช่น หลอดไฟฟ้า  สายไฟฟ้า ฯลฯ   
2 .3 .3   ประ เภทวัส ดุ วิทยาศาสตร์ห รือก ารแพ ทย์   ต้ั ง ไว้  

20,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น   ค่าทรายเคมี
เคลือบสารส าหรับก าจัดลูกน้ ายุงลายและน้ ายาเคมีส าหรับพ่นหมอกควันและพ่นละออง
ฝอย  ส าหรับก าจัดยุงลาย   

3.  เงินอุดหนุน ต้ังไว้ 52,500.-บาท   
3.1  เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน  ต้ังไว้ 52,500.-บาท   

  (1)  อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน  ต้ังไว้  52,500.-บาท  
เพื่อเป็นค่าสนับสนุนการด าเนินงานในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตพื้นท่ี
หมู่บ้าน จ านวน  7 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ  7,500.-บาท  - เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565) หน้าท่ี  66 ล าดับท่ี 11 

       รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  ต้ังไว้รวม  279,780.-บาท    
1.  งบบุคลากร ต้ังไว้    190,800.-บาท  

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ต้ังไว้ 190,800.-บาท    
  1.1.1  ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ต้ังไว้ 190,800.-บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 

2.  งบด าเนินการ  ต้ังไว้  88,980.-บาท     
  2.1  ค่าตอบแทน  ต้ังไว้  39,980.-บาท     

  2.1.1  ประเภทค่าตอบแทน ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้ังไว้  39,980.-บาท    เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ผู้
ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

/2.2 ค่าใช้สอย... 
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2.2  ค่าใช้สอย  ต้ังไว้  43,000.-บาท     
2.2.1   ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ต้ังไว้  40,000.-บาท   ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
(1)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   ต้ังไว้  10,000 .-บาท    

เพื่อเป็นค่าใช่จ่ายส าหรับเป็นค่าเบี้ยเล้ียง ค่าพาหนะค่าเช่าท่ีพักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ใน
การเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา     

(2)  ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน   ต้ังไว้  30,000.-บาท   เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนส าหรับเป็นค่าอบรมสัมมนา  

2.2.2  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์ สิน   ต้ังไว้  
3,000.-บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ          

2.3  ค่าวัสดุ  ต้ังไว้   6,000.-บาท   
2.3.1  ประเภทวัสดุส านักงาน  ต้ังไว้   5,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็น

ค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ  แฟ้ม ปากกา  ดินสอ ฯลฯ     
2.3.2  ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ต้ังไว้   1,000.-บาท  เพื่อจ่าย

เป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า และวิทยุ  เช่น หลอดไฟฟ้า  สายไฟฟ้า ฯลฯ   
รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าและประปา  ต้ังไว้รวม  150,000.-บาท    
1. เงินอุดหนุน  ต้ังไว้    150,000.-บาท   

1.1  เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ   ต้ังไว้    150,000.-บาท   
  (1)  อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอวัฒนานคร   โครงการขยาย

เขตไฟฟ้า  หมู่ท่ี  5  บ้านเสาสูง  ต้ังไว้   150,000.-บาท   - เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565)  หน้าท่ี  61 ล าดับท่ี 188     

รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 
งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล   ต้ังไว้รวม  898,020.-บาท    
1.  งบบุคลากร ต้ังไว้  534,480.-บาท  

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ต้ังไว้  534,480.-บาท    
  1.1.1  ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ต้ังไว้ 462,480.-บาท   
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง 1.พนักงานเครื่องจักรกล
ขนาดเบา (รถบรรทุกขยะ)  2. คนงานประจ ารถขยะ (ทักษะ)  ,พนักงานจ้างท่ัวไป 
ต าแหน่ง คนงานประจ ารถขยะ จ านวน 2 คน    
  1.1.2 ประเภท เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง  ต้ังไว้ 72,000.-บาท  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ต าแหน่ง 1.พนักงาน
เครื่องจักรกลขนาดเบา(รถบรรทุกขยะ)  2.คนงานประจ ารถขยะ(ทักษะ),พนักงานจ้าง
ท่ัวไป ต าแหน่ง คนงานประจ ารถขยะ จ านวน 2 คน    

2.  งบด าเนินการ  ต้ังไว้ 363,540.-บาท     
  2.1  ค่าตอบแทน  ต้ังไว้  43,540.-บาท     
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  2.1.1  ประเภทค่าตอบแทน ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้ังไว้ 38,540.-บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
  2.1.2 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาต้ังไว้ 5,000.-บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  

2.2 ค่าใช้สอย  ต้ังไว้  130,000.-บาท     
2.2.1  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ต้ังไว้ 50,000.-บาท 

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  ฯลฯ    
2.2.2  ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน   ต้ังไว้  

80,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ          

2.3  ค่าวัสดุ  ต้ังไว้   190,000.-บาท     
2.3.1 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ต้ังไว้  40,000.-บาท  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  แบตเตอรี่ น้ ามันเบรก  ยางนอก 
ยางใน  ฯลฯ      

2.3.2 ประเภทวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน   ต้ังไว้ 150,000.-บาท   
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น้ ามันดีเซล  ส าหรับรถบรรทุกขยะ 

รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน   ต้ังไว้รวม  95,400.-บาท   
1.  งบด าเนินการ  ต้ังไว้ 30,400.-บาท    

1.1 ค่าใช้สอย  ต้ังไว้  30,400.-บาท     
  1.1.1  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ต้ังไว้ 30,400.-บาท  รายละเอียดดังนี้      
   (1) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ต้ังไว้ 14,750.-บาท   
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  เช่น 
ค่ าอ าหาร  ค่ าป้ าย  ค่ าสม มน าคุณ วิทย ากร ฯลฯ     - เป็ น ไป ตามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565)  
หน้าท่ี  67  ล าดับท่ี  4 

  (2) โครงการรณรงค์“ขับ-ซ้อนมอเตอร์ไซค์-ใส่หมวกกันน็อกล็อกสาย
รัดคาง” ต้ังไว้   15,650.-บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน “ขับ-ซ้อน
มอเตอร์ไซค์-ใส่หมวกกันน็อก ล็อกสายรัดคาง”  เช่น ค่าอาหาร ค่าป้าย ค่าสมมนาคุณ
วิทยากร ฯลฯ   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557  - เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565)  หน้าท่ี   68  ล าดับท่ี  6    
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2.  เงินอุดหนุน  ต้ังไว้   65,000.-บาท   
2.1  เงินอุดหนุนส่วนราชการ  ต้ังไว้   65,000.-บาท   
(1)  อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อ.วัฒนานคร  

ต้ังไว้  50,000.-บาท  ตามหนังสืออ าเภอวัฒนานคร ท่ี สก 0418.1/ว334 ลว.22 
มี.ค.2564 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ.2561ถึง2565) หน้าท่ี   68                              
ล าดับท่ี 8 

(2)  อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ ประจ าปี 2565  ต้ังไว้  15,000.-บาท  ตามหนังสือ
อ าเภอวัฒนานคร ท่ี สก 0418.1/ว334  ลว.22 มี.ค.2564 เรื่อง ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  - เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565) หน้าท่ี 68 ล าดับท่ี 9 

รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
งานกีฬาและนันทนาการ  ต้ังไว้รวม  130,000.-บาท    

     1.  งบด าเนินการ  ต้ังไว้ 130,000.-บาท    
  1.1   ค่าใช้สอย  ต้ังไว้  130,000.-บาท    

  1.1.1   ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ต้ังไว้ 100,000.-บาท    รายละเอียดดังนี้  
  (1)  ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน  และประชาชน
ต้านยาเสพติดประจ าต าบลห้วยโจด ต้ังไว้   100,000.-บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนิน โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน  และประชาชนต้านยาเสพติด ประจ า
ต าบลห้วยโจด  เช่น ค่าป้าย ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์  เงินรางวัลฯลฯ  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561ถึง2565) หน้าท่ี   69  ล าดับท่ี  1 

   1.2 ค่าวัสดุ  ต้ังไว้  30,000.-บาท     
  1.2.1  ประเภทวัสดุกีฬา   ต้ังไว้ 30,000.-บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่า 

วัสดุ อุปกรณ์กีฬา ขององค์การบริหารส่วนต าบล เช่น ลูกฟุตบอล  ลูกตะกร้อ  ลูกเปตอง   
ตาข่ายกีฬา ฯลฯ   

รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  ต้ังไว้รวม   256,750.-บาท    
1.  งบด าเนินการ   ต้ังไว้ 116,750.-บาท    

1.1  ค่าใช้สอย  ต้ังไว้  116,750.-บาท    
  1.1.1  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  ต้ังไว้   

50,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นวันส าคัญของทาง
ราชการ   ค่าใช้จ่ายในพิธีการทางศาสนา และประเพณีต่าง   
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   1.1.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  ต้ังไว้ 66,750.-บาท   รายละเอียดดังนี้  
   (1)  โครงการกิจกรรมงานวันสงกรานต์และงานวันผู้สูงอายุ   ต้ังไว้   
46,750.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน โครงการกิจกรรมงานวันสงกรานต์
และงานวันผู้สูงอายุ   เช่น ค่าป้าย ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง เวที ค่าอาหารว่างและ
เครื่องด่ืม ฯลฯ  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561
ถึง2565) หน้าท่ี 70  ล าดับท่ี  5 
   (2)  โครงการหล่อเทียนเข้าพรรษา   ต้ังไว้  20,000.-บาท  เพื่อจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน โครงการหล่อเทียนเข้าพรรษา  เช่น ค่าป้าย วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565) 
หน้าท่ี 70  ล าดับท่ี 6 

2. เงินอุดหนุน  ต้ังไว้   140,000.-บาท     
   2.1  เงินอุดหนุนส่วนราชการ  ต้ังไว้   140,000.-บาท     

  (1) อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอวัฒนานคร จัดกิจกรรมวันคล้าย
วัน สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร ประจ าปี 2565  ต้ังไว้   5,000.-บาท  ตามหนังสืออ าเภอวัฒนานคร 
ท่ี สก 0418.1/ว334  ลว.22 มี.ค.2564 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561
ถึง2565) หน้าท่ี   74 ล าดับท่ี 21 
  (2) อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอวัฒนานคร  จัดกิจกรรมวันปิย
มหาราช  ประจ าปี 2565  ต้ังไว้   2,000.-บาท  ตามหนังสืออ าเภอวัฒนานคร ท่ี สก 
0418.1/ว334  ลว.22 มี.ค.2564 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561ถึง
2565) หน้าท่ี   70  ล าดับท่ี 4 
  (3) อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอวัฒนานคร กิจกรรมเนื่องในวัน
คล้ายวันสถาปนาจังหวัดสระแก้ว ประจ าปี 2565   ต้ังไว้ 4,500.-บาท  ตามหนังสือ
อ าเภอวัฒนานคร ท่ี สก 0418.1/ว334  ลว.22 มี.ค.2564 เรื่อง ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  - เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561  ถึง  2565) หน้าท่ี   71  ล าดับท่ี 9 
  (4) อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอวัฒนานคร  จัดงานวันคล้ายวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ  ต้ังไว้  5,000.-บาท  ตามหนังสืออ าเภอ
วัฒนานคร ท่ี สก 0418.1/ว334  ลว.22 มี.ค.2564 เรื่อง ขอรับการสนับสนุน 
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งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถึง 2565)  หน้าท่ี 71 ล าดับท่ี 10 
  (5)  อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอวัฒนานคร จัดงานสมโภชวันยุทธ
หัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ประจ าปี 2565    ต้ังไว้  30 ,000.-บาท  ตาม
หนังสืออ าเภอวัฒนานคร ท่ี สก 0418.1/ว334  ลว.22 มี.ค.2564 เรื่อง ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  - เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565) หน้าท่ี 71 ล าดับท่ี 11  
  (6)  อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอวัฒนานคร  จัดกิจกรรมประเพณี
สืบสานวัฒนธรรม เบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ต้ังไว้  30,000.-บาท 
ตามหนังสืออ าเภอวัฒนานคร ท่ี สก 0418.1/ว334  ลว.22 มี.ค.2564 เรื่อง ขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  - เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561ถึง2565) หน้าท่ี  71 ล าดับท่ี 12 
  (7)  อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอวัฒนานคร  จัดกิจกรรมวันท่ี
ระลึกเจษฎาบดินทร์พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  ประจ าปี 2565   ต้ังไว้   2,000.-บาท  
ตามหนังสืออ าเภอวัฒนานคร ท่ี สก 0418.1/ว334  ลว.22 มี.ค.2564 เรื่อง ขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  - เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561ถึง2565) หน้าท่ี  72 ล าดับท่ี 13 
  (8) อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอวัฒนานคร วันพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราชและวัน ท่ีระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจ าปี  2565  ต้ังไว้   
2,500.-บาท   ตามหนังสืออ าเภอวัฒนานคร ท่ี สก 0418.1/ว334  ลว.22 มี.ค.
2564 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565) หน้าท่ี 72 ล าดับท่ี 14   
  (9) อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอวัฒนานคร  จัดกิจกรรมงานวัน
สงกรานต์และวันกตัญญู  ประจ าปี 2565   ต้ังไว้    18,000.-บาท   ตามหนังสือ
อ าเภอวัฒนานคร ท่ี สก 0418.1/ว334  ลว.22 มี.ค.2564 เรื่อง ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256 5  - เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561  ถึง  2565) หน้าท่ี 72 ล าดับท่ี 15  
  (10)  อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอวัฒนานคร  จัดกิจกรรมวัน
คล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ประจ าปี 2565   ต้ังไว้  4,000.-บาท   
ตามหนังสืออ าเภอวัฒนานคร ท่ี สก 0418.1/ว334  ลว.22 มี.ค.2564 เรื่อง ขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  - เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565) หน้าท่ี 72  ล าดับท่ี 16 
  (11)  อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอวัฒนานคร  จัดพิธีถวายราช
สดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล  ประจ าปี 2565   ต้ังไว้  2,000.-บาท  ตามหนังสืออ าเภอ
วัฒนานคร ท่ี สก 0418.1/ว334  ลว.22 มี.ค.2564 เรื่อง ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561ถึง2565) หน้าท่ี 73  ล าดับท่ี 17 
 

/(12)  อุดหนุน... 
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  (12)  อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอวัฒนานคร  จัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  ประจ าปี 
2565   ต้ังไว้  5,000.-บาท  ตามหนังสืออ าเภอวัฒนานคร ท่ี สก 0418.1/ว334  
ลว.22 มี.ค.2564 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565) หน้าท่ี 73  ล าดับ
ท่ี 18 
  (13)  อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอวัฒนานคร  จัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ประจ าปี 2565  ต้ังไว้  25,000.-บาท  ตามหนังสืออ าเภอ
วัฒนานคร ท่ี สก 0418.1/ว334  ลว.22 มี.ค.2564 เรื่อง ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561ถึง2565) หน้าท่ี 73 ล าดับท่ี 19 
  (14)  อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอวัฒนานคร  จัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง  ประจ าปี 2565 และวันแม่แห่งชาติ  ต้ังไว้  5,000.-บาท    ตามหนังสืออ าเภอ
วัฒนานคร ท่ี สก 0418.1/ว334  ลว.22 มี.ค.2564 เรื่อง ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561ถึง2565) หน้าท่ี   73   ล าดับท่ี 20 

รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้าง  ต้ังไว้รวม   5,624,700.-บาท    
1.  งบบุคลากร ต้ังไว้    1,257,400.-บาท 

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)   ต้ังไว้ 1,257,400.-บาท 
  1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน  ต้ังไว้  896,640.-บาท  เพื่อจ่าย
เป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล  ต าแหน่ง 1. ผู้อ านวยการกองช่าง  2.นายช่าง
โยธา  3.เจ้าพนักงานธุรการ 

 1.1.2 ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง  ต้ังไว้ 42,000.-บาท  เพื่อจ่าย
เป็นเงินประจ าต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง     

1.1.3  ประเภทเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ต้ังไว้ 293,760.-บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ   ต าแหน่ง 1.ผู้ช่วยนายช่างโยธา  2.
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถกระเช้า)  3. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 

1.1.4  ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง  ต้ังไว้  25,000.-บาท  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจ   ต าแหน่ง 1.ผู้ช่วยนายช่างโยธา  
2.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  (รถกระเช้า)  3. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 

     2.  งบด าเนินการ  ต้ังไว้  654,800.-บาท     
  2.1  ค่าตอบแทน  ต้ังไว้  114,200.-บาท     

  2.1.1  ประเภทค่าตอบแทน ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น   ต้ังไว้ 99,200.-บาท    เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ผู้
ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

/2.1.2  ประเภท... 
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  2.1.2  ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาต้ังไว้ 5,000.-บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน   การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
  2.1.3  ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ต้ังไว้  10,000.-บาท  
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    

   2.2  ค่าใช้สอย  ต้ังไว้  270,000.-บาท    
  2.2.1  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต้ังไว้ 100,000.- บาท 
เพื่อจ่ายเป็น ค้าจ้างเหมาบริการ ต่าง ฯลฯ   
  2.2.2  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น ๆ  ต้ังไว้  70,000.-บาท  ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
  (1)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    ต้ังไว้  20,000.-บาท    
เพื่อเป็นค่าใช่จ่ายส าหรับเป็นค่า เบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะค่าเช่าท่ีพักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ใน
การเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา   
  (2)  ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน  ต้ังไว้  50,000.-บาท เพื่อเป็น 
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนส าหรับเป็นค่าอบรมสัมมนา    

2.2 .3  ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์ สิน  ต้ังไว้    
100,000.-บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  เช่น วัสดุ  ครุภัณฑ์ส านักงาน   ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
อื่น ๆ   ค่าซ่อมแซมอาคารส านักงาน  ฯลฯ   

  2.3   ค่าวัสดุต้ังไว้   270,600.-บาท     
  2.3.1  ประเภทวัสดุส านักงาน  ต้ังไว้    40,000.-บาท  เพื่อจ่าย
เป็นค่า จัดซื้อวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ  แฟ้ม ปากกา  ดินสอ ฯลฯ     
   2.3.2  ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ต้ังไว้   100 ,000.-บาท  เพื่อ
จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า และวิทยุ  เช่น หลอดไฟฟ้า  สายไฟฟ้า ฯลฯ   
  2.3.3  ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ต้ังไว้ 10,000.-บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ น้ ามันเบรก ยางนอก 
ยางใน  ฯลฯ     
   2.3.4  ประเภทวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน  ต้ังไว้   30,000 .-บาท   
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น้ ามันดีเซล  ส าหรับรถกระเช้า  

      2.3.5  ประเภทวัสดุก่อสร้าง  ต้ังไว้   60,600.-บาท  เพื่อจ่ายเป็น
ค่า จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  เช่น ไม้ต่างๆ  น้ ามันทาไม้  ปูนซีเมนต์  หิน  ดิน  ทราย  ฯลฯ      

      2.3.6 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์   ต้ังไว้   30,000.-บาท  เพื่อจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  เมาส์ เมนบอร์ด แป้นพิมพ์ ตลับผงหมึก ตลับหมึก
เติม  โปรแกรม  อุปกรณ์เพิ่มเติม  ฯลฯ    

3. งบลงทุน  ต้ังไว้  3,712,500.-บาท   
  3.1  ครุภัณฑ์  ต้ังไว้  166,600.-บาท   
    3.1.1  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน   ต้ังไว้    11,000 .-บาท   เพื่ อ

จ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน ดังนี้ 
 

(1)  จัดซื้อตู้... 
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    (1)  จัดซื้อตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก จ านวน 2 ตู้ ต้ังไว้ 11,000.-บาท  
โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 

    - ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 110 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 80 ซม.  ลึกไม่น้อย
กว่า 40 ซม. - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1134 ลงวันท่ี 
9 มิถุนายน 2558  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565) หน้าท่ี  
118 ล าดับท่ี 26  (ราคาตามท้องตลาด) 

    3 .1.2  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์   ต้ังไว้  
22,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้ 

    (1)  ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 * 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  จ านวน 1  เครื่อง  ต้ังไว้ 22,000.-บาท  โดย
มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 

    - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) 
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย  

    - หน่วยประมวลผลกลาง  (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ  Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB  

    -มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  

     1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมี
หน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  

     2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ท่ีสามารถใช้หน่วยความจ าหลักใน
การแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  

     3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการ
ใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  

    -มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB  

  -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย  

-มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
  -มี ช่ อ ง เ ช่ื อ ม ต่ อ ระ บ บ เค รื อ ข่ า ย  (Network Interface) แ บ บ 

10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
-มีช่องเช่ือมต่อ(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
-มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1134 ลง

วันท่ี 9 มิถุนายน 2558 
 

-เป็นไปตาม... 
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- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565) หน้าท่ี  117 
ล าดับท่ี 17 

(ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2563) 
      3.1.2  ประเภทครุภัณฑ์ส ารวจ  ต้ังไว้  133,600.-บาท  เพื่อจ่าย

เป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ส ารวจดังนี้ 
      1.  กล้องระดับ ขนาดก าลังขยาย 30 เท่า  จ านวน 1 ชุด ต้ังไว้  

30,600 บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
    1) เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาต้ัง   
    2) กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพต้ังตรงตามธรรมชาติ 
    3) มีก าลังขยายไม่น้อยกว่า 30 เท่า   
    4) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้องไม่น้อยกว่า 35 

มิลลิเมตร    
    5) ขนาดความกว้างของภาพท่ีเห็นในระยะ 100 เมตรไม่น้อย

กว่า 2.30 เมตร หรือ 1 องศา 20 ลิปดา    
    6) ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุดไม่เกิน 2 เมตร    
    7) ค่ าตัวคูณคงท่ี 100 
    8) มีระบบอัตโนมัติโดยใช้ Compensator  ท่ีมีช่วงการท าง านข

องระบบอัตโนมัติไม่น้อยกว่า + / - 12 ลิปดา       
    9) ความละเอียดในการท าระดับในระยะ 1 กิโลเมตร  ไม่เกิน + / 

- 1.5 มิลลิเมตร 
    10) ความไวของระดับน้ าฟองกลมไม่เกินกว่า 10 ลิปดา ต่อ 2 

มิลลิเมตร หรือไวกว่า 
    11) มีจานองศาอ่านมุมราบ 360 องศา มีขีดก ากับทุกๆ 1 องศา 
    12) ขนาดเส้น ผ่าศูนย์กลางของจานองศาไม่น้อยกว่า 80 

มิลลิเมตร 
    13) อ่านค่ามุมโดยตรงไม่เกิน 1 องศา 
    14) อ่านค่ามุมโดยประมาณไม่เกิน 6 ลิปดา     
    15) ต้องได้รับประกาศนียบัตร ISO 9001 
    16) อุปกรณ์ประกอบด้วย 

(1) มีกล่องบรรจุกล้องกันสะเทือนได้ 
(2) มีขาต้ังกล้องเล่ือนขึ้นลงได้ พร้อมลูกดิ่งและสาย 1 ชุด 
(3) มีฝาครอบเลนส์        
(4) มีชุดเครื่องมือปรับแก้ประจ ากล้อง 

หมายเหตุ : การพิจารณาค่าความไว พิจารณาจากตัวเลข ซึ่งมีค่ายิ่ง
น้อยยิ่งดี 

  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1134 ลง
วันท่ี 9 มิถุนายน 2558 

 
/-เป็นไปตาม... 
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- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565) หน้าท่ี  119 
ล าดับท่ี 31 

(ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2563) 
2. กล้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์  ชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอียด 5 ฟิลิป

ดา (ระบบอัตโนมัติ)  จ านวน 1 ชุด ต้ังไว้  103,000 บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
(1) กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพต้ังตรง        
(2) ก าลังขยาย 30 เท่า 
(3)  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเลนส์ปากกล้องไม่น้อยกว่า 40 

มิลลิเมตร 
(4) ขนาดความกว้างของภาพท่ีเห็นในระยะ 100 เมตร ไม่น้อย

กว่า 2.30 เมตร หรือ 1 องศา 20 ลิปดา 
(5) ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุดไม่เกิน 2 เมตร    
(6) ค่าตัวคูณคงท่ี 100 
(7) ค่าตัวบวกคงท่ี 0               
(8) ระบบอัตโนมัติโดยใช้ Compensator  มีช่วงการท างาน +/-3 ลิปดา           
(9) เป็นกล้องแบบอิเล็กทรอนิกส์แสดงหน่วยวัดเป็น องศา ลิปดา 

พิลิปดา เป็นตัวเลขอ่านได้บนจอ LCD (Liquid Crystal Display)  ท้ัง 2 หน้า ของตัวกล้อง    
(10) แสดงค่ามุมท่ีวัดได้ละเอียดโดยตรง ไม่เกิน 5 พิลิปดา 
(11) ค่าความถูกต้องในการอ่านมุม (Accuracy) ไม่เกิน 5 พิลิปดา 
(12) ความไวของระดับฟองกลม 10 ลิปดา / 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่า 
(13) ความไวของระดับฟองยาว 40 พิลิปดา / 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่า 
(14) สามารถแสดงผลท้ังเป็นมุมราบ และเป็นมุมด่ิง 
(15) มีแบตเตอรี่ติดต้ังภายในและสามารถบอกระดับแบตเตอรี่ได 
(16) ต้องได้รับประกาศนียบัตร ISO 9001 
(17) อุปกรณ์ประกอบ 

      - ข ากล้องเล่ือนขึ้นลงได้ พร้อมลูกดิ่งและสาย 1 ชุด 
      - มีกล่องบรรจุกล้องพร้อมสายสะพายหลัง  

- มีฝาครอบเลนส์   
- ท่ีชาร์ทแบตเตอรี่ 
- มีชุดเครื่องมือปรับแก้ประจ ากล้อง 

หมายเหตุ : การพิจารณาค่าความไว พิจารณาจากตัวเลข ซึ่งมีค่ายิ่ง
น้อยยิ่งดี 

  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1134 ลง
วันท่ี 9 มิถุนายน 2558 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561  ถึง  2565) หน้าท่ี  
119 ล าดับท่ี 32(ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2563) 

 
 

/3.2 ค่าท่ีดิน... 
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  3.2  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ต้ังไว้    3,545,900.-บาท   
     -ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค  

  (1) โครงการติดต้ังไฟฟ้ากิ่งเด่ียวภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 บ้านห้วยโจด  
ติดต้ังเสาไฟฟ้าสูง 9 เมตร  พร้อมกิ่งโคมเด่ียวและอุปกรณ์ประจ าเสาไฟฟ้า จ านวน 11 ต้น   
พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจ านวน  1 ป้าย  ต้ังไว้ 451,600.-บาท(ตาม
แบบรูปรายการท่ี อบต.ก าหนด) - พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565) หน้าท่ี 33 
ล าดับท่ี 17 
   (2) โครงการติดต้ังไฟฟ้ากิ่งเด่ียวภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 2 บ้านหนองป่า
หมาก  ติดต้ังเสาไฟฟ้าสูง 9 เมตร  พร้อมกิ่งโคมเด่ียวและอุปกรณ์ประจ าเสาไฟฟ้า  
จ านวน 11 ต้น ติดต้ังมิเตอร์ขนาด 15 (45) A  จ านวน 1 จุด  พร้อมติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการจ านวน  1 ป้าย   ต้ังไว้  483,900.-บาท  (ตามแบบรูป
รายการท่ี อบต.ก าหนด) - พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565) หน้าท่ี 38 ล าดับ
ท่ี 50 
  (3) โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังซอยพลสวัสด์ิ หมู่ท่ี 3 
บ้านคลองยาง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร  สูงเฉล่ีย 0.30 เมตร พร้อมลง
ลูกรังผิวการจราจร หนา 0.10 เมตร และวางท่อระบายน้ า คอร.ศก ขนาด 0.60 เมตร 
x 1.00 เมตร  จ านวน  2 จุดๆละ 7 ท่อน  พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
จ านวน 1 ป้าย   ต้ังไว้ 256,400.-บาท    (ตามแบบรูปรายการท่ี อบต.ก าหนด) - 
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ. 2537 - เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565) หน้าท่ี 40ล าดับท่ี 64 
  (4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 3 บ้านคลองยาง 
เส้นต่อยอดหน้าวัดคลองยาง  ขนาดกว้าง 4 เมตร  ยาว 136 เมตร  หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นท่ีผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 544 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร  
พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย  ต้ังไว้  315,500. -บาท  
(ตามแบบรูปรายการท่ี อบต.ก าหนด)   - พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565) หน้าท่ี 
41 ล าดับท่ี 65 
  (5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 3 บ้านคลองยาง 
เส้นซอยประวัติศาสตร์  ขนาดกว้าง 4 เมตร  ยาว 58 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมี
พื้นท่ีผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 232 ตารางเมตร ลงลูกรังไม่น้อยกว่า 10 ลบ.ม. พร้อม
ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย  ต้ังไว้  148,300.-บาท  (ตามแบบ
รูปรายการท่ี อบต.ก าหนด)   - พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565) หน้าท่ี 42 ล าดับ
ท่ี 72 
 
 

/(6) โครงการ... 
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  (6) โครงการติดต้ังไฟฟ้ากิ่งเด่ียวภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 4 บ้านบ่อนางชิง  
ติดต้ังเสาไฟฟ้าสูง 9 เมตร  พร้อมกิ่งโคมเด่ียวและอุปกรณ์ประจ าเสาไฟฟ้า  จ านวน 11 ต้น   
พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจ านวน  1 ป้าย  ต้ังไว้  466,200. -บาท  
(ตามแบบรูปรายการท่ี อบต.ก าหนด) - พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565) หน้าท่ี 
45 ล าดับท่ี 94 
  (7) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ท่ี 6 บ้านน้อย
สนามบิน เส้นซอยคุ้มป่าดู่  ขนาดกว้าง 4 เมตร  ยาว 200 เมตร  หนา 0.15 เมตร   
หรือมีพื้นท่ีผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร  
พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย  ต้ังไว้  461,800. -บาท  
(ตามแบบรูปรายการท่ี อบต.ก าหนด)  - พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565) หน้าท่ี 
54 ล าดับท่ี 141 
  (8) โครงการติดต้ังไฟฟ้ากิ่งเด่ียวภายในหมู่บ้าน หมู่ ท่ี 7 บ้านเนิน
พัฒนา  ติดต้ังเสาไฟฟ้าสูง 9 เมตร  พร้อมกิ่งโคมเด่ียวและอุปกรณ์ประจ าเสาไฟฟ้า 
จ านวน 11 ต้น   พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจ านวน  1 ป้าย  ต้ังไว้  
475,200.-บาท  (ตามแบบรูปรายการท่ี อบต.ก าหนด) - พระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ. 2537 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561  ถึง  2565) หน้าท่ี 60 ล าดับท่ี 178 
  (9) โครงการติดต้ังไฟฟ้ากิ่งเด่ียวภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 5 บ้านเสาสูง  
ติดต้ังเสาไฟฟ้าสูง 9 เมตร  พร้อมกิ่งโคมเด่ียวและอุปกรณ์ประจ าเสาไฟฟ้า จ านวน 11 
ต้น   ติดต้ังมิเตอร์ขนาด 15 (45) A  จ านวน 1 จุด  พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการจ านวน  1 ป้าย   ต้ังไว้  487,000.-บาท  (ตามแบบรูปรายการท่ี อบต.
ก าหนด)   - พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ. 2537 - 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565) หน้าท่ี 52 ล าดับท่ี 133 

รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน  แผนงานการเกษตร  
งานส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  ต้ังไว้รวม   91,400.-บาท     
1.  งบด าเนินการ  ต้ังไว้  91,400.-บาท     

  1.1  ค่าใช้สอย  ต้ังไว้   91,400.-บาท     
  1.1.1  ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น ๆ  ต้ังไว้  91,400.-บาท  รายละเอียดดังนี้ 

   (1) โครงการปลูกต้นไม้ ต้ังไว้  23,900.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน โครงการปลูกป่าเช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร เครื่องด่ืม ค่าเตรี ยม
แปลงปลูกฯลฯ   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 255   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561
ถึง2565) หน้าท่ี   101  ล าดับท่ี  34 
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   (2) โครงการคลองสวยน้ าใส   ต้ังไว้  54,000.-บาท  เพื่อ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน โครงการคลองสวยน้ าใส   เช่น ค่าป้าย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
ค่าอาหาร เครื่องด่ืมฯลฯ   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561ถึง2565) หน้าท่ี   101 ล าดับท่ี  35 

   (3) โครงการบ ารุงรักษาต้นไม้ ตามโครงการปลูกป่า ต้ังไว้  
13,500.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน โครงการบ ารุงรักษาต้นไม้ ตาม
โครงการปลูกป่า เช่น ค่าก าจัดวัชพืช ฯลฯ   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559   - เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565) หน้าท่ี   101  ล าดับท่ี  36 

        รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน  แผนงานการพาณิชย์   
งานกิจการประปา  ต้ังไว้รวม   1,341,220.-บาท   
1. งบบุคลากร ต้ังไว้ 407,280.-บาท   

1.1  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)   ต้ังไว้  407,280.-บาท    
  1.1.1 ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   ต้ังไว้  347,280.-บาท  

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบพนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง พนักงานผลิตน้ าประปา (ทักษะ) 
จ านวน 2 คน  และ พนักงานจ้างท่ัวไป ต าแหน่ง พนักงานผลิตน้ าประปา จ านวน 1 คน  

1.1.2 ประเภท เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง  ต้ังไว้ 60,000.-บาท   
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง พนักงานผลิตน้ าประปา 
(ทักษะ)  จ านวน 2 คน  และ พนักงานจ้างท่ัวไป ต าแหน่ง พนักงานผลิตน้ าประปา 
จ านวน 1 คน 

2. งบด าเนินการ   ต้ังไว้ 933,940.-บาท       
  2.1  ค่าตอบแทน  ต้ังไว้  28,940.-บาท       

  2.1.1  ประเภทค่าตอบแทน ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ต้ังไว้ 28,940.-บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                

  2.2  ค่าใช้สอย  ต้ังไว้  115,000.-บาท     
  2.2.1  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  ต้ังไว้ 50,000.-บาท   
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาบริการ ต่าง ฯลฯ   
  2.2.2  ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ต้ังไว้   15,000.-บาท  ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
   (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ต้ังไว้  5,000.-บาท  
เพื่อเป็นค่าใช่จ่ายส าหรับเป็น  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะค่าเช่าท่ีพักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ใน
การเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา   
   (2) ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน  ต้ังไว้   10,000 .-บาท   
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนส าหรับเป็นค่าอบรมสัมมนา   
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  2.2.3  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ต้ังไว้ 50,000.-บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
เช่น วัสดุ ครุภัณฑ์ ระบบประปาขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด   

  2.3  ค่าวัสดุ  ต้ังไว้  430,000.-บาท     
  2.3.1 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ต้ังไว้ 10,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่า จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า และวิทยุเช่นหลอดไฟฟ้า  สายไฟฟ้า ปล๊ักไฟฟ้า ฯลฯ  
  2.3.2  ประเภท ค่าวัสดุก่อสร้าง  ต้ังไว้ 70,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าวัสดุก่อสร้างท่ีใช้ในการด าเนินการเกี่ยวกับกิจการประปา เช่น ท่อน้ า วาวล์ ข้อต่อ 
อุปกรณ์ประปา ฯลฯ    
  2.3.3  ประเภท  ค่าวัสดุอื่นๆ ต้ังไว้ 350,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
วัสดุอื่นๆ ท่ีใช้ในการด าเนินการเกี่ยวกับกิจการประปา เช่น น้ ายาคอรีน มิเตอร์น้ า 
สารส้มชนิดน้ า ฯลฯ     

2.4  ค่าสาธารณูปโภค  ต้ังไว้  360,000.-บาท  
  2.4.1  ประเภทค่าไฟฟ้า  ต้ังไว้ 360,000.-บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่า
ไฟฟ้าระบบประปาขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  

รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน  แผนงานงบกลาง   
งานงบกลาง  ต้ังไว้รวม 10,451,450.-บาท    
1.  ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ต้ังไว้  190,500.-บาท  เพื่อจ่าย

สมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างฯ  ในอัตราร้อยละห้า  
2.  ประเภทเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน   ต้ังไว้  10,000.-บาท เพื่อจ่าย

เป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 
3.  ประเภท เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ต้ังไว้   7,156,800.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่า

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายเดือนแบบขั้นบันไดส าหรับผู้สูงอายุ จ านวน 910 คน   โดย
ผู้สูงอายุ 60-69 ปี จ านวน 559 คน x 12 เดือน x 600 บาท   ผู้สูงอายุ 70-79 ปี 
จ านวน 232 คน x 12 เดือน  x 700 บาท  ผู้สูงอายุ อายุ 80-89 ปี จ านวน 102 
คน x 12 เดือน x 800 บาท  และผู้สูงอายุ 90 ปีขึ้นไป จ านวน 17 คน x 12 เดือน 
x 1,000 บาท  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565) หน้าท่ี  108  
ล าดับท่ี 1   

4.  ประเภท เบี้ยยังชีพคนพิการ  ต้ังไว้  1,869,600.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่า
เบ้ียยังชีพคนพิการ จ านวน191 คน โดยคนพิการอายุต่ ากว่า 18 ปี  จ านวน 15 คน x 
12 เดือนx 1,000บาท   คนพิการอายุ18ปีขึ้นไป จ านวน 176คน x 12 เดือนx 
800บาท - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565) หน้าท่ี 108 ล าดับท่ี 2   

5.  ประเภท เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์   ต้ังไว้   30,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่า
เบ้ียยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ จ านวน5คนx12 เดือนx500 บาท  - เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (พ.ศ.2561ถึง2565) หน้าท่ี  108 ล าดับท่ี 3   

6.  ประเภทส ารองจ่าย ต้ังไว้    508,550.-บาท  เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉิน
เกี่ยวกับอุบัติภัยและ สาธารณภัยต่างๆ   
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7.  ประเภทเงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า ต้ังไว้    60,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า    

8.  ประเภทเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)  
ต้ังไว้   450,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญเพื่อช่วยเหลือ
แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 2%     

9.  ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน   ต้ังไว้  116,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็น
รายจ่ายตามข้อผูกพันดังนี้   
  -เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลห้วยโจด(สปสช.ต าบลห้วยโจด)  
จ านวนประชากร  ณ 1 มิถุนายน 2564  จ านวน  6,445 คน X 45 บาท X 40 %  
ต้ังไว้  116,000.-บาท   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565) 
หน้าท่ี  108 ล าดับท่ี 4 

10.  ประเภทเงินช่วยพิเศษ    ต้ังไว้    60,000.-บาท  
- เงินช่วยค่าท าศพข้าราชการ/พนักงาน  จ านวน 20,000 บาท    
- เงินช่วยค่าท าศพลูกจ้างประจ า จ านวน 20,000 บาท    
- เงินช่วยค่าท าศพพนักงานจ้าง  จ านวน 20,000 บาท    

นายก อบต  ท่ีได้น าเสนอไปเมื่อสักครู่ ก็ถือเป็นการน าเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ า  ๒๕65  ของคณะผู้บริหารเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจดได้
พิจารณาต่อไป นะครับ  ก็ขอให้ทางสมาชิกทุกท่านได้ตรวจสอบรายละเอียดรายจ่าย
ของปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565  นะครับ  หากมีรายจ่าย
หรือโครงการใดท่ีต้องแก้ไขเพิ่มเติม  ก็ขอให้แจ้งเลยนะครับ  (ดูรายละเอียดงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565..) 

ประธานสภาฯ  ตามท่ีคณะผู้บริหารได้น าเสนอร่างข้อบัญญั ติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
2565 เรียบร้อยแล้ว  ก่อนท่ีเราจะพิจารณารับร่างข้อบัญญัติ  ก็อยากให้ท่านสมาชิก
ทุกท่านได้ตรวจสอบร่วมกันนะครับ  เพราะเมื่อมีการผ่านไปแล้วมีการอนุมัติเป็น
ข้อบัญญัติไปแล้วก็จะไม่สามารถท่ีจะกลับมาแก้ไขได้อีกแล้วนะครับ  ถ้าไม่มี  ในล าดับ
ต่อไปเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ การประชุมสภา
ท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ.๒๕๕4   

ข้อ ๔๗  ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง  ให้ ท่ีประชุมสภา
ท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญั ติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติ
ก่อนท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว   

และวรรคสองเพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง  สภา
ท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้   

ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวนะครับ  มีสมาชิกท่านใดจะได้ขอ
อภิปรายหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีก็ขอให้ทุกท่านได้ลงมตินะครับว่าจะรับหลักการร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2565  หรือไม่นะครับ   
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ส.อบต.หมู่ท่ี  3  ครับ  กระผมนายวิโรจน์  ปุ้ยนอก  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วย 
โจด  หมู่ท่ี  3  ตามโครงการก่อสร้างถนน  คสล.ซ.ประวัติศาสตร์  ถนนเดิมกว้าง  4  
เมตร  เต็มพื้นท่ีอยู่แล้วครับ  ไม่สามารถท่ีจะมีไหล่ทางเป็นลูกรังอีก  50  เซนติเมตรได้
ครับ  ก็เลยจะให้มีการแก้ไขเป็นไม่ต้องมีขอบถนนไหล่ทางตามแบบ  0.50  เมตร  ครับ  
เพราะมันเต็มพื้นท่ีอยู่แล้วครับ 

ประธานสภาฯ  ครับก็ขอให้ทางผู้บริหารได้ช้ีแจงครับ 
นายก อบต.  ครับ  ในส่วนของเรื่องแบบก่อสร้าง  ก็ขอให้ทางผู้อ านวยการกองช่างได้ช้ีแจง 
ผู้อ านวยการกองช่าง  ครับ  ทางช่างจะได้แก้ไขให้นะครับ  เพราะถ้าบอกว่าถนนมีพื้นท่ีจ ากัด  ก็จะได้

แก้ไขให้นะครับ  ก็เป็นว่าตัดข้อความนั้นออกไปเลยตามความต้องการของท่านสมาชิก
สภาฯครับ 

ประธานสภาฯ  ครับ  ตามท่ีทาง ผู้อ านวยการกองช่างได้ช้ีแจงนะครับ  ถ้าตามความเห็นของผม
นะครับก็อยากให้ยังมีลูกรังอยู่นะครับก็ขอให้หารือกันก่อนนะครับ 

ผู้อ านวยการกองช่าง  ครับถ้าอย่างนั้นก็จะพิจารณาแก้ไขให้เป็นมีลูกรังตามสภาพื้นท่ีนะครับ  จะได้มี
ลูกรังครับ 

ประธานสภาฯ  ครับ  ถ้าเช่นนั้นก็คงเป็นไปตามท่ีทางช่างได้ช้ีแจงนะครับ  มีท่านใดจะหารือ
เพิ่มเติมหรือไม่ครับ 

ส.อบต.หมู่ท่ี  4  ครับ  กระผมนายทองใส  ท าแกว  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วย
โจดหมู่ท่ี  4  ขออนุญาตสอบถามครับ  เรื่องเกี่ยวกับสายไฟฟ้าซึ่งของปีท่ีแล้วมีการใช้
สายไฟฟ้า NYY  ซึ่งทางผู้รับจ้างแจ้งว่าได้มีการเลิกผลิตไปแล้ว  จนเป็นเหตุให้มีการเรียก
ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงในช่วงระหว่างท่ีมีการ
ก่อสร้างครับ  พอมาปีนี้ตามแบบก็มีการใช้สาย  NYY  อีกแล้วแล้ว  อยากสอบถามว่ามี
การผลิตใหม่แล้วหรือไม่ครับ  เพราะถ้ายังก็คงจะเป็นปัญหาในช้ันของคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุอีกแล้วครับ  ก็อยากให้แก้ไขต้ังแต่ตอนนี้เลยครับ 

ประธานสภาฯ  ครับ  ตามท่ีทางท่านสมาชิกหมู่ท่ี  4  ได้สอบถามมานะครับ  ก็ขอให้ทาง
ผู้บริหารได้ช้ีแจงครับ 

นายก อบต.  ครับก็ขอให้ทางผู้อ านวยการกองช่างได้ช้ีแจงครับ 
ผู้อ านวยการกองช่าง  ครับตามแบบผมลืมเปล่ียนนะครับ  แต่ตอนประมาณการนั้นกระผมใช้ราคา

ของสาย CV  ในการประมาณการนะครับ  จะได้แก้ไขให้ถูกต้องครับ  แต่ว่าจะให้ NYY  
ก็ได้นะครับแต่  ณ  ปัจจุบันจะใช้แบบ CV นะครับ  ซึ่งก็ขออภัยมา ณ ท่ีนี้ด้วยนะครับ  
จะได้แก้ไขให้นะครับ 

ประธานสภาฯ  ครับท่านสมาชิกสภาฯหมู่ท่ี 4 มีความเห็นว่าอย่างไรครับ  เชิญครับ 
ส.อบต.หมู่ท่ี  4  ครับกระผมนายทองใส  ท าแกว ส.อบต.หมู  ่ท่ี  4  ครับ  ถ้าทางช่างยืนยันว่ามี

การประมาณการโดยใช้สาย CV ก็ไม่เป็นไรครับก็ขอให้ทางช่างแก้ไขให้ถูกต้องนะครับ  
เพราะถ้าแบบประมาณการออกมาแบบนี้ถ้ากระผมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ก็
ต้องตรวจตามแบบโดยใช้  สาย  NYY  นะครับ  เพราะเราเคยมีเคสแบบนี้เกิดข้ึนมาแล้ว
เมื่อปีท่ีแล้วและท่านได้ให้คณะกรรมการมาประชุมเพู ่อแก้ไข  แต่มาปีนี้ท่านก็ยังใช้สาย  
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NYY  อีกแล้ว  ก็เลยเกิดความสงสัยว่าถ้าเป็นแบบเดิมอีกก็ขอให้แก้ไขต้ังแต่วันนี้  ตอนนี้
เลยดีกว่าครับ  ขอบคุณครับ 

ผู้อ านวยการกองช่าง  ครับ  ขอบคุณครับ  ทางกองช่างจะได้ด าเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยครับ 
ประธานสภาฯ  ครับ  ก็ถือว่าทางช่างจะได้ไปด าเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยนะครับและใช้สาย 

CV  นะครับ  ต่อไปก็ขอให้ทางผู้อ านวยการโรงเรียนท่ีมาเข้าร่วมการประชุมในวันนี้ได้
ช้ีแจงนะครับ  ขอเชิญครับ 

ผอ.ไทยรัฐ  ครับกระผมผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา  83 (บ้านห้วยโจด)  ก็
ขอขอบคุณท่านนายก อบต.และท่านประธานสภาฯ  ตลอดจนท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน
นะครับ  ท่ีให้การสนับสนุนโรงเรียน  ตลอดจนให้ความส าคัญกับสถานศึกษาภายใน
พื้นท่ีได้มีการพัฒนาส าหรับเด็กครับ  ขอบคุณครับ 

ผอ.บ้านบ่อนางชิง  ครับกระผมผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบ่อนางชิงครับ  ก็ขอขอบคุณทุกท่านท่ีให้
การสนับสนุนงบประมาณให้กับทางโรงเรียนนะครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  ครับ  ก็ตามท่ีเราได้ดูรายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2565  มาแล้วนะครับ  ก็ถือว่าพอสมควรนะครับ  ต่อไปก็ขอพัก
รับประทานอาหารกลางวันก่อนนะครับเพราะล่วงเลยเวลารับประทานอาหารมาแล้วนะครับ 

พักรับประทานอาหารกลางวัน  12.30  น. 
เริ่มประชุมเวลา  13.45  น. 

ประธานสภาฯ  ครับตามท่ีเราได้มีการปรึกษาหารือกันแล้วในช่วงเช้านะครับเกี่ยวกับการ 
พิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565  บัดนี้ก็ขอให้ท่ี
ประชุมได้พิจารณานะครับว่าจะรับร่างข้อบัญญั ติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2565  หรือไม่ครับ  ขอเชิญลงมติได้เลยครับ 

มติท่ีประชุม  ลงมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕65  เป็นเอก 
ฉันท์  (13  เสียง)   เวลา  14.23  น. 

ประธานสภาฯ  เมื่อได้มีการลงมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕65
เรียบร้อยแล้วนะครับ  ต่อไปเราจะได้แต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติตามระเบียบวาระ
การประชุมในข้อ  ๓.๒  นะครับ   

๓.๒  พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธานสภาฯ  ขอให้ทางเลขาฯ ได้น าเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งต้ังคณะกรรมการแปร 

ญัตติครับ 
เลขานุการสภาฯ  ต่อไปจะขออ่านระเบียบเกี่ยวกับการเลือกต้ังคณะกรรมการแปรญัตติให้สมาชิก

ทุกท่าน ได้ทราบก่อนมีการเลือกตั้งคณะกรรมการแปรญัตตินะครับ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.

๒๕๔๗  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ.๒๕๕๔   
      ข้อ ๑๐๓ คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี ๒ ประเภท คือ 

  (๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อย
กว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
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(๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ บุคคลท่ีไม่ได้
เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 

กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด บุคคลท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเป็นคณะกรรมการวิสามัญท้ังคณะไม่ได้ 

ในการต้ังคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีมีสิทธิเสนอ
ช่ือผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อให้สภาเทศบาลแต่งต้ังเป็นกรรมการ
วิสามัญได้ไม่เกินหนึ่งในส่ีของจ านวนกรรมการวิสามัญท้ังหมด 

ข้อ ๑๐๔ คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าท่ีกระท ากิจการหรือพิจารณาสอบสวน
เรื่องใดๆอันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่น แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่นสภาท้องถิ่นอาจแต่งต้ัง
คณะกรรมการวิสามัญ เพื่อพิจารณากิจการของสภาท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ 

ข้อ ๑๐๕ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๔ สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือก
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภา
ท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าท่ีของสภาท้องถิ่น ดังนี้ 

     (๑) คณะกรรมการสามัญประจ าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
     (๒) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
     (๓) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 

(๔) คณะกรรมการอื่นๆ ตามท่ีสภาท้องถิ่นเห็นสมควร 
ถ้ามีความจ าเป็น คณะกรรมการแต่ละคณะอาจต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณา 

รายละเอียดในกิจการซึ่งเป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการสภาท้องถิ่น แล้วเสนอรายงานต่อ
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นเพื่อพิจารณา 

     ข้อ ๑๐๖ กรรมการสภาท้องถิ่นพ้นจากหน้าท่ีเมื่อ 
(๑) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานสภาท้องถิ่น 
(๒) ตาย 
(๓) สมาชิกภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่นของผู้นั้นส้ินสุดลง 
(๔) เลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นขึ้นใหม ่หรืองานท่ีได้รับมอบหมายเสร็จส้ินลง 
(๕) สภาท้องถิ่นมีมติให้พ้นจากหน้าท่ี 
ข้อ ๑๐๗ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิก

สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอช่ือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลท่ีไม่ได้เป็น
สมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 

ในกรณีท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อย 
กว่าสองคน ส่วนกรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรองการเสนอช่ือให้เสนอ
ได้โดยไม่จ ากัดจ านวน เว้นแต่ท่ีประชุมมีมติเป็นอย่างอื่น และให้น าวิธีการเลือกตามข้อ 
๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ประธานสภาฯ   ตามท่ีได้น าเสนอให้ทุกท่านได้รับทราบแล้วนะครับต่อไปก็ขอเชิญท่านสมาชิก 
ทุกท่านได้เสนอนะครับว่าคณะกรรมการแปรญัตติเราจะก าหนดกี่ท่าน  ซึ่งตามระเบียบ
ก าหนดให้มี  ๓  คนแต่ไม่เกิน  ๗  คน  เชิญเสนอได้เลยครับ 
 
 

/ส.อบต.หมู่ท่ี  5... 
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ส.อบต.หมู่ท่ี  5  ครับกระผม  นายสมชาญ  เจิมขุนทด  ส.อบต.หมู่ ท่ี   5  ขอเสนอให้มี
คณะกรรมการแปรญัตติจ านวน  3  คนครับ   

  ครับ  กระผม  นายค าหล้า  ปั่นแก้ว  ส.อบต.หมู่ท่ี  4  ขอรับรองครับ 
  ครับ  กระผม  นายสัญชัย  นามแย้ม  ส.อบต.หมู่ท่ี  2  ขอรับรองครับ 
ประธานสภาฯ  ตามท่ีท่าน ส.อบต.หมู่ ท่ี  5 ได้เสนอมามีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น

หรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีท่านใดน าเสนอเป็นอย่างอื่นก็ขอมติท่ีประชุมด้วยนะครับ 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  13  เสียง  ให้มีคณะกรรมการแปรญัตติฯจ านวน  3  คน 
ประธานสภาฯ  ครับก็ถือเสียงข้างมากนะครับว่า  คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญั ติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2565  สมควรมีจ านวนท้ังส้ิน  3  คน  นะครับ  ก็ขอให้
ทุกท่านได้น าเสนอผู้ท่ีสมควรท่ีจะเป็นคณะกรรมการแปรญัตติครับ  ซึ่งตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗  และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ.๒๕๕๔  ข้อข้อ ๑๐๗ ก าหนดว่าภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ วิธี
เลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอช่ือ
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี  ในกรณีท่ี
สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อย กว่าสองคน ส่วน
กรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรองการเสนอช่ือให้เสนอได้โดยไม่จ ากัด
จ านวน เว้นแต่ท่ีประชุมมีมติเป็นอย่างอื่น และให้น าวิธีการเลือกตามข้อ ๑๒ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม   

ดังนั้น  เมื่อสมาชิกท่านใดได้เสนอช่ือของผู้ท่ีเห็นว่าสมควรท่ีจะคณะกรรมการ
แปรญัตติ  ต้องมีสมาชิกรับรองจ านวน  ๒  คนนะครับ  ก็ขอให้ทุกท่านได้น าเสนอ
คณะกรรมการคนท่ี  1  ได้เลยครับ 

คณะกรรมการคนท่ี  1 
ส.อบต.หมู  ่ท่ี  7  กระผม นายสมปอง  อุตตเสนตต์  ส.อบต.หมู่ท่ี  7  ขอเสนอ  นายวิโรจน์  ปุ้ย

นอก  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  หมู่ท่ี  3  เป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจ าปี  2565  ครับ   

ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรองจ านวน  ๒  ท่านด้วยครับ 
ส.อบต.หมู่ท่ี  5  ครับกระผมนายสมชาญ  เจิมขุนทด  ส.อบต.หมู่ท่ี  5  ขอรับรองนายวิโรจน์  

ปุ้ยนอก  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  หมู่ท่ี  3  เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจ าปี  2565  ครับ 

นายจรูญ  บ่อทอง  ครับกระผมนายจรูญ  บ่อทอง  ส.อบต.หมู่ท่ี  1  ขอรับรองนายวิโรจน์  ปุ้ย
นอก  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  หมู่ท่ี  3   เป็นคระกรรมการแปร
ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจ าปี  2565  ครับ 

ประธานสภาฯ  ครับมีสมาชิกท่านใดจะเสนอรายช่ือเพิ่มหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีขอมติท่ีประชุมด้วย
ครับ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  12  เสียง  ประธานสภางดออกเสียง 
 
 
 

/คณะกรรมการคนท่ี  2... 
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 คณะกรรมการคนท่ี  2 
ประธานสภาฯ  ครับต่อไปก็ขอให้เสนอรายช่ือ  คณะกรรมการคนท่ี  2  ครับ  เชิญท่านสมาชิก

เสนอคณะกรรมการคนท่ี  2  ต่อได้เลยครับ 
ส.อบต.หมู่ท่ี  5  กระผม นายสมชาญ  เจิมขุนทด  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ท่ี  

5  ขอเสนอ  นายจรูญ  บ่อทอง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  หมู่ท่ี  
1 เป็นคระกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจ าปี  2565  ครับ     

ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรองจ านวน  ๒  คนด้วยครับ 
ส.อบต.หมู่ท่ี  2  ครับกระผม  นายห่อ  ท าการสม  ส.อบต.หมู่ท่ี  2  ขอรับรองนายจรูญ  บ่อ

ทอง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  หมู่ท่ี  1   เป็นคระกรรมการแปร
ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจ าปี  2565  ครับ     

ส.อบต.หมู่ท่ี 7  ครับกระผม  นายสมปอง  อุตตเสนต์  ส.อบต.หมู่ท่ี  7  ขอรับรองนายจรูญ  
บ่อทอง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  หมู่ท่ี  1 เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจ าปี  2565  ครับ 

ประธานสภาฯ  ครับมีสมาชิกท่านใดจะเสนอรายช่ือเพิ่มหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีขอมติท่ีประชุมด้วย
ครับ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  12  เสียง  ประธานสภางดออกเสียง 
ประธานสภาฯ  ครับต่อไปก็ขอให้เสนอรายช่ือ  คณะกรรมการคนท่ี  3  ครับ  เชิญท่านสมาชิก

เสนอคณะกรรมการคนท่ี  3  ต่อได้เลยครับ 
ส.อบต.หมู่ท่ี  3  กระผม นายวิโรจน์  ปุ้ยนอก  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ท่ี  3  ขอ

เสนอ  นายสมชาญ  เจิมขุนทด  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  หมู่ท่ี  5  
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจ าปี  2565  ครับ     

ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรองจ านวน  ๒  ท่านด้วยครับ 
ส.อบต.หมู่ท่ี 7  ครับกระผม  นายสมปอง  อุตตเสนตต์  ส.อบต.หมู่ท่ี  7  ขอรับรองนายสมชาญ  

เจิมขุนทด  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  หมู่ท่ี  5  เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจ าปี  2565  ครับ        

ส.อบต.หมู่ท่ี 2  ครับกระผม  นายห่อ  ท าการสม  ส.อบต.หมู่ท่ี  2  ขอรับรองนายสมชาญ  เจิมขุนทด  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  หมู่ท่ี  5  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจ าปี  2565  ครับ  

ประธานสภาฯ  ครับมีสมาชิกท่านใดจะเสนอรายช่ือเพิ่มหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีขอมติท่ีประชุมครับ 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  12  เสียง  ประธานสภางดออกเสียง 

ประธานสภาฯ  ครับมีใครจะเสนอผู้ใดเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มี
ท่านใดเสนอแล้ว  ถือว่าเมื่อได้เสนอรายช่ือผู้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติท้ัง  3  คนแล้ว
ครบตามจ านวนถือว่าท้ังสามท่านได้รับการคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2565  และผมขออนุญาตอ่านรายช่ือผู้ท่ีได้รับ
การเสนอช่ือนะครับ  และหากมีสมาชิกท่านใดจะคัดค้าน  ก็ให้คัดค้านได้เลยนะครับ 

๑. นายวิโรจน์  ปุ้ยนอก  ส.อบต.หมู่ท่ี  3 
๒. นายจรูญ  บ่อทอง  ส.อบต.หมู่ท่ี  1 
๓. นายสมชาญ  เจิมขุนทด  ส.อบต.หมู่ท่ี  5 

/เมื่อไม่มี... 
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  เมื่อไม่มีท่านใดคัดค้าน  ก็ขอให้ผู้ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมแปรญัตติฯได้ท าการ
เลือกประธานและเลขานุการนะครับ  เพื่อท่ีจะได้จัดท าประกาศแต่งต้ังและรายงานให้
สภาฯได้รับทราบต่อไป  พักประชุม  30  นาที  เพื่อให้คณะกรรมการแปรญัตติคัดเลือก
ประธานและเลขานุการ  เมื่อมีการเลือกต้ังกันแล้วก็ขอให้รายงานให้ประธานสภาฯ
ทราบด้วย  เชิญทางเลขานุการสภาได้ด าเนินการนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติครับ  
ขอเชิญครับ 

เลขานุการสภาฯ  ครับก็ขอเชิญทางคณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมคัดเลือกประธานและ
เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ  ณ  ห้องประธานสภาฯ  ในวันท่ี  6 สิงหาคม  
2564  คือวันนี้นะครับ  เวลา  15.00 น.  นะครับขอเชิญครับ 

ประธานสภาฯ  ครับตามท่ีได้ให้เวลาคณะกรรมการแปรญัตติได้ท าการคัดเลือกประธานและ 
เลขานุการนะครับ  ก็ได้รับรายงานมาแล้วนะครับ  ปรากฏผลการคัดเลือกดังนี้ 

1. นายสมชาญ  เจิมขุนทด  ส.อบต.หมู่ท่ี  5  ประธานกรรมการแปรญัตติฯ 
2. นายจรูญ  บ่อทอง  ส.อบต.หมู่ท่ี  1  กรรมการ 
3. นายวิโรจน์  ปุ้ยนอก  ส.อบต.หมู่ท่ี 3  กรรมการและเลขานุการ 
เมื่อได้ประธานคณะกรรมการแปรญู ตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี  2565  แล้วนะครับต่อไปก็จะได้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตตินะครับ 
 ๓.๓  พิจารณาก าหนดระยะเวลาในการแปรญัตติ   
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗  

และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ.๒๕๕๔  ข้อ  ๔๕  วรรคสาม  ก าหนดว่า ญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้  และในการพิจารณาวาระท่ี
สอง  ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบส่ีช่ัวโมงนับแต่สภา
ท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 

  ดังนั้น  ก็ขอปรึกษาท่ีประชุมเพื่อก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติ  ซึ่งตามระเบียบก าหนดให้การพิจารณาวาระท่ีสอง  ให้ก าหนด
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบส่ีช่ัวโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น  เมื่อเรามีมติรับหลักการในเวลา 12.55  น.  
จึงขอก าหนดระยะเวลาในการเสนอค าแปรญัตติดังนี้นะครับ 

วันท่ี  7  สิงหาคม  2564  ต้ังแต่เวลา  08.30 – 16.30  น 
วันท่ี  8  สิงหาคม  2564  ต้ังแต่เวลา  08.30  -  16.30  น. 
วันท่ี  9  สิงหาคม  2564  ต้ังแต่เวลา  08.30 – 16.30  น. 
ครบยีสิ่บส่ีช่ัวโมงในวันท่ี  9  สิงหาคม  2564  เวลา  ๑6.3๐  น.    
ดังนั้น  หากมีท่านใดจะเสนอค าแปรญัตติตามแบบฟอร์มท่ีได้แจกไปแล้วนั้น  ก็

ขอให้เสนอค าแปรญัตติต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติภายในก าหนดเวลาดังกล่าว
นะครับ  โดยในการนี้นะครับก็ขอให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565  มารอรับค าแปรญัตติท่ีองค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยโจดด้วยนะครับ  ส่วนเอกสารต่าง ๆ ทางเจ้าหน้าท่ีจะได้จัดเตรียมไว้ให้นะ
ครับ  

มติท่ีประชุม รับทราบและเห็นชอบเป็นเอกฉันท์(13  เสียง) 
/3.4 พิจารณา... 
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3.4 พิจารณาค าขออนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ 
ประธานสภาฯ   3.4.1  ตามหนังสือ  ท่ี  ศธ  04154.067/93  ลงวันท่ี  29 กรกฎาคม   

2564  เรื่องขอความเห็นชอบการขอใช้พื้นท่ีของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ตามมาตรา  13/1  แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ 
พ.ศ.2503  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้ง
ให้โรงเรียนในสังกัดได้ด าเนินการขออนุญาตการเข้าท าประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้  ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี  23  มิถุนายน  2563  ให้ครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ
และกฎหมาย  ทางโรงเรียนบ้านบ่อนางชิงจึงขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยโจดในการขอเข้าใช้พื้นท่ีของส่วนราชการภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพื่อ
เป็นท่ีต้ังโรงเรียนใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน  แปลงเกษตร  และบ้านพักครู 

   ในการนี้ก็ขอให้ท่ีประชุมได้พิจารณาและมีมติเกี่ยวกับการใช้พื้นท่ีของโรงเรียน
บ้านบ่อนางชิงในพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติด้วยครับ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  13  เสียง 
ประธานสภาฯ   3.4.2  ตามหนังสือ  ท่ี  สก  0432.1/73  ลงวันท่ี  6  พฤษภาคม  2564  

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์น าข้อมูลเข้าวาระการประชุมสภาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยโจด  ด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านบ่อนางชิงขอความอนุเคราะห์
ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการเข้าท าประโยชน์ในพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ
เพื่อเป็นท่ีต้ังหน่วยบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านบ่อนางชิง 

   ในการนี้ก็ขอให้ ท่ีประชุมได้พิจารณาและมีมติเกี่ ยวกับการใช้พื้น ท่ีของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านบ่อนางชิงในพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติด้วยครับ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  13  เสียง 
3.4.3 พิจารณาค าขออนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ของพระสงฆ์ 

1) วัดห้วยโจด 
2) วัดคลองยาง  จ านวน  12  ไร่ 
3) วัดบ้านบ่อนางชิง  จ านวน  40  ไร่ 
4) ท่ีพักสงฆ์พุทธอุทยาน  พื้นท่ี  15  ไร่ 
5) วัดหนองป่าหมาก  พื้นท่ี  20 ไร่  3  งาน 
6) ส านักสงฆ์หนองคู  พื้นท่ี  22 ไร่ 
7) ส านักสงฆ์เนินพัฒนาสามัคคีธรรม  หมู่ท่ี  7  พื้นท่ี  9  ไร่ 
8) สวนป่าพุทธธรรม  หมู่ท่ี  5   สปก. 

   ในการนี้ให้ท่านสมาชิกได้พิจารณานะครับว่ามีการใช้พื้นท่ีของพระสงฆ์
ตามท่ีได้ กล่าวมาแล้วหรือไม่ครับ  เมื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วว่ามีการใช้พื้นท่ี
จริงในเขตพื้นท่ีป่าไม้  ทางวัดก็จะต้องไปด าเนินการแจ้งให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายของป่าไม้ต่อไปนะครับ 

มิติท่ีประชุม เห็นชอบ  13  เสียง 
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 3.5 การขออนุญาตใช้ที่ดินเพื่อสาธารณูปโภคในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อขุดสระประปา
ใหม่และต้ังระบบประปา 
  ตามหนังสือท่ีท าการผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี  7  ลงวันท่ี  3  สิงหาคม  2564  เรื่อง
ขออนุญาตใช้ท่ีดินเพื่อสาธารณูปโภคในเขตปฏิรูปท่ีดินเพื่อขุดสระป่าปาใหม่และต้ัง
ระบบประปา  ด้วยคณะกรรมการบริหารจัดการน้ าบ้านเนินพัฒนาพร้อมด้วยประชาชน
หมู่ท่ี  7  บ้านเนินพัฒนา  ต าบลห้วยโจด  อ าเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว  ได้จัด
ประชุมประชาคมจัดท าแผนพัฒนาแหล่งน้ าผิวดิน  ปี  2565-2566  ผ่านสภาเกษตร
จังหวัดสระแก้ว  โดยการท าโครงการขุดสระแก้วประปาใหม่เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
หน้าแล้ง  โดยการนี้ในท่ีประชุมจึงมีมติให้คณะกรรมการบริหารจัดการน้ าขอใช้พื้นท่ีใน
เขตปฏิรูปท่ีดินจังหวัดสระแกว  ในพื้นท่ีหมู่ท่ี  7  ต าบลห้วยโจด  อ าเภอวัฒนานคร  
จังหวัดสระแก้ว  เพื่อขุดสระประปาใหม่และต้ังระบบประปาเป็นสาธารณะประโยชน์
หมู่บ้าน  ในการนี้คณะกรรมการบริหารจัดการน้ าพร้อมด้วยประชาชนหมู่ท่ี  7  บ้าน
เนินพัฒนาขอความอนุเคราะห์นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  น าเข้าวาระการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  เพื่อขอมติท่ีประชุมขออนุญาตใช้ท่ีดิน
เพื่อสาธารณูปโภคในเขตปฏิรูปท่ีดินท าโครงการขุดสระประปาใหม่และต้ังระบบประปา  
โดยการณกิจการนี้ไม่ก่อให้เกิดมลพิษใด ๆ ต่อชุมชนและส่ิงแวดล้อมรวมท้ังความ
ปลอดภัยของราษฎรในพื้นท่ี 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ  11  เสียง  ไม่อยู่ในท่ีประชุม  2  คน  คือนายสมคิด  จ ารัส  และ
นายจรูญ  บ่อทอง 

ระเบียบวาระที่  ๔ เร่ืองอื่นๆ  
ประธานสภาฯ  สอบถามโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   

พ.ศ.2564 งานแล้วเสร็จทุกโครงการแล้วหรือไม่ครับ 
นายก อบต.  ครับทราบว่าด าเนินการแล้วเสร็จทุกโครงการเรียบร้อยแล้ว  เหลือเฉพาะเบิก

จ่ายเงินครับ  และขอแจ้งอีกเรื่องนะครับตามท่ีไปตรวจเช้ือไวรัสโคโรนา(โควิด 19)  หมู่
ท่ี  7  บ้านเนินพัฒนา  ผลออกแล้วนะครับผลคือติดเช้ือ  5  รายนะครับ  พอดี
เจ้าหน้าท่ีพึ่งแจ้งข่าวมานะครับ  เด๋ียวรอไทม์ไลน์จากสาธารณสุขอีกครั้งนะครับ 

ส.อบต.หมู่ท่ี  5  การด าเนินงานในหมู่ท่ี  5 ครับ  เรื่องไฟฟ้าบางทีอากาศช้ืนไฟฟ้าก็ดับเลยครับ  
ขอให้ด าเนินการแก้ไขด้วยครับ  และจะมีเรื่องถนนหมู่ท่ี  5  ครับ  มีถนนภายในหมู่ท่ี  
5  มีน้ ากัดเซาะเป็นหลุมเป็นบ่อ  ก็ขอให้ช่างด าเนินการส ารวจและเร่งแก้ไขให้ด้วยครับ 

ประธานสภาฯ  ครับ  ขอให้ทางผู้บริหารได้ด าเนินการช้ีแจงด้วยครับ 
นายก อบต.  ครับ  ขออนุญาตช้ีแจง  กรณีถนนและไฟฟ้า  หมู่ท่ี  5  ก็จะแจ้งทางช่างไป

ด าเนินการส ารวจและเร่งด าเนินการแก้ไขปัญหาให้นะครับ  ส่วนต้นไม้ประดูเด๋ียวจะให้
พนักงานไปตัดออกนะครับ  เพราะเห็นว่ามันจะขวางทางสายไฟฟ้าอยู่  ครับก็ขอช้ีแจง
เท่านี้ครับ 

ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีก็จะขอแจ้งก าหนดการประชุม
สภาสมัยสามัญสมัยท่ี  2/2564  ครั้งท่ี  ๒  ในศุกร์  ท่ี  13  สิงหาคม  2564  เวลา  
09.๐๐  น.  รายละเอียดปรากฏตามหนังสือท่ีได้แจ้งไปแล้วนะครับ 

   
/ปิดประชุม... 
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ปิดประชุมเวลา  ๑6.0๐  น. 
 

(ลงช่ือ)      ราเชน  ขันตรู จิตร์      ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                                                  (  นายราเชน  ขันตรู จิตร์   )   

      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม  ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้วเห็นว่าถูกต้อง 
 

(ลงช่ือ)          จรูญ  บ่อทอง       ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
   (นายจรูญ  บ่อทอง)     

                                            
(ลงช่ือ)       ทองใส  ท าแกว         กรรมการ 

  (นายทองใส  ท าแกว) 
 

(ลงช่ือ)      วิโรจน์  ปุ้ยนอก         กรรมการ 
             (นายวิโรจน์  ปุ้ยนอก) 
 

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยท่ี  1/2564  ครั้งท่ี  ๑  ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันท่ี  13  กุมภาพันธ์  
พ.ศ.๒๕64  ได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว  ในการประชุมสภาสมัยสามัญท่ี  2/2564  ครั้ง ๑  เมื่อวันท่ี  6 
สิงหาคม  2564   จึงได้ลงลายมือช่ือรับรองไว้  เพื่อปิดประกาศรายงานการประชุมให้ประชาชนท่ัวไปทราบ     
 

(ลงช่ือ)      สมศักดิ์  สัมนา     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
            (นายสมศักดิ์  สัมนา)   

                           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด    
 


