
รายงานการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
ต าบลห้วยโจด  อ าเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว 

สมัยสามัญ สมัยท่ี  ๓/2562  ครั้งที่  1 
วันที่  5  สิงหาคม  2562 

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

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1 นายวิชัย  บรรณสาร นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
2 นายลือชัย  จันทมาลา รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
3 นายกิจจา  แซ่ตั้น รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
4 นางสุรีย์พร  บุญสร้าง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
5 นายศานติ  วงษ์สอาด หัวหน้าส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
6. นายชวลิต  แก้วก่า ผู้อ านวยการกองช่าง 
7. นายกุศล  คนฉลาด นายช่างโยธา  รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองช่าง 
8. น.ส.พุทธรักษา จ านงค์จิตร์ นักวิชาการเงินและบัญชี  รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองคลัง 
9. นางสาวรจนา  แสงทวี นิติกรช านาญการ 
10 นางสาววรัญญา  พุ่มบรรเทา จพง.เภสัชกรรมปฏิบัติงาน 
11 นางสาวพรสุดา  กาวิละพันธ์ จพง.สาธารณสุขปฏิบัติงาน 
12. นายทองหล่อ  ท าการสม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  2 
13. นายณรงค์  ปานสิงห์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  6 
14 นางเบญญาภา  เพิ่มพูล ครู ร.ร.คลองยางนุสรณ์ 
15 นายกฤษณะ  โพธิ์ร่มเย็น ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบ่อนางชิง 
16 นายสุรพล  เพ็ชรวงษา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  5 
17. นางสมสมัย  กันสการ ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา  83 (บ้านห้วยโจด) 

 
 

/เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา  09.00  น. 
 
  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  
เข้าร่วมประชุมฯ และเชิญนายสมศักดิ์  สัมมนา  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  จุดธูป  เทียน  
บูชาพระรัตนตรัย  และผู้กล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 

ก็ขอสวัสดี  ท่านสมาชิกทุกท่าน  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับ  การ
ประชุมในวันนี้นะครับ  เพ่ือให้การประชุมสภาครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  กระผม  
นายสมศักดิ์  สัมมนา  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  ขอเปิดการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  สมัยสามัญสมัยที่  ๓/2561  ครั้งที่  1  
วันนี้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  อยู่ในต าแหน่ง  13  คน  มา
ประชุมในวันนี้  จ านวน  13  คน   ถือว่าครบองค์ประชุมนะครับ  และมีผู้เข้าร่วมการ
ประชุม  จ านวน  17  คน  และขอเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ครับต่อไปก็จะขอแจ้งเรื่องให้ที่ประชุมทราบนะครับในวันนี้นะครับ 
1. ตามหนังสืออ าเภอวัฒนานคร  ที่   สก  0023.11/ว269  ลงวันที่   20  

มีนาคม  2562  เรื่อง  มติการประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครั้งที่  
2/2562  ขอแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมรณรงค์งดการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในงานรื่นเริงของหน่วยงานราชการ  เพ่ือเป็นการสนับสนุนให้หน่วยงาน
ภาครัฐเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนและเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงค่านิยมในการ
ควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

2. ตามหนังสือที่  สก  0418.1/ว447  ลงวันที่  8  พฤษภาคม  2562  เรื่อง  
ขอความร่วมมือด าเนินการแจ้งเรื่องปฏิเสธการรับการอุปถัมภ์หรือการสนับสนุนจาก
ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมยาสูบ  ทั้งที่เป็นทรัพย์สินหรือไม่ใช่ทรัพย์สินในทุกรณีเนื่องจาก
การด าเนินการในลักษณะดังกล่าวอาจเข้าข่าย  4  กรณี  ดังต่อไปนี้ 

1. เป็นการสร้างภาพลักษณ์ต่อผลิตภัณฑ์ยาสูบ  ผู้ผลิต  หรือผู้น าเข้า
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ   

2. ที่ส่งผลหรืออาจส่งผลต่อการแทรกแซงนโยบายการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
3. โฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบ  ผู้ผลิต  หรือผู้น าเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
4. ส่งเสริมการบริโภคยาสูบ 

3. ตามหนังสืออ าเภอวัฒนานคร  ที่   สก  0418.1/ว663  ลงวันที่   30  
กรกฎาคม  2562  เรื่อง  การจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ  ด้วยวันที่   12  สิงหาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  
อ าเภอวัฒนานคร  จึงก าหนดจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ประจ าปี  พ.ศ.2562  ในวันจันทร์ที่  
12  สิงหาคม  2562  และขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานตามก าหนดการที่อ าเภอวัฒนานครได้
แจ้งมานี้นะครับ  ทุกท่านก็ขอก าหนดการได้ที่เจ้าหน้าที่ธุรการนะครับ 

 
/ครับตามท่ี... 

นายราเชน  ขันตรีจิตร์ 
เลขานุการสภา อบต. 

นายสมศักดิ์  สัมนา 

ประธานสภา อบต. 
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ครับตามที่ทางเลขานุการสภา อบต.ได้แจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบแล้วนะครับ  
ก็มีด้วยกัน  3  เรื่องนะครับ  ครับมีสมาชิกท่านใดสอบถามหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีก็จะไปที่
ระเบียบวาระท่ีสองนะครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานสภาฯ    ให้สมาชิกทุกท่านได้ตรวจสอบบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่แล้วนะครับ  ว่า 

ถูกต้องตามระเบียบวาระหรือไม่  การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยโจด  สมัยวิสามัญสมัยที่  1/2562  ครั้งที่  ๑  ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันศุกร์  
ที่  14  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕62  หากมีสมาชิกท่านใดประสงค์จะขอแก้ไขรายงานการ
ประชุมฯ  ให้ขอมติที่ประชุมสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.๒๕๕๔  ข้อ  
๓๓  วรรคสอง  ต่อไป   

หากไม่มีท่านใดโต้แย้ง  ก็ขอมติที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุมสภา
สมัยวิสามัญสมัยที่  1/2562  ครั้งที่  ๑  ด้วยนะครับ  

มติที่ประชุม  มีมติ รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่  1/2562  ครั้งที่  ๑  
ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันศุกร์  ที่  14  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕62 

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
3.1  พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕63 

   ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ได้น าเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕63  ครับ   

   ค าแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
2563  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  เรียน  ท่านประธานสภา ฯ  และสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยโจด   จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยโจด  อีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยโจด  จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึง
สถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ  ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563  ดังต่อไปนี้  

1.  สถานะการคลัง    
 1.1  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562    ณ  วันที่  1 
สิงหาคม  พ.ศ.2562 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงินดังนี้  ณ  วันที่  1 
สิงหาคม  พ.ศ.2562   
  1.1.1  เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น  40,619,880.54 บาท   
 1.1.2  เงินสะสม  6,378,788.56บาท  

1.2.3  ทุนส ารองเงินสะสม  21,524,494.75 บาท 
  1.2.4  รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย   จ านวน.....-....
โครงการ  
 
 

/รวม... 

นายวิชัย  บรรณสาร 
นายก อบต. 
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รวม.....-... บาท   
  1.2  เงินกู้คงค้าง..............-...................บาท   

2.  การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ณ  วันที่  1 สิงหาคม  
พ.ศ.2562  
 (1)  รายรับจริงทั้งสิ้น 36,816,551.08  บาท ประกอบด้วย 
  หมวดภาษีอากร 4,102,710.12 บาท 
  หมวดค่าธรรมเนียม/ค่าปรับ/และใบอนุญาต 239,695.45 บาท 
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   165,008.88   บาท 
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 1,012,319   บาท 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  21,443.00 บาท 
  หมวดรายได้จากทุน  0.00  บาท 
  หมวดภาษีจัดสรร  15,694,709.63   บาท 
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  15,580,665.00  บาท 
 (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  3,295,419.37 บาท  
 (3 ) รายจ่ ายจริงจ านวน 24,622,181.31 บาท  ประกอบด้วยงบกลาง  
7,827,717.40 บาท 
   งบบุ คลากร(หมวด เงิน เดื อน   ค่ าจ้ างป ระจ า   และค่ าจ้ างชั่ วค ราว )   
7,858,661.00 บาท 
   งบด าเนิ นการ (หมวดค่ าตอบแทน  ใช้ สอยและวัสดุ  และหมวดค่ า
สาธารณูปโภค)   4,900,299.35  บาท 
   งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)  274,000.00 บาท 
   งบรายจ่ายอื่น  (หมวดรายจ่ายอื่น)  0.00  บาท 
   งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 3,761,503.56  บาท 
 (4 )  รายจ่ ายที่ จ่ ายจาก เงิน อุดหนุนที่ รั ฐบ าล ให้ โดยระบุ วัตถุป ระสงค์  
3,325,234.53  บาท 
 (5)  มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่  จ านวน4,962,098.70  
บาท     

3. งบเฉพาะการ   
   ประเภทกิจการ  -  กิจการ   
   ปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 มีรายรับจริง  -บาท รายจ่ายจริง-บาท 
  กู้เงินจากธนาคาร/กสท./อ่ืน ๆ จ านวน  -  บาท 
  ยืมเงินสะสมจากเทศบาล จ านวน  -  บาท 
  ก าไรสุทธิ  จ านวน  -  บาท 
  เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น  ณ  วันที่  -  จ านวน - บาท 
  ทรัพย์จ าน าจ านวน  -  บาท 
2.1  รายรับ      
 รายได้จัดเก็บเอง  
 

/หมวด...   
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        หมวดภาษีอากร  รายรับจริงปี  2561  จ านวน  4,052,918.91  บาท  ประมาณ
การปี   2562  จ านวน  4,070,000.00  บาท   ประมาณการปี   2563จ านวน  
4,120,000.00  บาท 
  หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต  รายรับจริงปี  2561  จ านวน  
407,466.60  บาท ประมาณการปี  2562 จ านวน 328,000.00  บาท  ประมาณ
การปี  2563 จ านวน  293,000.00  บาท 
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รายรับจริงปี  2561 จ านวน  308,192.74  บาท
ประมาณการปี  2562  จ านวน  280,000.00 บาท  ประมาณการปี   2563  จ านวน  
170,000.00 บาท 
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รายรับจริงปี  2561  จ านวน  
1,211,480.00 บาท  ประมาณการปี   2562  จ านวน1,200,000.00 บาท  ประมาณ
การปี  2563  จ านวน 1,200,000 บาท  
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  รายรับจริงปี  2561  จ านวน  55,310 บาท ประมาณการ
ปี  2562  จ านวน 17,000 บาท  ประมาณการปี  2563 จ านวน  17,000บาท 
  หมวดรายได้จากทุน  0 บาท 
  รวมรายได้จัดเก็บเอง  รายรับจริงปี   2561  จ านวน6,035,368.25 บาท  
ประมาณการปี   2562  จ านวน  5,895,000  บาท  ประมาณการปี  2563  จ านวน  
5,800,000  บาท 
 รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
  หมวดภาษีจัดสรร  รายรับจริงปี  2561  จ านวน 18,535,343.25 บาท  ประมาณ
การปี   2562  จ านวน15,105,000 บาท  ประมาณการปี  2563  จ านวน 17,700,000  
บาท 
  รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รายรับจริงปี  
2561  จ านวน  18,535,343.25 บาท  ประมาณการปี  2562  จ านวน  15,105,000  
บาท  ประมาณการปี  2563  จ านวน17,700,000   บาท 
  รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  
รายรับจริงปี  2561  จ านวน   15,037,160.00  บาท ประมาณการปี   2562  จ านวน  
16,000,000  บาท  ประมาณการปี  2563  จ านวน  16,000,000  บาท 
  รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รายรับจริงปี  2561  
จ านวน  15,037,160  บาท  ประมาณการปี  2562  จ านวน  16,000,000  บาท  
ประมาณการปี  2563  จ านวน16,000,000   บาท 
  รวมรายรับจริงปี  2561  จ านวน  39,607,871.50 บาท  ประมาณการปี  2562  
จ านวน  37,000,000 บาท  ประมาณการปี  2563  จ านวน  39,500,000   บาท 
 
 
 

 
/2.2  รายจ่าย... 

2.2   รายจ่าย      
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จ่ายจากงบประมาณ    
งบกลาง  รายจ่ายจริงปี  2561  จ านวน  7,554,761.88  บาท  ประมาณการปี  

2562  จ านวน  8,619,033  บาท  ประมาณการปี 2563  จ านวน  9,107,041  บาท 
งบบุคลากร รายจ่ายจริงปี  2561  จ านวน  8,790,476  บาท  ประมาณการปี  

2562  จ านวน  11,903,129  บาท  ประมาณการปี   2563  จ านวน  12,043,629   
บาท 

งบด าเนินงาน  รายจ่ายจริงปี  2561  จ านวน  6,097,887.76  บาท  ประมาณ
การ ปี  2562  จ านวน  9,238,538  บาท  ประมาณการปี   2563  จ านวน  
10,311,100  บาท 

งบลงทุน รายจ่ายจริงปี  2561  จ านวน  5,619,850  บาท  ประมาณการ ปี  2562  
จ านวน  2,992,800  บาท  ประมาณการปี  2563  จ านวน  5,131,800  บาท 

งบรายจ่ายอ่ืน รายจ่ายจริงปี  2561  จ านวน  25,000  บาท  ประมาณการปี  
2562  จ านวน  25,000  บาท  ประมาณการปี   2563  จ านวน  25,000  บาท 

งบเงินอุดหนุน  รายจ่ายจริงปี  2561  จ านวน  2,598,000  บาท  ประมาณการ 
ปี  2562  จ านวน  4,221,500  บาท  ประมาณการปี   2563  จ านวน2,881,430  
บาท 

รวมจ่ายจากงบประมาณ รายจ่ายจริงปี 2561 จ านวน 30,685,975.64 บาท  
ประมาณการปี 2562 จ านวน 37,000,000  บาท  ประมาณการปี  2563  จ านวน 
39,500,000  บาท  

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น  39,500,000.00 บาท  แยกเป็น 
รายได้จัดเก็บเอง     

  หมวดภาษีอากร รวม  4,120,000.00  บาท 
 ประเภทรายรับภาษีโรงเรือนและที่ดิน  จ านวน 3,850,000  บาท  ค าชี้แจง 

ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม  
 ประเภทรายรับภาษีบ ารุงท้องที่  จ านวน  220,000  บาท  ค าชี้แจง ประมาณ

การไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพ่ิมขึ้น    
 ประเภทรายรับภาษีป้าย จ านวน  50,000   บาท  ค าชี้แจง ประมาณการไว้
ต่ ากว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพ่ิมข้ึน      

หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาตรวม 293,000  บาท 
 ประเภทรายรับค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุราจ านวน 2,000 บาท  
ค าชี้แจง ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม 
 ประเภทรายรับค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย  จ านวน  200,000 บาท  
ค าชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม  
   

 
 

/ประเภท... 
 ประเภทรายรับค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์  จ านวน 1,000 บาท  ค า

ชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม 
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  ประเภทรายรับค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ จ านวน  5,000 บาท ค าชี้แจง ประมาณ
การไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม   

 ประเภทรายรับค่าปรับผิดสัญญา จ านวน  85,000 บาท ค าชี้แจง ประมาณ
การไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ลดลง      

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม  170,000.00 บาท 
 ประเภทรายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร  จ านวน  170,000  บาท  ค าชี้แจง 

ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ลดลง  
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  รวม  1,200,000  บาท 

 ประเภทรายรับรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  จ านวน  1,200,000  
บาท  ค าชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม   
    

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  รวม  17,000.00  บาท 
ประเภทรายรับค่าขายแบบแปลน  จ านวน  1,000   บาทค าชี้แจง ประมาณการ

ไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม  
ประเภทรายรับรายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆจ านวน  16,000  บาทค าชี้แจง ประมาณการ

ไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม       ห ม ว ด
รายได้จากทุน  รวม 0  บาท 

 ประเภทรายรับค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน   จ านวน  0 บาท  ค าชี้แจง  
เนื่องจากไม่มีรายรับดังกล่าวจึงไม่ได้ประมาณการไว้   

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หมวดภาษีจัดสรร  รวม  17,700,000  บาท 
ประเภทภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน  จ านวน  500,000 บาท  

ค าชี้แจงประมาณการไว้เท่าเดิมกับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่าเดิม
   ประเภทรายรับภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนกระจาย
อ านาจ จ านวน  7,700,000 บาท  ค าชี้ แจง ประมาณ การไว้สู งกว่าปี ที่ ผ่ านมา
เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มข้ึน  

 ประเภทรายรับภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ  จ านวน 3,350,000  
บาท  ค าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรร
เพ่ิมข้ึน    

 ประเภทรายรับภาษีธุรกิจเฉพาะ  จ านวน  70,000  บาท  ค าชี้แจง ประมาณ
การไว้เท่าเดิมกับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่าเดิม  
 ประเภทรายรับภาษีสรรพสามิต  จ านวน  5,000,000  บาทค าชี้แจง ประมาณ
การไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพ่ิมข้ึน  
  ประเภทรายรับค่าภาคหลวงแร่  จ านวน  50,000  บาท  ค าชี้แจง ประมาณการ
ไว้เท่าเดิมกับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่าเดิม  
  

/ประเภท... 
 ประเภทรายรับค่าภาคหลวงปิโตรเลียม  จ านวน  30,000  บาท  ค าชี้แจง 

ประมาณการไว้เท่าเดิมกับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่าเดิม
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   ประเภทรายรับค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน  จ านวน  1,000,000  บาท  ค าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มข้ึน 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม  16,000,000  บาท 
 ประเภทรายรับเงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และ

ภารกิจเลือกท า จ านวน  16,000,000  บาท  ค าชี้แจง  ประมาณการไว้เท่าเดิมกับปีที่
ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่าเดิม    

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  องค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยโจด  อ าเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว  รายจ่ายจ าแนกตาม
แผนงาน  แผนงานบริหารงานทั่วไป  00110  งานบริหารทั่วไป   00111  ตั้งไว้รวม   
8,590,700.-บาท    
1.  งบบุคลากร  ตั้งไว้  5,535,400.-บาท    
 1.1 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ตั้งไว้  1,966,320.-บาท   

 1.1.1  ประเภท เงินเดือนนายก/รองนายก  ตั้งไว้  514,080.-บาท  เพ่ือจ่าย
เป็นค่าเงินเดือนให้แก่นายก/รองนายก  

1. นายก จ านวน 1 คนๆละ 20,400 บาท/เดือน จ านวน 12 เดือน เป็น
เงิน 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  
ตั้งไว้  42,120.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก   

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

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

1.1.3  ประเภท เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก   ตั้งไว้  
42,120.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก       

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

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

  1.1.4  ประเภท เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายก อบต.    
ตั้งไว้  86,400.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายก อบต.  
เลขานุการนายก จ านวน 1 คนๆละ 7,200 บาท/เดือน จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 
86,400 บาท 

/1.1.5  ประเภท... 
1.1.5 ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ตั้งไว้  1,281,600.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่   



9 

 

    - ค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน 1 คน ๆ 
ละ 11,220 บาท/เดือน จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 134,640 บาท 

  - ค่าตอบแทนรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 
คน ๆ ละ 9,180 บาท/เดือน จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 110,160 บาท    

  - ค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 11 คน ๆ
ละ 7,200 บาท/เดือน จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 950,400 บาท     

   - ค่าตอบแทนเลขานุการสภาสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 
คนๆละ 7,200 บาท/เดือน จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 86,400 บาท  

1.2  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ตั้งไว้  3,569,080.-บาท   
   1.2.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว้  2,496,700.-บาท เพ่ือจ่ายเป็น
เงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง 1.ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  2.รอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  3.หัวหน้าส านักปลัด4.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  5.
นิติกร  6.นักทรัพยากรบุคคล  7.เจ้าพนักงานธุรการ 

  1.2.2 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน  ตั้งไว้ 138,000 บาท  เพ่ือ
จ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ  ของพนักงานส่วนต าบลต าแหน่ง  1.ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  2. 
นิติกร                    

1.2.3  ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง  ตั้งไว้  210,000.-บาท  เพ่ือจ่าย
เป็นเงินประจ าต าแหน่ง  1. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   2. รองปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  3. หัวหน้าส านักปลัด   4. นิติกร                    

1.2.4  ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ตั้งไว้   688,380.-บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง 1. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน  2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ    พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง  1. 
แม่บ้าน จ านวน 1 คน   2. คนงาน  จ านวน 2 คน 

1.2.5 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง ตั้งไว้  36,000.บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆของ พนักงานจ้างทั่วไป  ต าแหน่ง  1. แม่บ้าน จ านวน 1 คน    
2. คนงาน จ านวน 2 คน 

 2  งบด าเนินการ  ตั้งไว้  2,934,200.-บาท     
     2.1 ค่าตอบแทน  ตั้งไว้    390,000.-บาท     

 2.1.1  ประเภท ค่าตอบแทน ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้งไว้  300,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์ต่อราชการ   

 2.1.2  ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งไว้  
10,000.-บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  

 2.1.3  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว้  80,000.-บาท  เพ่ือจ่าย
เป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  

 
/2.2 ค่าใช้จ่าย...  

 2.2   ค่าใช้สอย  ตั้งไว้  1,975,200.-บาท    
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      2.2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้  300,000  บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าเช่าพ้ืนที่ท าเว็ปไซด์  
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ    
            2.2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  ตั้งไว้  50,000.-
บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรอง  ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี   
    2.2.3  ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไ ม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  ตั้งไว้   1,525,200.-บาท   ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
    (1)  ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง  ตั้งไว้  500,000.-บาท   เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ    
    (2)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   ตั้งไว้   100,000.-บาท  เพ่ือ
เป็นค่าใช่จ่ายส าหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ในการ
เดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา     
    (3)  ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน   ตั้งไว้   300,000.-บาท   เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนส าหรับเป็นค่าอบรมสัมมนา    
    (4)  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธีและวันส าคัญต่างๆ    
ตั้งไว้  130,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธีวันส าคัญ
ต่างๆ โดยจ่ายเป็นค่าพานพุ่ม พวงมาลา ค่าดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่
จ าเป็น  เช่น วันปิยะมหาราช  วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ        

   (5) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ ผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ ผู้น า
ชุมชน  อสม อปพร และผู้น าองค์กรต่างๆ ภายในต าบลห้วยโจด ตั้งไว้  387,550.-บาท    

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ ผู้บริหาร  
สมาชิกสภาฯ ผู้น าชุมชน  อสม อปพร และผู้น าองค์กรต่างๆ ภายในต าบลห้วยโจด เช่น 
ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าจ้างเหมายานพาหนะเดินทาง ค่าสมมนาคุณวิทยากร ฯลฯ  

  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557    

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561  ถึง  2565) หน้าที่   
106 ล าดับที่  3 

  (6) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ ผู้บริหาร  พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง อบต.ห้วยโจด  ตั้งไว้  100,500.-บาท                      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดู
งานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ 
ผู้บริหาร  พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง อบต.ห้วยโจด  เช่น 
ค่าอาหาร ค่าท่ีพัก ค่าจ้างเหมายานพาหนะเดินทาง ค่าสมมนาคุณวิทยากร ฯลฯ   

 
/-เป็นไปตาม... 
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  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557   

   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 ถึง 2565) หน้าที่   106  
ล าดับที่  4 

   (7) โครงการอบต.ห้วยโจดร่วมกับอ าเภอวัฒนานคร จัดกิจกรรมอ าเภอ
ยิ้มเคลื่อนที่  ตั้งไว้   6,400.-บาท     

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน โครงการอบต.ห้วยโจดร่วมกับ
อ าเภอวัฒนานคร จัดกิจกรรมอ าเภอยิ้มเคลื่อนที่ เช่น ค่าป้าย ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มฯลฯ   

   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา  เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559   

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง 2565) หน้าที่  106  
ล าดับที่  5 

  (8) โครงการอบรมให้ความรู้การปฏิบัติงานภายใต้มาตรฐานคุณธรรม
จริยธรรม และการรักษาวินัยให้แก่ พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 
ตั้งไว้  750.-บาท    

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน โครงการอบรมให้ความรู้การ
ปฏิบัติงานภายใต้มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม และการรักษาวินัยให้แก่ พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง  เช่น ค่าป้าย   

  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา  เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559   

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 ถึง 2565)หน้าที่ 106  
ล าดับที่  6 
            2.2.4  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  ตั้งไว้  100,000.-
บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
เช่น  วัสดุ  ครุภัณฑ์ส านักงาน   ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืน ๆ    
      2.3  ค่าวัสดุ ตั้งไว ้  280,000.-บาท     
   2.3.1 ประเภทวัสดุส านักงาน  ตั้งไว้  80,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ  แฟ้ม ปากกา  ดินสอ ฯลฯ    
   2.3.2 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ตั้งไว้  10,000.-บาท  เพ่ือจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า และวิทยุเช่นหลอดไฟฟ้า  สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ  
   2.3.3 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 40,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด แก้วน้ า ผงซักฟอก น้ ายาล้างจาน ฯลฯ       
   2.3.4 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ตั้งไว้   30,000.-บาทเพ่ือ
จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  แบตเตอรี่  น้ ามันเบรก  ยางนอก 
ยางใน  ฯลฯ     

/2.3.5  ประเภท... 
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   2.3.5 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 80,000.-บาท  เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันเครื่อง  
ส าหรับรถยนต์ส่วนกลาง  รถจักรยานยนต์ และเครื่องจักรกลอ่ืน ๆ   
   2.3.6 ประเภทวัสดุการเกษตร ตั้งไว้  10,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
การเกษตร  เช่น อุปกรณ์ ที่จ าเป็นในการบ ารุงรักษา เช่น จอบ เสียม มีดขอ ปุ๋ย ฯลฯ   
   2.3.7 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์  ตั้งไว้    30,000.-บาท   เพ่ือจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  เมาส์ เมนบอร์ด แป้นพิมพ์ ตลับผงหมึก ตลับหมึก
เติม  โปรแกรม  อุปกรณ์เพ่ิมเติม  ฯลฯ      
     2.4  ค่าสาธารณูปโภค  ตั้งไว้   289,000.-บาท  

  2.4.1 ประเภทค่าไฟฟ้า ตั้งไว้  200,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า 
ส าหรับที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล    

  2.4.2 ประเภทค่าบริการโทรศัพท์   ตั้งไว้ 5,000.-บาท   เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าบริการโทรศัพท์  เช่น ค่าโทรศัพท์พ้ืนฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ   

  2.4.3 ประเภทค่าบริการไปรษณีย์  ตั้งไว้  19,000.-บาท  เพ่ือจ่าย
เป็นค่าบริการไปรษณีย์ เช่น ค่าไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ                                

  2.4.4 ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  ตั้งไว้  65,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ ยวกับการใช้ระบบ
อินเตอร์เน็ต  
3.  งบลงทุน  ตั้งไว้    96,100.-บาท   
     3.1  ครุภัณฑ์  ตั้งไว ้  96,100.-บาท   
     3.1.1  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงานตั้งไว้  63,400.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน ดังนี้ 
           (1)  จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จ านวน 2 ตู้ ตั้งไว้ 11,000.-บาท  
โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
         - ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 110 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 80 ซม.  ลึกไม่น้อย
กว่า 40 ซม. - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 
มิถุนายน 2558   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565) หน้าที่   110  
ล าดับที่ 1 
      (2)  จัดซื้อตู้ เก็บแฟ้มเอกสารแบบเป็นช่อง จ านวน 4  ตู้   ตั้ งไว้   
20,000.-บาท  โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
           - ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 90 ซม.  สูงไม่น้อยกว่า 90 ซม.  - เป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558    
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง 2565) หน้าที่ 110  
ล าดับที่ 2 
       (3)  จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดแขวน  พร้อมติดตั้ง 
ขนาดไม่ต่ ากว่า  24,000 บีทียู  จ านวน  1  เครื่อง   ตั้งไว้  32,400.-บาท  โดยมี
คุณลักษณะดังนี้ 
 

/-ขนาด... 
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    -  ขนาดไม่ต่ ากว่า  24,000 บีทียู  - ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่า
ติดตั้ง  - เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการท าความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บี
ทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลาดประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 
5 - ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วย
ระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน   
    - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558  
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง 2565) หน้าที่  110  
ล าดับที่ 3   (ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2561) 
       3.1.2  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตั้งไว้   32,700.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้ 
      (1)  จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 
1  เครื่อง  ตั้งไว้ 22,000.-บาท  โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้  มีหน่วยประมวลผลกลาง 
(CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จ านวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  

  1. ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ  Cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่
น้อยกว่า 2.2 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) 
ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ  

  2. ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ  Cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่
น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถ
ในการประมวลผลสูง  

  - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB  

  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย  

  - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และ
มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว  

  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
  - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
  - มี ช่ อ ง เชื่ อ ม ต่ อ ระบ บ เค รื อ ข่ าย  (Network Interface) แ บ บ 

10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
  - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ 

Bluetooth  
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลง

วันที่ 9 มิถุนายน 2558 
 

/-เป็นไปตาม... 
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  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565) หน้าที่  112 
ล าดับที่ 8(ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2562) 
             (2) จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จ านวน  2  เครื่อง   ตั้งไว้  8,600.-บาท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 

  - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  (Ink Tank 
Printer) จากโรงงานผู้ผลิต  

  - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
  - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย

กว่า 20 หน้าต่อนาท ี(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)  
  - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด  A4 ไม่น้อยกว่า 

10 หน้าต่อนาท ี(ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)  
  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย

กว่า 1 ช่อง  
  - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น  

   - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  
    - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลง

วันที่ 9 มิถุนายน 2558 
            - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 ถึง 2565) หน้าที่  112  
ล าดับที่ 9(ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2562) 
    (3)  อุปกรณ์ อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์  (Smart Card Reader)  
จ านวน  3  เครื่อง   ตั้งไว้  2,100.-บาท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 

  -สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์  (Smart 
Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได ้ 

  - มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz  
  - สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได ้ 
  - ส าม ารถ ใช้ กั บ บั ต รแบบ อ เนกป ระส งค์  (Smart Card) ที่ ใช้

แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อย  
     - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลง

วันที่ 9 มิถุนายน 2558 
            - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565) หน้าที่  112  
ล าดับที่ 10(ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2562) 
4.  รายจ่ายอ่ืน  ตั้งไว้    25,000.-บาท      

4.1  ค่าจ้างที่ปรึกษา  เพ่ือศึกษา วิจัย ประเมินผล   ตั้งไว้     25,000.-บาท   เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษา  เพ่ือศึกษา วิจัย ประเมินผล   ส ารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด - เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (พ.ศ.2561ถึง2565) หน้าที่ 105  ล าดับที่ 1    

 
/รายละเอียด... 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  แผนงาน
บริหารงานทั่วไป  00110 
งานบริหารงานคลัง  00113   ตั้งไว้รวม  2,680,278.-บาท         
1.  งบบุคลากรตั้งไว้   1,725,508.-บาท   
      1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ตั้งไว้  1,725,508.-บาท   

1.1.1  ประเภท เงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว้  1,099,180.-บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล   ต าแหน่ง 1. ผู้อ านวยการกอง

คลัง  2. เจ้าพนักงานพัสดุ  3. นักวิชาการเงินและบัญชี  4. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
1.1.2  ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง  ตั้งไว้  42,000.-บาท   เพ่ือจ่ายเป็นเงิน

ประจ าต าแหน่ง ของ ผู้อ านวยการกองคลัง    
1.1.3  ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจ า   ตั้งไว้   252,120.-บาทเพ่ือจ่ายเป็น

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี     
1.1.4  ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ตั้งไว้   290,208.-บาท  เพ่ือจ่าย

เป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่ง 1. ผู้ช่วยพนักงานจัดเก็บรายได้ 2 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 

1.1.5  ประเภท เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง  ตั้งไว้42,000.-บาท   เพ่ือ
จ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง 1. ผู้ช่วยพนักงานจัดเก็บ
รายได้ 2 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
2.   งบด าเนินการตั้งไว้ 898,470.-บาท     
      2.1  ค่าตอบแทน ตั้งไว้    168,820.-บาท     

   2.1.1  ประเภทค่าตอบแทน ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้งไว้   148,820-บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     

   2.1.2  ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ตั้งไว้  5,000.-บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน  การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    

   2.1.3  ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้  15,000.-บาท  เพ่ือ
จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    
       2.2    ค่าใช้สอย ตั้งไว ้ 599,650.-บาท     

   2.2.1  ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  ตั้งไว้   100,000.-บาท 
เพ่ือจ่าย ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ    

   2.2.2  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ  ตั้งไว้   479,650.-บาท  ดังมีรายละเอียดดังนี้  
   (1)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   ตั้งไว้   20,000.-บาท   เพ่ือเป็นค่าใช่
จา่ยส าหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ในการเดินทางไป
ราชการหรือไปอบรมสัมมนา     

  (2)  ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน   ตั้งไว้   50,000.-บาท   เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนส าหรับเป็นค่าอบรมสัมมนา    

 
/(3) ค่าใช้จ่าย... 
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  (3)  ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดท าแผนที่ภาษี ทะเบียนทรัพย์สิน  ตั้งไว้   
400,000.-บาท  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดท าแผนที่ภาษี 
ทะเบียนทรัพย์สิน  เช่น ถ่ายเอกสาร   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  - เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (พ.ศ.2561ถึง2565) หน้าที่   107 ล าดับที่ 9 

   (4)  ค่าใช้จ่ายในโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและออกหน่วยเก็บภาษี    
ตั้งไว้ 9,650.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ออกหน่วยเก็บภาษี    เช่น ค่าป้าย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มฯลฯ   - เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565) หน้าที่  107 ล าดับที่ 
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    2.2.3 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้   20,000.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  เช่น  
วัสดุ  ครุภัณฑ์ส านักงาน   ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืน ๆ    
    2.3   ค่าวัสดุ ตั้งไว้  130,000.-บาท    

   2.3.1  ประเภทวัสดุส านักงาน  ตั้งไว้  60,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
วัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ  แฟ้ม ปากกา  ดินสอ ฯลฯ    

     2.3.2 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   ตั้งไว้  2,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า และวิทยุเช่นหลอดไฟฟ้า  สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ  

     2.3.3 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 10,000.บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  แบตเตอรี่  น้ ามันเบรก  ยางนอก ยางใน  ฯลฯ     

     2.3.4  ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   ตั้งไว้   30,000.-บาท   เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามันดีเซล ส าหรับรถยนต์   

   2.3.5  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์  ตั้งไว้   28,000.-บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  เมาส์ เมนบอร์ด แป้นพิมพ์ ตลับผงหมึก ตลับหมึกเติม  
โปรแกรม  อุปกรณ์เพ่ิมเติม  ฯลฯ   
3.  งบลงทุน  ตั้งไว ้ 56,300.-บาท    
      3.1  ครุภัณฑ์  ตั้งไว ้  56,300.-บาท    
         3.1.1  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  ตั้งไว้  30,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน ดังนี้ 
          (1)  ค่าจัดซื้อตู้เก็บแฟ้มเอกสารแบบเป็นช่อง จ านวน 6 ตู้  ตั้งไว้   30,000.-
บาท  โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
        - ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 90 ซม.  สูงไม่น้อยกว่า 90 ซม.  - เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  - เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565) หน้าที่  115  ล าดับที่ 16 

 
/3.1.2 ประเภท... 
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         3.1.2  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตั้งไว้  26,300.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้ 
    (1)  ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า  19 นิ้ ว )  จ านวน 1  เครื่อง  ตั้ งไว้ 22,000.-บาท  โดยมี
คุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย  

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB  

-มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
ดีกว่า ดังนี้  

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ าขนาดไม่
น้อยกว่า 2 GB หรือ  

2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง 
แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  

3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ า
หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  

-มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 

หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย  
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย  (Network Interface) แบบ 10/100/1000 

Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
-มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 

มิถุนายน 2558 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561  ถึง  2565) หน้าที่  115 ล าดับที่  

17  (ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2562) 
          (2) จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  
จ านวน  1  เครื่อง   ตั้งไว้  4,300.-บาท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 

-เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จาก
โรงงานผู้ผลิต  

-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
 

/-มีความเร็ว... 
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- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 20 
หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)  

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อ
นาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)  

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น  

  - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  
    - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 

2558  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง 2565) หน้าที่  115  ล าดับที่ 15  
(ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2562) 
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  แผนงาน
การรักษาความสงบภายใน (00120) 
งานป้องภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  (00123)  ตั้งไว้รวม   848,928.-บาท   
1. งบบุคลากร  ตั้งไว้  401,828.-บาท    

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ตั้งไว้  401,828.-บาท    
   1.1.1  ประเภท เงินเดือนพนักงาน  ต้ังไว้ 207,620.-บาทเพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน
ให้แก่พนักงานส่วนต าบล  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    1.1.2  
ประเภท เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน   ตั้งไว้ 24,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆของ
พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  1. 1 . 3  
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้  152,208.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน
พนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่ง พนักงานเครื่องจักรกลขนาดเบา  (รถบรรทุกน้ า
เอนกประสงค์)  

1.1.4  ประเภท เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง ตั้งไว้    18,000.-บาท   เพ่ือ
จ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจ   ต าแหน่ง พนักงานเครื่องจักรกล
ขนาดเบา   (รถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์) 

 2. งบด าเนินการ  ตั้งไว้    431,100.-บาท     
      2.1  ค่าตอบแทน  ตั้งไว ้  105,000.-บาท    
           2.1.1  ประเภทค่าตอบแทน ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้  100,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   2.1.2   ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา  ตั้งไว้  5,000.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
 2.2  ค่าใช้สอย  ตั้งไว ้ 252,100.-บาท     

2.2.1  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ  ตั้งไว้    212,100.-บาท   ดังมีรายละเอียดดังนี้  
  (1)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   ตั้งไว้    20,000.-บาท   เพ่ือเป็นค่า
ใช่จ่ายส าหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ในการ
เดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา   

/(2)ค่าใช้จ่าย... 
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 (2)  ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน  ตั้งไว้  30,000.-บาท   เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน
การลงทะเบียนส าหรับเป็นค่าอบรมสัมมนา     
    (3) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่  ตั้งไว้   900. -บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปี
ใหม่  เช่น ค่าป้าย  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561ถึง2565) หน้าที่   63 ล าดับที่ 4 
   (4) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งไว้ 900.-บาท    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล
สงกรานต์   เช่น ค่าป้าย   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา  เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561  ถึง  2565) หน้าที่   63  ล าดับที่ 5 
         (5) โครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้และเพ่ิมศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตั้งไว้ 160,300 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 
โครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้และเพ่ิมศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.)  เช่น ค่าป้าย  ค่าอาหาร ค่าสัมมนาคุณวิทยากร     - เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561ถึง2565) 
หน้าที่   62  ล าดับที่  1                            
 2.2.2  ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  ตั้งไว้   40,000.-บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
เช่น  วัสดุ  ครุภัณฑ์ส านักงาน   ค่าบ ารุงรักษาหรือซอ่มแซมทรัพย์สินอื่น ๆ   
 2.3  ค่าวัสดุ  ตั้งไว ้  74,000.-บาท     
 2.3.1 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ตั้งไว้   24,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  แบตเตอรี่  น้ ามันเบรก  ยางนอก ยางใน  ฯลฯ      
 2.3.2 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   ตั้งไว้    50,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามันดีเซล  ส าหรับรถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ 
 3.  งบลงทุน  ตั้งไว้  16,000.-บาท    

   3.1  ค่าครุภัณฑ์  ตั้งไว้  16,000.-บาท    
3.1.1 ครุภัณฑ์อ่ืน ตั้งไว้ 16,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์อ่ืน  ๆดังนี้ 
(1) จัดซื้อเลื่อยเครื่องโซ่ยนต์  จ านวน  2 เครื่อง  ตั้งไว้  16,000.-บาท  

โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
- ขนาดแรงม้าไม่เกิน  2  แรงม้า  ขนาดบาร์ไม่เกิน 12 นิ้ว   - เป็นไป

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  - 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 ถึง 2565) หน้าที่ 112  ล าดับที่ 7 

 
/รายละเอียด... 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  แผนงาน
การศึกษา (00210)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  (00211)  ตั้งไว้รวม   
775,833.-บาท    
1.  งบบุคลากร ตั้งไว ้    636,313.-บาท    
      1.1 เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  ตั้งไว้  636,313.-บาท    
    1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว้  594,313  บาท  เพื่อจ่ายเป็น
เงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบลต าแหน่ง 1.ผู ้อ านวยการกองการศึกษาฯ  2.
นักวิชาการศึกษา  
   1.1.2  ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง  ตั้งไว้ 42,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
ประจ าต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ    
2.  งบด าเนินการตั้งไว้ 114,020.-บาท     
     2.1  ค่าตอบแทนตั้งไว้  59,020.-บาท     
           2.1.1 ประเภทค่าตอบแทน ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   ตั้งไว้   49,020.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
   2.1.2  ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   ตั้งไว้  10,000.-บาท  เพื่อจ่าย
เป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    
       2.2 ค่าใช้สอย  ตั้งไว ้ 40,000.-บาท     
      2.2.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ   ตั้งไว้  40,000.-บาท  ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

 (1)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   ตั้งไว้  10,000.-บาท   เพ่ือเป็นค่าใช่
จ่ายส าหรับเป็น  ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ในการเดินทาง
ไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา   

 (2)  ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน   ตั้งไว้  30,000.-บาท   เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน
การลงทะเบียนส าหรับเป็นค่าอบรมสัมมนา   
     2.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้   15,000.-บาท    

 2.3.1 ประเภทวัสดุส านักงาน  ตั้งไว้ 5,000.-บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
ส านักงาน เช่น กระดาษ  แฟ้ม ปากกา  ดินสอ ฯลฯ    

    2.3.2 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้  5,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
วัสดุไฟฟ้า และวิทยุเช่นหลอดไฟฟ้า  สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ  

 2.3.3  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์  ตั้งไว้  5,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
วัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  เมาส์ เมนบอร์ด แป้นพิมพ์ ตลับผงหมึก ตลับหมึกเติม  
โปรแกรม  อุปกรณ์เพ่ิมเติม  ฯลฯ   
 3.  งบลงทุน  ตั้งไว้    25,500.-บาท    
  3.1 ค่าครุภัณฑ์ตั้งไว้    25,500.-บาท    
   3.1.1  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน ตั้งไว้ 3,500.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ส านักงาน ดังนี้ 
 

/(1) จัดซื้อ... 
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    (1)  จัดซื้อ เก้าอ้ีท างาน จ านวน  1 ตัว  ตั้งไว้  3,500. -บาท  โดยมี
คุณลักษณะดังนี้ 
              - ขนาดกว้าง ไม่น้อยกว่า 58 ซม. ลึกไม่น้อยกว่า 59 ซม. สูงไม่น้อย
กว่า 92 ซม  ปรับระดับความสูง ต่ า ด้วยระบบไฮโดรลิก - เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง 2565) หน้าที่ 118 
ล าดับที่ 34 
  3.1.2  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตั้งไว้  22,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้ 
    (1)  ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1  
เครื่อง  ตั้งไว้ 22,000.-บาท  โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้  มีหน่วยประมวลผลกลาง 
(CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จ านวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  
     1. ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ  Cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่
น้อยกว่า 2.2 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) 
ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ  
     2. ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ  Cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่
น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถ
ในการประมวลผลสูง  

  - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB  

  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย  

  - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และ
มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว  

  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
  - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
  - มี ช่ อ ง เชื่ อ ม ต่ อ ระบ บ เค รื อ ข่ าย  (Network Interface) แ บ บ 

10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
  - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ 

Bluetooth  
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลง

วันที่ 9 มิถุนายน 2558 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565) หน้าที่  118 

ล าดับที่ 36(ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2562) 
 

/รายละเอียด... 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  แผนงาน
การศึกษา (00210)  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212)  ตั้งไว้รวม   
6,417,365.-บาท   
 1.  งบบุคลากร ตั้งไว ้ 1,478,320.-บาท    

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ตั้งไว ้1,478,320.-บาท    
     1.1.1 ประเภท เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้  812,880.-บาท เพ่ือจ่ายเป็น

เงินเดือนส าหรับต าแหน่ง ครู  จ านวน 3 คน 
         1.1.2  ประเภทเงินวิทยฐานะ  ตั้งไว้  42,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินวิทย
ฐานะ ของ ครู คศ.2 จ านวน 1 คน    

   1.1.3  ประเภทเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 575,440.-บาท เพ่ือจ่าย
เป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจต าแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน 1 คน,
พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) จ านวน 2 คน ,พนักงานจ้างทั่วไป 
ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ท่ัวไป)  

  1.1.4  ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 48,000.-บาท  เพ่ือจ่าย
เป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจต าแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  จ านวน 1 คน,
พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) จ านวน 2 คน ,พนักงานจ้างทั่วไป 
ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ท่ัวไป)  
 2.  งบด าเนินการตั้งไว้ 2,819,045.-บาท     
     2.1  ค่าตอบแทน  ตั้งไว ้ 134,700.-บาท     

    2.1.1  ประเภทค่าตอบแทน ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้งไว้  114,700.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                              

  2.1.2  ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษา ตั้งไว้  20,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็น
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 

   2.2  ค่าใช้สอย  ตั้งไว้  1,343,845.-บาท     
   2.2.1  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  ตั้งไว้  350,000.-บาท  เพ่ือ

จ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  ฯลฯ    
            2.2.2  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ 943,845.-บาท   ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

       (1)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   ตั้งไว้  30,000.-บาท    เพ่ือ
เป็นค่าใช่จ่ายส าหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ในการ
เดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา     

  (2)  ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน   ตั้งไว้  60,000.-บาท   เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนส าหรับเป็นค่าอบรมสัมมนา  
    (3)  โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่   ตั้งไว้  20,000.-บาท   เพ่ือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่  เช่น ค่าป้าย ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่มฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขัน 

/กีฬา... 
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กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 ถึง2564) หน้าที่   87 ล าดับที่ 13 
    (4)  โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการเด็ก ตั้งไว้ 20,000.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการเด็ก  
เช่น ค่าป้าย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ  - เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565) หน้าที่  88 ล าดับที่ 14 

      (5)  โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ตั้งไว้  80,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  เช่น ค่าป้าย ค่าเวที เครื่องเสียง ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565) หน้าที่  88 
ล าดับที่ 16 

     (6)  โครงการประชุมผู้ปกครอง  ตั้งไว้  6,455.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินโครงการประชุมผู้ปกครอง  เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ- เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง 2565) หน้าที ่85 ล าดับที ่3 

     (7) โครงการอบรมและศึกษาดูงานของ ครู บุคลากร และคณะกรรมการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยโจด  ตั้งไว้  98,000.-บาท   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการอบรมและศึกษาดูงานของ ครู บุคลากร และคณะกรรมการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.ห้วยโจด  เช่น ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าจ้างเหมายานพาหนะเดินทาง ค่าสมม
นาคุณวิทยากร ฯลฯ  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  - เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 ถึง2565) หน้าที่   85  ล าดับที่  1 

(8)  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ ายการบริหารสถานศึกษา   ตั้ งไว้  
629,390.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา ดังนี้   

- ค่าจัดการเรียนการสอน ส าหรับเด็กปฐมวัย (อายุ2-5ปี)  ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านห้วยโจด จ านวน  35 คน ,  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองยาง จ านวน 29 คน  
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อนางชิง จ านวน 24 คน  รวมจ านวนทั้งสิ้น 88 คน   x 
1,700.-บาท   ตั้งไว้  149,600.-บาท   ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2562  

- ค่าหนังสือเรียน   ส าหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5ปี)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านห้วยโจด จ านวน 16 คน ,  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองยาง จ านวน 16 คน  และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อนางชิง จ านวน 11 คน รวมจ านวนทั้งสิ้น 43 คน   x 200.-
บาท   ตั้งไว้  8,600.-บาท   ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2562 
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- ค่าอุปกรณ์การเรียน  ส าหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5ปี)  ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านห้วยโจด จ านวน 16 คน ,  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองยาง จ านวน 16 คน  
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อนางชิง จ านวน 11 คน  รวมจ านวนทั้งสิ้น 43 คน   x 
200.-บาท  ตั้งไว้  8,600.-บาท   ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2562 

- ค่าเครื่องแบบนักเรียน  ส าหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5ปี) ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านห้วยโจด จ านวน 16 คน ,  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองยาง จ านวน 16 คน  
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อนางชิง จ านวน 11 คน รวมจ านวนทั้งสิ้น 43 คน x 300.-
บาท   ตั้งไว้  12,900.-บาท   ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2562 

- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ส าหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5ปี) ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านห้วยโจด  จ านวน 16 คน,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองยาง  จ านวน 16 คน  
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อนางชิง  จ านวน 11 คน  รวมจ านวนทั้งสิ้น 43 คน x 430.-บาท   
ตั้งไว้  18,490.-บาท   ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2562 

      - ค่าอาหารกลางวัน   ส าหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยโจด 
จ านวน 35 คน,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองยาง จ านวน 29 คน  และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านบ่อนางชิง จ านวน 24 คน  รวมจ านวนทั้งสิ้น 88 คน x 245วัน x 20บาท   ตั้ง
ไว้   431,200.-บ าท   ข้ อมู ล  ณ  10  มิ ถุ น ายน  2562    - เป็ น ไป ตามห นั งสื อ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0893.2/ว1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0893.3/ว1658 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559- 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง 2565) หน้าที่  87 ล าดับที่ 2 

  2.2.3  ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  ตั้งไว้   
50,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  เพ่ือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ  เช่น  วัสดุ  ครุภัณฑ์ส านักงาน  อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ค่าบ ารุงรักษา
หรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ    

2.3  ค่าวัสดุ ตั้งไว้  1,175,500.-บาท    
    2.3.1  ประเภทวัสดุส านักงาน  ตั้งไว้   45,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็น

ค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ  แฟ้ม ปากกา  ดินสอ ฯลฯ     
   2.3.2 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   ตั้งไว้  15,000.-บาท  เพ่ือจ่าย

เป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า และวิทยุเช่นหลอดไฟฟ้า  สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ  
     2.3.3 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์  ตั้งไว้ 45,000.บาท    เพ่ือจ่ายเป็น

ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  เมาส์ เมนบอร์ด แป้นพิมพ์ ตลับผงหมึก ตลับหมึกเติม  
โปรแกรม  อุปกรณ์เพ่ิมเติม  ฯลฯ    

     2.3.4  ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว  ตั้งไว้30,000.-บาท  เพ่ือจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  แปรง  ไม้กวาด  แก้วน้ า  ผงซักฟอก   น้ ายา
ล้างจาน  ถ้วยชาม  ฯลฯ    

     2.3.5  ประเภทค่าอาหารเสริม (นม) ตั้งไว้  1,040,500.-บาท เพ่ือ
จ่ายเป็นค่า จัดซื้ออาหารเสริม (นม)  ให้แก่  
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    - ส าหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยโจด จ านวน 35 คน ,  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองยาง จ านวน 29 คน  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อนางชิง 
จ านวน 24 คน  รวมจ านวนทั้งสิ้น  88 คน  x 260 วัน x 7.37 บาท  จ านวนเงิน 
168,629.-บาท   ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2562 

- ส าหรับเด็กอนุบาล - ป.6  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด)  
จ านวน 201 คน , โรงเรียนคลองยางนุสรณ์  จ านวน 117 คน  และโรงเรียนบ้านบ่อนาง
ชิง จ านวน 137 คน  รวมจ านวนทั้งสิ้น 455 คน x 260 วัน x 7.37 บาท   จ านวนเงิน  
871,871.-บาท  ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2562   
     2.4  ค่าสาธารณูปโภค  ตั้งไว้   165,000.-บาท      
 2.4.1  ประเภทค่าไฟฟ้า  ตั้งไว้   130,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า  ส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยโจด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองยาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านบ่อนางชิง   
 2.4.2 ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ต้ังไว้ 35,000.-บาท เพ่ือจ่าย
เป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต    
3. เงินอุดหนุน   ตั้งไว้   2,120,000.-บาท    
    3.1  เงินอุดหนุนส่วนราชการ  ตั้งไว้   2,120,000.-บาท    
   (1)  อุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83(บ้านห้วยโจด)  ตั้งไว้   30,000.-บาท   
เพ่ือจัดท าโครงการจัดนิทรรศการมหกรรมภาพความส าเร็จ  ตามหนังสือโรงเรียนไทยรัฐ
วิทยา 83 (บ้านห้วยโจด) ที่ ศธ 04154.050/ 151  ลว.12 ก.ค. 2562 เรื่อง ส่งโครงการ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563      - เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565) หน้าที่ 92 ล าดับที่ 25 
   (2)  อุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 ( บ้านห้วยโจด )  ตั้งไว้  25,000.-บาท  
เพ่ือจัดท าโครงการเข้าค่ายบรรเลงดุริยางค์นักเรียน ตามหนังสือโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 
(บ้านห้วยโจด) ที่ ศธ 04154.050/ 151  ลว.12 ก.ค. 2562 เรื่อง ส่งโครงการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563- เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565) หน้าที่ 92   ล าดับที่ 26 
    (3)  อุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด)  ตั้งไว้  20,000.-บาท   
เพ่ือจัดท าโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ตามหนังสือโรงเรียนไทยรัฐ
วิทยา 83 (บ้านห้วยโจด) ที่ ศธ 04154.050/ 151  ลว.12 ก.ค. 2562 เรื่อง ส่งโครงการ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563      - เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565) หน้าที่   92 ล าดับที่ 27 
    (4)  อุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 ( บ้านห้วยโจด )  ตั้งไว้  25,000.-บาท 
เพ่ือจัดท าโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน ตามหนังสือโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วย
โจด) ที่ ศธ 04154.050/ 151  ลว.12 ก.ค. 2562 เรื่อง ส่งโครงการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561ถึง2565) หน้าที่ 93 ล าดับที่ 28 
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    (5)  อุดหนุนโรงเรียนคลองยางนุสรณ์   ตั้งไว้   18,000.-บาท  เพ่ือจัดท า
โครงการกีฬาภายในและกลุ่มเครือข่าย ตามหนังสือโรงเรียนคลองยางนุสรณ์  ที่ ศธ 
04154.045/ 133  ลว.10 ก.ค. 2562 เรื่อง ส่งโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561ถึง
2565) หน้าที่  93 ล าดับที่ 29 
   (6)  อุดหนุนโรงเรียนคลองยางนุสรณ์    ตั้งไว้   30,000.-บาท   เพ่ือจัดท า
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ดนตรีไทย/สากล  ตามหนังสือโรงเรียนคลองยางนุสรณ์ ที่ ศธ 
04154.045/ 133  ลว.10 ก.ค. 2562 เรื่อง ส่งโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. – เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561ถึง
2565)  หน้าที่  93 ล าดับที่ 30 
    (7)  อุดหนุนโรงเรียนคลองยางนุสรณ์  ตั้งไว้   20,000.-บาท   เพ่ือจัดท า
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ และส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ตามหนังสือโรงเรียนคลอง
ยางนุสรณ์ ที่ ศธ 04154.045/ 133  ลว.10 ก.ค. 2562 เรื่อง ส่งโครงการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง2564)  หน้าที่  93 ล าดับที่ 31 
    (8)  อุดหนุนโรงเรียนคลองยางนุสรณ์    ตั้งไว้   17,000.-บาท   เพ่ือจัดท า
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามหนังสือโรงเรียนคลองยางนุสรณ์ ที่ 
ศธ 04154.045/ 133  ลว.10 ก.ค. 2562 เรื่อง ส่งโครงการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561ถึง2565) หน้าที่ 94 ล าดับที่ 32 
    (9)  อุดหนุนโรงเรียนคลองยางนุสรณ์    ตั้งไว้   15,000.-บาท   เพ่ือจัดท า
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยครูอาสาสมัครต่างชาติ  ตามหนังสือโรงเรียน
คลองยางนุสรณ์ ที่ ศธ 04154.045/ 133  ลว.10 ก.ค. 2562 เรื่อง ส่งโครงการขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  - เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561ถึง2565) หน้าที่  94 ล าดับที่ 33 
    (10)  อุดหนุนโรงเรียนบ้านบ่อนางชิง   ตั้งไว้  20,000.-บาท  เพ่ือจัดท า
โครงการค่ายติวเข้มวิชาการ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหนังสือโรงเรียนบ้านบ่อนางชิง   
ที่ ศธ 04154.067/ 119  ลว.15 ก.ค. 2562 เรื่อง ขอรับงบประมาณ สนับสนุนโครงการ 
ประจ าปีงบประมาณ  2563 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565) 
หน้าที่ 90 ล าดับที่ 21 
    (11)  อุดหนุนโรงเรียนบ้านบ่อนางชิง   ตั้งไว้   15,000.-บาท  เพ่ือจัดท า
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมไทย ตามหนังสือโรงเรียนบ้านบ่อนางชิง   
ที่ ศธ 04154.067/ 119  ลว.15 ก.ค. 2562 เรื่อง ขอรับงบประมาณ สนับสนุนโครงการ
ประจ าปีงบประมาณ  2563 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561  ถึง  2565) 
หน้าที่ 90 ล าดับที่ 20 
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    (12) อุดหนุนโรงเรียนบ้านบ่อนางชิง ตั้งไว้ 10,000.-บาท เพ่ือจัดท าโครงการ
ส่งเสริมการออกก าลังกายโรงเรียนบ้านบ่อนางชิงต้านภัยยาเสพติด  ตามหนังสือโรงเรียน
บ้านบ่อนางชิง  ที่ ศธ 04154.067/ 119  ลว.15 ก.ค. 2562 เรื่อง ขอรับงบประมาณ 
สนับสนุนโครงการ ประจ าปีงบประมาณ  2563 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.
2561ถึง2565) หน้าที่ 91 ล าดับที่ 22 
   (13)  อุดหนุนโรงเรียนบ้านบ่อนางชิง  ตั้งไว้  30,000.-บาท  เพ่ือจัดท า
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ดนตรีไทย-สากล  ตามหนังสือโรงเรียนบ้านบ่อนางชิง ที่ ศธ 
04154.067/ 119  ลว.15 ก.ค. 2562 เรื่อง ขอรับงบประมาณ สนับสนุนโครงการ 
ประจ าปีงบประมาณ  2563  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565) 
หน้าที่ 91 ล าดับที่ 23 
   (14)  อุดหนุนโรงเรียนบ้านบ่อนางชิง ตั้งไว้ 25,000.-บาท  เพ่ือจัดท าโครงการ
ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ตามหนังสือโรงเรียนบ้าน
บ่อนางชิง   ที่ ศธ 04154.067/ 119  ลว.15 ก.ค. 2562 เรื่อง ขอรับงบ ประมาณ 
สนับสนุนโครงการ ประจ าปีงบประมาณ  2563 – เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.
2561ถึง2565) หน้าที่ 91 ล าดับที่ 24 

      (15)  อุดหนุนโรงเรียนภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด จ านวน 3  
โรงเรียน  ตั้งไว้  1,820,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันดังนี้ 
                - ส าหรับเด็กนักเรียนอนุบาล - ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วย
โจด)(จัดสรร 100%)  จ านวน 201คนx 200 วัน x 20 บาท   จ านวนเงิน 804,000.-
บาท   ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2562 
        - ส าหรับเด็กอนุบาล - ป.6 โรงเรียนคลองยางนุสรณ์ (จัดสรร 100 %)  
จ านวน 117 คน x 200 วัน x  20 บาท   จ านวนเงิน 468,000.-บาท   ข้อมูล ณ 10 
มิถุนายน 2562 

      - ส าหรับเด็กอนุบาล - ป.6 โรงเรียนบ้านบ่อนางชิง(จัดสรร 100 %)    
จ านวน 137คน x 200 วัน x 20 บาท   จ านวนเงิน 548,000.-บาท  ข้อมูล ณ 10 
มิถุนายน 2562 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565)  หน้าที่ 90  
ล าดับที่ 19  

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  แผนงาน
สาธารณสุข  (00220)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  (00221)ตั้งไว้รวม  
1,200,510.-บาท    
 1.  งบบุคลากร ตั้งไว ้   551,100.-บาท  

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ตั้งไว้  551,100.-บาท          
   1.1.1  ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ตั้งไว้  503,100.-บาท  เพ่ือจ่าย

เป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง พนักงานเครื่องจักรกลขนาดเบา 
(รถบรรทุกขยะ) ต าแหน่ง คนงานประจ ารถขยะ (ทักษะ) จ านวน 1 คน พนักงานจ้าง
ทั่วไป ต าแหน่ง คนงานประจ ารถขยะจ านวน 2 คน    
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  1.1.2 ประเภท เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง  ตั้งไว้  48,000.-บาท  เพ่ือ
จ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง พนักงานเครื่องจักรกล
ขนาดเบา (รถบรรทุกขยะ) ต าแหน่ง คนงานประจ ารถขยะ (ทักษะ) จ านวน 1 คน  
พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง คนงานประจ ารถขยะจ านวน 2 คน    
  2.  งบด าเนินการ  ตั้งไว้  596,910.-บาท     

     2.1  ค่าตอบแทน  ตั้งไว้  118,930.-บาท     
          2.1.1  ประเภทค่าตอบแทน ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้  113,930.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

  2.1.2 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ตั้งไว้   5,000.-
บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
             2.2 ค่าใช้สอย  ตั้งไว ้ 297,980.-บาท     
     2.2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 100,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  ฯลฯ    
    2.2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้  97,980.-บาท   ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
        (1) โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  ตั้งไว้ 55,680.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  เช่นค่า
จัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีด - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ 
มท 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561ถึง2565) หน้าที่   65 ล าดับที่ 5 
        (2)  โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนสร้างจิตสดใสร่างกายแข็งแรง  
ตั้งไว้   11,500.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนสร้างจิตสดใสร่างกายแข็งแรง  เช่น ค่าอาหาร ค่าสมมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565) หน้าที่   66  ล าดับที่  9 
    (3)  โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ ตั้งไว้  18,600.-บาท เพ่ือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ  เช่น ค่าอาหาร ค่าสมมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มฯลฯ- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2547   - 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565) หน้าที่   96  ล าดับที่  1 
    (4)  โครงการอบรมบ าบัดน้ าเสียในครัวเรือน  ตั้งไว้   12,200.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน โครงการอบรมบ าบัดน้ าเสียในครัวเรือน  เช่น 
ค่าอาหาร ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2547  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565) 
หน้าที่   96  ล าดับที่  2 
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  2.2.3  ป ระเภทค่ าบ ารุ งรักษ าและซ่ อมแซมทรัพ ย์ สิ น  ตั้ ง
ไว้100,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ          
     2.3  ค่าวัสดุ  ตั้งไว ้  180,000.-บาท     

    2.3.1 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ตั้งไว้ 40,000.-บาท  เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  แบตเตอรี่ น้ ามันเบรก  ยางนอก ยาง
ใน  ฯลฯ      

   2.3.2 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   ตั้งไว้  120,000.-บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามันดีเซล  ส าหรับรถบรรทุกขยะ 

    2.3.3 ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  ตั้งไว้   20,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ค่าทรายเคมีเคลือบสารส าหรับ
ก าจัดลูกน้ ายุงลายและน้ ายาเคมีส าหรับพ่นหมอกควันและพ่นละอองฝอย  ส าหรับก าจัด
ยุงลาย   
 3. เงินอุดหนุน   ตั้งไว้    52,500.-บาท   
       3.1  เงินอุดหนุนเอกชน   ตั้งไว้    52,500.-บาท   

     (1)  อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน  ตั้งไว้  52,500.-บาท  เพ่ือเป็น
ค่าสนับสนุนการด าเนินงานในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตพ้ืนที่ หมู่บ้าน 
จ านวน  7 หมู่บ้าน ๆ ละ  7,500.-บาท - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 ถึง 
2565) หน้าที่  66 ล าดับที่ 11 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  แผนงาน
เคหะและชุมชน   (00240)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241) ตั้งไว้
รวม   6,186,618.-บาท    
1.  งบบุคลากร ตั้งไว ้   1,005,432.-บาท 

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ตั้งไว ้ 1,005,432.-บาท  
 1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว้     782,760.-บาท   

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล  ต าแหน่ง 1. ผู้อ านวยการกอง
ช่าง  2.นายช่างโยธา   3.เจ้าพนักงานธุรการ 

1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน   ตั้งไว้  24,000.-บาท  เพ่ือจ่าย
เป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล  ต าแหน่ง 1. เจ้าพนักงานธุรการ 

1.1.3 ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง  ตั้งไว้ 42,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
ประจ าต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง     

     1.1.4  ประเภทเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ตั้งไว้  132,672.-บาท  เพื่อจ่าย
เป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ   ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา   

     1.1.5  ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง ตั้งไว้      24,000.-บาท เพ่ือ
จ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจ   ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา   
 2.  งบด าเนินการตั้งไว้  556,286.-บาท     

 2.1  ค่าตอบแทนตั้งไว้  91,286.-บาท     
 

/2.1.1 ประเภท... 
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  2.1.1  ประเภทค่าตอบแทน ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้งไว้   76,286.-บาท    เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

2.1.2  ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาตั้งไว้   5,000.-บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน   การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  

2.1.3  ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ต้ังไว้  10,000.-บาท  เพ่ือจ่าย
เป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    

2.2  ค่าใช้สอย  ตั้งไว ้ 280,000.-บาท    
2.2.1  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  ตั้งไว้   100,000.-บาท เพ่ือ

จ่ายเป็น ค้าจ้างเหมาบริการ ต่าง ฯลฯ   
2.2.2  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้  80,000.-บาท  ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
     (1)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    ตั้งไว้  20,000.-บาท    
เพ่ือเป็นค่าใช่จ่ายส าหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ใน
การเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา   
     (2)  ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ตั้งไว้  60,000.-บาท  เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนส าหรับเป็นค่าอบรมสัมมนา    
   2.2.3 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 100,000.-บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
เช่น วัสดุ  ครุภัณฑ์ส านักงาน  ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืน ๆ  ค่าซ่อมแซม
อาคารส านักงาน  ฯลฯ   
    2.3   ค่าวัสดุตั้งไว้   185,000.-บาท     

2.3.1  ประเภทวัสดุส านักงาน  ตั้งไว้  50,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
ส านักงาน เช่น กระดาษ  แฟ้ม ปากกา  ดินสอ ฯลฯ     

  2.3.2 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้  5,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
วัสดุไฟฟ้า และวิทยุเช่นหลอดไฟฟ้า  สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ  

2.3.3  ประเภทวัสดุก่อสร้าง  ตั้งไว้   100,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
วัสดุก่อสร้าง  เช่น  ไม้ต่างๆ  น้ ามันทาไม้  ปูนซีเมนต์  หิน  ดิน  ทราย  ฯลฯ          

2.3.4  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์  ตั้งไว้  30,000.-บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  เมาส์ เมนบอร์ด แป้นพิมพ์ ตลับผงหมึก ตลับหมึกเติม  
โปรแกรม  อุปกรณ์เพ่ิมเติม  ฯลฯ    
3. งบลงทุนตั้งไว้  4,624,900.-บาท    
 3.1  ครุภัณฑ์  ตั้งไว ้ 85,900.-บาท   
         3.1.1  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงานตั้งไว้  23,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน ดังนี้ 
           (1) จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จ านวน 2 ตู้ ตั้งไว้  11,000.-บาท  
โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
 

/-ขนาดกว้าง... 



31 

 

         - ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 110 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 80 ซม.  ลึกไม่น้อย
กว่า 40 ซม. - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 
มิถุนายน 2558   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565) หน้าที่   115  
ล าดับที่ 18 
        (2) จัดซื้อตู้ เหล็กเก็บเอกสารขนาด 2 บาน  จ านวน 2 ตู้    ตั้งไว้  
12,000.-บาท  โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
         - ขนาดกว้างไม่น้อย 90 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 180 ซม.  - เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558   - เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565) หน้าที่    115  ล าดับที่ 19 
         3.1.2  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้  62,900.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้ 
      (1)  ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล 
จ านวน 1  เครื่อง  ตั้งไว้ 22,000.-บาท  โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้   มีหน่วย
ประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จ านวน 1 หน่วย โดยมี
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  

  1. ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ  Cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่
น้อยกว่า 2.2 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) 
ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ  

  2. ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ  Cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่
น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถ
ในการประมวลผลสูง  

  -มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB  

  -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 
TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย  

  -มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และ
มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว  

  -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
  -มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
  -มี ช่ อ ง เชื่ อ ม ต่ อ ร ะบ บ เค รื อ ข่ า ย  (Network Interface) แ บ บ 

10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
  -สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ 

Bluetooth  
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลง

วันที่ 9 มิถุนายน 2558 
 

/-เป็นไปตาม... 
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  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565) หน้าที่  115 
ล าดับที่ 20(ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2562) 
     (2)  ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  จ านวน 1  เครื่อง  ตั้งไว้ 22,000.-บาท  โดยมี
คุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 

  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย  

  - หน่วยประมวลผลกลาง  (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ  Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB  
     -มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  

  1) เป็ น แผ งวงจร เพ่ื อแสด งภ าพ แยกจากแผ งวงจรห ลั กที่ มี
หน่วยความจ า ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  

  2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  

  3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 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 120 GB จ านวน 1 หน่วย  

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

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

วันที่ 9 มิถุนายน 2558 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565) หน้าที่  115 

ล าดับที่ 17(ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2562) 
  (3)  เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network แบบที่ 1 

(28 หน้า/นาท)ี จ านวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 8,900 บาท  โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
  -มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
  -มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อ

นาที (ppm)  
/-สามารถ... 
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  -สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้  
  -มีหน่วยความจ า(Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB  
  -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface)แบบ  USB  2.0 หรือดีกว่า  จ านวนไม่

น้อยกว่า 1 ช่อง  
  -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 

Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย 
Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได ้ 

  -มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น  
  -สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลง

วันที่ 9 มิถุนายน 2558 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565) หน้าที่  116 

ล าดับที่ 21(ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2562) 
     (4)  เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 
หน้า/นาท)ี  จ านวน 1  เครื่อง  ตั้งไว้ 10,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
     -มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi  

  -มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ  A4 ไม่น้อยกว่า 18 
หน้าต่อนาที (ppm)  

  -มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อ
นาที (ppm)  
     -สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้  
     -มีหน่วยความจ า(Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB  

  -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
  -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 

Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย 
Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได ้ 
     -มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น  
     -สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  

  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 
มิถุนายน 2558- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565) หน้าที่  116 ล าดับที่ 
22(ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2562) 
        3.2  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว ้   4,539,000.-บาท   
              -ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
     (1) โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 18 เมตร ยาว 44 เมตร 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  1 ป้าย   ตั้งไว้  3,970,000.-บาท  (ตามแบบ อบต.
ก าหนด)  - พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ. 2537 - 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565) หน้าที่ 108 ล าดับที่ 1 
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       (2) โครงการปรับปรุงส านักงานกองช่าง  ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 9  เมตร  
พร้อมครุภัณฑ์ส านักงาน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  1 ป้าย  ตั้งไว้  438,000.-
บาท  (ตามแบบ อบต.ก าหนด)  - พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561  ถึง  2565)  หน้าที่ 108 
ล าดับที่ 2 
       (3) โครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุ  ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 10 เมตร  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  1 ป้าย   ตั้งไว้ 131,000.-บาท  (ตามแบบ อบต.
ก าหนด)  - พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ. 2537 - 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565) หน้าที่ 108 ล าดับที่ 3 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  แผนงาน
เคหะและชุมชน(00240) งานไฟฟ้าถนน(00242)  ตั้งไว้รวม  1,389,727.-บาท   
1.  งบบุคลากร ตั้งไว ้   316,128.-บาท  

  1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ตั้งไว ้ 316,128.-บาท     
  1.1.1  ประเภทเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ตั้งไว้     268,128.-บาท  เพ่ือ

จ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ   ต าแหน่ง 1.พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา  (รถกระเช้า)  2. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 

      1.1.2  ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง  ตั้งไว้    48,000.-บาท  เพ่ือ
จ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจ   ต า แหน่ง 1. พนักงานขับ
เครื่องจักรกลขนาดเบา (รถกระเช้า)  2. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 
2.  งบด าเนินการ  ตั้งไว้  302,669.-บาท    

 2.1  ค่าตอบแทน   ตั้งไว้    22,669.-บาท     
 2.1.1 ประเภทค่าตอบแทน ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น   ตั้งไว้   19,669.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

2.1.2  ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา  ตั้งไว้   3,000.-บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
 2.2  ค่าใช้สอย  ตั้งไว้   90,000.-บาท     

 2.2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  ตั้งไว้  40,000.-บาท  เพ่ือค้า
จ้างเหมาบริการ ต่างๆ   

 2.2.2  ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 50,000.-บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
เช่น ค่าซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  เช่น  ถนน  ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ  ค่าบ ารุงรักษา  หรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น    
 2.3  ค่าวัสดุ  ตั้งไว ้  190,000.-บาท     

   2.3.1  ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ตั้งไว้  100,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า และวิทยุ  เช่น หลอดไฟฟ้า  สายไฟฟ้า ฯลฯ  
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  2.3.2 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ตั้งไว้  10,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ น้ ามันเบรก ยางนอก ยางใน  ฯลฯ      

  2.3.3 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ตั้งไว้  30,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามันดีเซล  ส าหรับรถกระเช้า  

2.3.4 ประเภทวัสดุก่อสร้าง  ตั้งไว้ 50,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
ก่อสร้าง  เช่น ปูนซีเมนต์  หิน  ดิน  ทราย  ฯลฯ                    
3.  งบลงทุน  ตั้งไว้  313,000.-บาท    
      3.1  ครุภัณฑ์  ตั้งไว้  163,000.-บาท    
         3.1.1  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  ตั้งไว้  3,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน ดังนี้ 
      (1)  จัดซื้อเครื่องฉีดน้ าแรงดันสูงจ านวน  1 เครื่อง ตั้งไว้ 3,000 บาท  
โดยมีคุณลักษณะดังนี้  -  ขนาดแรงดันน้ าไม่น้อยกว่า  250 Bar ก าลังมอเตอร์ไม่น้อยกว่า  
3,000 W  สายฉีดน้ ายาวไม่น้อยกว่า  7 เมตร ปริมาณน้ าไม่น้อยกว่า 500 ลิตร/นาที     - 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558   - 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561ถึง2565) หน้าที่ 116 ล าดับที่ 23 
              3.1.2 ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้  160,000  บาท  เพ่ือจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ดังนี้ 
         (1)  ค่าจัดซื้อสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเสา
ติดต้ัง  จ านวน 10 ต้น ตั้งไว้   55,000.-บาท  โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
         -  แผงโซล่าเซลล์(Solar panel)  ชนิด Mono or Poly Crystalline ผลิต
พลังงาน 5  วัตต์ (W)  แรงดัน 18  โวลต์   กระเเส  278 mA แบตเตอรี่ (Battery)แบบ
แห้ง (Dry cell)แรงดัน 12 โวลต์ (V) กระแส 7.8 AH.  อุปกรณ์ส่องสว่างของหลอด LEDs  สี
เเดงหรือเหลือง ขนาด 5 ม.ม.(mm) จ านวนหลอด  170 ดวง  อายุการใช้งาน  100,000 ชม. 
อั ต ราการกระพริ บ ของไฟ  60 ครั้ ง/นาที  (ปรั บ ได้ )  ส า รอ ง ไฟ  3 วั น   ระ ย ะ
มองเห็น ประมาณ 1,000 เมตร หรือมากกว่าขนาด 300 มิลลิเมตร เลนส์(Lens) สี
ใส  (Clear) แ บ บ ABS or Polycarbonate  โ ค ม  (Body)  สี ด า   แ บ บ  ABS or 
Polycarbonate  -ขนาดเสาติดตั้งขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว  สูง 3 เมตร   
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  - 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565) หน้าที่  116 ล าดับที่ 24 
       (2)  ค่าจัดซื้อโคมไฟถนน โซล่าเซลล์    จ านวน 35 โคม  ตั้ งไว้   
105,000.-บาท  โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
         -  โคมไฟถนน LED   - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561ถึง2565) หน้าที่  116 ล าดับที่ 25 
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        3.2  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ตั้งไว ้  150,000.-บาท   
              -ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
       -ค่ าออกแบบ ค่ าควบคุมงานที่ จ่ ายให้ แก่ เอกชน นิ ติบุ คคลหรือ
บุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 

  (1) เพ่ือจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติ
บุคคลหรือบุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง  ตั้งไว้  150,000.-บาท   
4.  เงินอุดหนุน  ตั้งไว้   457,930.-บาท   

          4.1  เงินอุดหนุนส่วนราชการ   ตั้งไว้   457,930.-บาท   
     (1)  อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอวัฒนานคร โครงการขยาย

เขตไฟฟ้า  หมู่ที่  1  บ้านห้วยโจด  ตั้งไว้   194,800.-บาท   - เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (พ.ศ.2561ถึง2565)   หน้าที่  61ล าดับที่ 184  

    (2)  อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอวัฒนานคร   โครงการขยาย
เขตไฟฟ้า  หมู่ที่   2  บ้านหนองป่าหมาก   ตั้งไว้   97,200.-บาท   - เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565)   หน้าที่   61 ล าดับที่ 185 

  (3)  อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอวัฒนานคร   โครงการขยาย
เขตไฟฟ้า  หมู่ที่  3  บ้านคลองยาง ตั้งไว้   60,520.-บาท   - เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565)   หน้าที่   61 ล าดับที่ 186 

  (4)  อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอวัฒนานคร   โครงการขยาย
เขตไฟฟ้า  หมู่ที่  4  บ้านบ่อนางชิง ตั้งไว้   20,590.-บาท   - เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565)   หน้าที่  61 ล าดับที่ 187 

  (5)  อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอวัฒนานคร   โครงการขยาย
เขตไฟฟ้า  หมู่ที่  5  บ้านเสาสูง ตั้งไว้   84,820.-บาท   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561ถึง2565)  หน้าที่  61 ล าดับที่ 188 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  แผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ของชุมชน  (00252)  ตั้งไว้รวม   165,000.-บาท   
1.  งบด าเนินการตั้งไว้   50,000.-บาท    
      1.1 ค่าใช้สอย  ตั้งไว้   50,000.-บาท     

1.1.1  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ  ตั้งไว้ 50,000.-บาท  รายละเอียดดังนี้      

(1) โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพประชาชนต าบลห้วยโจด  ตั้งไว้  19,600.-บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพประชาชนต าบลห้วยโจด  
เช่น ค่าอาหาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ   - เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565)  
หน้าที่  67  ล าดับที่  1 
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(2) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ตั้งไว้   14,750.-บาท   เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  เช่น 
ค่าอาหาร ค่าป้าย ค่าสมมนาคุณวิทยากร ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง 2565)  หน้าที่   67  ล าดับที่  4 

(3) โครงการรณรงค์ “ขับ-ซ้อนมอเตอร์ไซค์-ใส่หมวกกันน็อก ล็อกสายรัดคาง”  
ตั้งไว้   15,650.-บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน “ขับ-ซ้อนมอเตอร์ไซค์-ใส่
หมวกกันน็อก ล็อกสายรัดคาง”  เช่น ค่าอาหาร ค่าป้าย ค่าสมมนาคุณวิทยากร ฯลฯ   - 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561ถึง2565)  หน้าที่   68  ล าดับที่  6 
2.  เงินอุดหนุน ตั้งไว้  115,000.-บาท   

          2.1  เงินอุดหนุนส่วนราชการ   ตั้งไว้   115,000.-บาท   
           (1) อุดหนุนที่ท าการปกครองจังหวัดสระแก้ว  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด  ตั้งไว้  50,000.-บาท - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง2565) 
หน้าที่ 68 ล าดับที่ 7 
 (2)  อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อ.วัฒนานคร  ตั้งไว้  
50,000.-บาท  ตามหนังสืออ าเภอวัฒนานคร ที่ สก 0418.1/ว 497  ลว.27 พ.ค. 2562 เรื่อง  
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563         - 
เป็ น ไป ต า ม แ ผ น พั ฒ น า ท้ อ ง ถิ่ น  (พ .ศ .2 5 6 1 ถึ ง 2 5 6 5 ) ห น้ า ที่   6 8                              
ล าดับที่ 8 
         (3)  อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ ประจ าปี  2563  ตั้งไว้  15,000.-บาท  ตามหนังสืออ าเภอ
วัฒนานคร ที่  สก 0418.1/ว 497  ลว.27 พ.ค. 2562 เรื่อง ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561ถึง2565) หน้าที่ 68 ล าดับที่ 9 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  แผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)  งานกีฬาและนันทนาการ  (00262)  
ตั้งไว้รวม  218,500.-บาท    
1   งบด าเนินการ  ตั้งไว้  218,500.-บาท    

   1.1   ค่าใช้สอย  ตั้งไว้  168,500.-บาท    
  1.1.1   ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอื่น ๆ  ตั้งไว้  168,500.-บาท    รายละเอียดดังนี้   
  (1)  ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน  และประชาชนต้านยา

เสพติด ประจ าต าบลห้วยโจด   ตั้งไว้   168,500.-บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน  และประชาชนต้านยาเสพติด ประจ าต าบลห้วยโจด  
เช่น ค่าป้าย ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ   
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อุปกรณ์  เงินรางวัลฯลฯ  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.
2561  ถึง  2565) หน้าที่   69  ล าดับที่  1 
     1.2   ค่าวัสดุ  ตั้งไว้  50,000.-บาท     

  1.2.1  ประเภทวัสดุกีฬา  ตั้งไว้ 50,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่า วัสดุ อุปกรณ์
กีฬา ขององค์การบริหารส่วนต าบล เช่น ลูกฟุตบอล  ลูกตะกร้อ  ลูกเปตอง   ตาข่าย
กีฬา ฯลฯ   

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  แผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  (00263) ตั้งไว้รวม   297,100.-บาท    
1.  งบด าเนินการ  ตั้งไว้  157,100.-บาท    
      1.1  ค่าใช้สอย  ตั้งไว้  157,100.-บาท    

     1.1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 50,000.-บาท  
เพ่ือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นวันส าคัญของทางราชการ   ค่าใช้จ่าย
ในพิธีการทางศาสนา และประเพณีต่าง   

1.1.2 ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ 107,100.-บาท  รายละเอียดดังนี้  
  (1)  โครงการกิจกรรมงานวันสงกรานต์และงานวันผู้สูงอายุ ตั้งไว้ 46,750 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน โครงการกิจกรรมงานวันสงกรานต์และงานวัน
ผู้สูงอายุ   เช่น ค่าป้าย ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง เวที ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ  - 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565) หน้าที่ 70  
ล าดับที่  5 
  (2)  โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ   ตั้งไว้   16,850.-บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน โครงการปฏิบัติธรรม   เช่น ค่าป้าย ค่าน้ าปานะฯลฯ  - เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565) หน้าที่  70  ล าดับที่ 7
  
 (3)  โครงการหล่อเทียนเข้าพรรษา   ตั้งไว้  40,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการด าเนิน โครงการหล่อเทียนเข้าพรรษา   เช่น ค่าป้าย วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ  - เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565) หน้าที่ 70  ล าดับที่ 6 
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 (4)  โครงการท าบุญเยี่ยมวัดช่วงเข้าพรรษา   ตั้งไว้  3,500.-บาท  เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน โครงการท าบุญเยี่ยมวัดช่วงเข้าพรรษา   เช่น ค่าเครื่องไทยธรรม ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565) หน้าที่ 70  
ล าดับที่ 8 
2. เงินอุดหนุน  ตั้งไว้   140,000.-บาท     
       2.1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ  ตั้งไว้  140,000.-บาท     

   (1) อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอวัฒนานคร จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 
ประจ าปี 2562  ตั้ง ไว้   5 ,000 .-บาท   ตามหนังสืออ า เภอวัฒนานคร ที่  สก 
0418.1/ว 497  ลว.27 พ.ค. 2562 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565) 
หน้าที่   71 ล าดับที่ 10 

   (2) อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอวัฒนานคร  จัดกิจกรรมวันปิยมหาราช  
ประจ าปี 2562  ตั้งไว้   2,000.-บาท  ตามหนังสืออ าเภอวัฒนานคร ที่ สก 0418.1/ว 497  ลว.
27 พ.ค. 2562 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561ถึง2565) หน้าที่   70  ล าดับที่ 4 
     (3) อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอวัฒนานคร กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวัน
สถาปนาจังหวัดสระแก้ว ประจ าปี 2562   ตั้งไว้ 4,500.-บาท  ตามหนังสืออ าเภอวัฒนา
นคร ที่ สก 0418.1/ว 497  ลว.27 พ.ค. 2562 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
รายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ  พ .ศ. 2563  - เป็ น ไปตามแผนพัฒนาท้ องถิ่ น                  
(พ.ศ.2561ถึง2565) หน้าที่   70  ล าดับที่ 9 
     (4) อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอวัฒนานคร  จัดงานวันคล้ายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ  ตั้งไว้  5,000.-บาท    ตามหนังสืออ าเภอวัฒนานคร 
ที่ สก 0418.1/ว 497  ลว.27 พ.ค. 2562 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565)  
หน้าที่ 71 ล าดับที่ 10 
    (5)  อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอวัฒนานคร จัดงานสมโภชวันยุทธหัตถี
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ประจ าปี 2563  ตั้งไว้   30,000.-บาท  ตามหนังสืออ าเภอ
วัฒนานคร ที่  สก 0418.1/ว 497  ลว.27 พ.ค. 2562 เรื่อง ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561ถึง2565) หน้าที่ 71 ล าดับที่ 11  
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    (6)  อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอวัฒนานคร  จัดกิจกรรมประเพณีสืบสาน
วัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ตั้งไว้  30,000.-บาท ตามหนังสือ
อ าเภอวัฒนานคร  ที่ สก 0418.1/ว 497  ลว.27 พ.ค. 2562 เรื่อง ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561ถึง2565) หน้าที่  71 ล าดับที่ 12 
   (7)  อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอวัฒนานคร  จัดกิจกรรมวันที่ระลึกเจษฎา
บดินทร์พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  ประจ าปี 2563  ตั้งไว้   2,000.-บาท  ตามหนังสืออ าเภอ
วัฒนานคร ที่  สก 0418.1/ว 497  ลว.  27 พ.ค. 2562 เรื่องขอรับการสนับสนุน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561ถึง2565) หน้าที่  72 ล าดับที่ 13 
   (8) อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอวัฒนานคร วันพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจ าปี 2563  ตั้งไว้   2,500.-บาท   
ตามหนังสืออ าเภอวัฒนานคร ที่ สก 0418.1/ว 497  ลว.27 พ.ค. 2562 เรื่อง ขอรับการ
ส นั บ ส นุ น ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ่ า ย ป ร ะ จ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ .ศ .  2 5 6 3                               
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565) หน้าที่ 72 ล าดับที่ 14   
    (9) อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอวัฒนานคร  จัดกิจกรรมงานวันสงกรานต์
และวันกตัญญู  ประจ าปี 2563   ตั้งไว้  18,000.-บาท   ตามหนังสืออ าเภอวัฒนานคร 
ที่ สก 0418.1/ว 497  ลว.27 พ.ค. 2562 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565) 
หน้าที่ 72 ล าดับที่ 15  
   (10)  อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอวัฒนานคร  จัดกิจกรรมวันคล้ายวัน
สวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ประจ าปี 2563   ตั้งไว้  4 ,000.-บาท   ตาม
หนังสืออ าเภอวัฒนานคร ที่ สก 0418.1/ว 497  ลว.27 พ.ค. 2562 เรื่อง ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565) หน้าที่ 72  ล าดับที่ 16 
   (11)  อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอวัฒนานคร  จัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องใน
วันฉัตรมงคล  ประจ าปี 2563   ตั้งไว้  2,000.-บาท   ตามหนังสืออ าเภอวัฒนานคร ที่ 
สก 0418.1/ว 497  ลว.27 พ.ค. 2562 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565) 
หน้าที่ 73  ล าดับที่ 17 
  (12)  อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอวัฒนานคร  จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  ประจ าปี 2563  ตั้งไว้  
5,000.-บาท  ตามหนังสืออ าเภอวัฒนานคร ที่ สก 0418.1/ว 497  ลว.27 พ.ค. 2562  เรื่อง 
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  - เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561  ถึง  2565) หน้าที่ 73  ล าดับที่ 18 
 
 
 

/(13) อุดหนุน... 
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    (13)  อุดหนุนที ่ท าการปกครองอ าเภอวัฒนานคร  จัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ประจ าปี 2563 ตั้งไว้  25,000.-บาท  ตามหนังสืออ าเภอวัฒนา
นคร ที่ สก 0418.1/ว 497  ลว.27 พ.ค. 2562 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561  
ถึง  2565) หน้าที่ 73   ล าดับที่ 19 
   (14)  อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอวัฒนานคร  จัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  
ประจ าปี 2563 และวันแม่แห่งชาติ  ตั้งไว้  5,000.-บาท  ตามหนังสืออ าเภอวัฒนานคร  ที ่
สก 0418.1/ว 497  ลว.27 พ.ค. 2562 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565) 
หน้าที่   73  ล าดับที่ 20 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  แผนงาน
การเกษตร  (00320)  งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้  (00322)  ตั้ งไว้รวม   
101,000.-บาท     
1.  งบด าเนินการ  ตั้งไว้   101,000.-บาท     
     1.1  ค่าใช้สอย  ตั้งไว้  101,000.-บาท     

     1.1.1  ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ  ตั้งไว้  101,000.-บาท  รายละเอียดดังนี้ 
  (1) โครงการปลูกต้นไม้ ตั้งไว้  17,300.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 
โครงการปลูกป่าเช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าเตรียมแปลงปลูกฯลฯ    - เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 255   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565) หน้าที่   102  ล าดับที่  
34 
  (2) โครงการสนับสนุนป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน  ตั้งไว้  3,000.-บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน โครงการสนับสนุนป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควัน  เช่น ค่าป้าย  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา  เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 ถึง 2565) หน้าที่   102  ล าดับที่  37 
  (3) โครงการคลองสวยน้ าใส   ตั้งไว้  50,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนิน โครงการคลองสวยน้ าใส   เช่น ค่าป้าย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่มฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565) หน้าที่   102  
ล าดับที่  35 
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            (4) โครงการบ ารุงรักษาต้นไม้ ตามโครงการปลูกต้นไม้ ตั้งไว้  16,000. -บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน โครงการบ ารุงรักษาต้นไม้ ตามโครงการปลูกป่า เช่น 
ค่าก าจัดวัชพืช ฯลฯ   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา  เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561ถึง2565) หน้าที่   102  ล าดับที่  36 

(5) โครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อมขึ้น ตั้งไว้ 14,700.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน โครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อมข้ึน  
เช่น ค่าป้าย ค่าต้นไม้ ฯลฯ   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา  เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559   - เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565) หน้าที่  102  ล าดับที่  38 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  แผนงาน
การพาณิชย์(00330) งานกิจการประปา (00332) ตั้งไว้รวม  1,521,400.-บาท   
1. งบบุคลากร ตั้งไว ้ 393,600.-บาท   
    1.1  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ตั้งไว ้ 393,600.-บาท    

1.1.1 ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ตั้งไว้  333,600.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบพนักงานจ้างทั่วไป  ต าแหน่ง พนักงานผลิตน้ าประปา จ านวน 3 คน  

1.1.2 ประเภท เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง ตั้งไว้  60,000.-บาท เพ่ือจ่าย
เป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างทั่วไป  ต าแหน่งพนักงานผลิตน้ าประปาจ านวน 3 คน  
  2.  งบด าเนินการ  ตั้งไว้  1,127,800.-บาท       
        2.1  ค่าตอบแทน   ตั้งไว้  27,800.-บาท       

   2.1.1  ประเภทค่าตอบแทน ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้งไว้ 27,800.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                
        2.2   ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 120,000.-บาท     

 2.2.1  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 50,000.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาบริการ ต่าง ฯลฯ   

   2.2.2  ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้   20,000.-บาท  ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

  (1)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ตั้งไว้  5,000.-บาท  เพ่ือเป็น
ค่าใช่จ่ายส าหรับเป็น  ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ในการ
เดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา   

  (2)   ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน  ตั้งไว้ 15,000.-บาท   เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนส าหรับเป็นค่าอบรมสัมมนา   

  2.2.3 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้50,000.-
บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน   เพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  เช่น วัสดุ ครุภัณฑ์ ระบบประปาขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด   

/2.3 ค่าวัสดุ... 
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 2.3  ค่าวัสดุ  ตั้งไว้  580,000.-บาท     
    2.3.1 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ตั้งไว้  10,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่า

จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า และวิทยุเช่นหลอดไฟฟ้า  สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ  
            2.3.2  ประเภท ค่าวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้  100,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า
วัสดุก่อสร้างที่ใช้ในการด าเนินการเกี่ยวกับกิจการประปา เช่น ท่อน้ า วาวล์  ข้อต่อ 
อุปกรณ์ประปา ฯลฯ    
             2.3.3  ประเภท  ค่าวัสดุอ่ืนๆ  ตั้งไว้  470,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ
อ่ืนๆ ที่ใช้ในการด าเนินการเกี่ยวกับกิจการประปา เช่น น้ ายาคอรีน มิเตอร์น้ า สารส้ม
ชนิดน้ า ฯลฯ     

 2.4  ค่าสาธารณูปโภค  ตั้งไว้  400,000.-บาท  
         2.4.1  ประเภทค่าไฟฟ้า  ตั้งไว้  400,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า

ระบบประปาขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  แผนงาน
งบกลาง  (00410)  งานงบกลาง (00411)  ตั้งไว้รวม 9,107,041.-บาท    

1.  ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว้  153,641.-บาท  เพ่ือจ่าย
สมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างฯ  ในอัตราร้อยละห้า  

2.  ประเภท เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ตั้งไว้  6,426,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุรายเดือนแบบขั้นบันไดส าหรับผู้สูงอายุ จ านวน 817 คน โดยผู้สูงอายุ 60-
69 ปี จ านวน 499 คน x 12 เดือน x 600 บาท   ผู้สูงอายุ 70-79 ปี จ านวน 211 คน x 
12 เดือน x 700 บาท  ผู้สูงอายุ อายุ 80-89 ปี จ านวน 93 คน x 12 เดือน x 800 บาท  
และผู้สูงอายุ 90 ปีขึ้นไป จ านวน 14 คน x 12 เดือน x 1,000 บาท  - เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565) หน้าที่  109   ล าดับที่ 1   

3.  ประเภท เบี้ยยังชีพคนพิการ  ตั้งไว้   1,622,400.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่า
เบี้ยยังชีพคนพิการ จ านวน169คนx12 เดือนx 800บาท  - เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิน่ (พ.ศ.2561ถึง2565) หน้าที่ 109 ล าดับที่ 2   

4.  ประเภท เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์   ตั้งไว้   24,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่า
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ จ านวน 4คนx12เดือนx500บาท  - เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (พ.ศ.2561ถึง2565) หน้าที่  109 ล าดับที่ 3   

5.  ประเภทส ารองจ่าย ตั้งไว้  400,000.-บาท   เพ่ือจ่ายในกรณีฉุกเฉิน
เกี่ยวกับอุบัติภัยและ สาธารณภัยต่างๆ   

6.  ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน   ตั้งไว้  116,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็น
รายจ่ายตามข้อผูกพันดังนี้   

    (1) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลห้วยโจด(สปสช.ต าบลห้วยโจด)  
จ านวนประชากร ณ 1 เมษายน 2562  จ านวน  6,432 คน X 45 บาท X 40 %  ตั้งไว้  
116,000.-บาท   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง 2565) หน้าที่  109 
ล าดับที่ 4 
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7.  ประเภทเงินช่วยพิเศษ  ตั้งไว้  60,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษ
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง    

8.  ประเภทเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.)  ตั้งไว้   235,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญเพ่ือ
ช่วยเหลือแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 1%        

9.  ประเภทเงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า ตั้งไว้  60,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
บ าเหน็จลูกจ้างประจ า    

10.  ประเภทเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  ตั้งไว้  10,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 
  สรุปแต่ละงาน  รวมทั้งสิ้น  39,500,000บาท 
 งานบริหารทั่วไป   00111  ตั้งไว้รวม   8,590,700.-บาท         
 งานบริหารงานคลัง  00113   ตั้งไว้รวม   2,680,278.-บาท         
  งานป้องภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  (00123) ตั้งไว้รวม 848,928 บาท    
  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  (00211)  ตั้งไว้รวม     775,833.-บาท    
 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212)  ต้ังไว้รวม 6,417,365 บาท   
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  (00221)  ตั้งไว้รวม  1,200,510.-บาท    
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241)ตั้งไว้รวม 6,186,618.-บาท    
 งานไฟฟ้าถนน  (00242)   ตั้งไว้รวม   1,389,727.-บาท   
 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน(00252) ตั้งไว้รวม 165,000.-
บาท   
 งานกีฬาและนันทนาการ  (00262)  ตั้งไว้รวม 218,500.-บาท    
 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  (00263)  ตั้งไว้รวม  297,100.-บาท    
 งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ (00322) ตั้งไว้รวม  101,000.-บาท    
 งานกิจการประปา  (00332)  ตั้งไว้รวม   1,521,400.-บาท   
 งานงบกลาง (00411)  ตั้งไว้รวม   9,107,041.-บาท    

นายก อบต  ที่ได้น าเสนอไปเมื่อสักครู่ ก็ถือเป็นการน าเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ า  ๒๕63  ของคณะผู้บริหารเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจดได้
พิจารณาต่อไป นะครับ  ก็ขอให้ทางสมาชิกทุกท่านได้ตรวจสอบรายละเอียดรายจ่าย
ของปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  นะครับ  หากมีรายจ่าย
หรือโครงการใดที่ต้องแก้ไขเพ่ิมเติม  ก็ขอให้แจ้งเลยนะครับ  (ดูรายละเอียดงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563...) 

ประธานสภาฯ  ตามที่คณะผู้บริหารได้น าเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2563 
เรียบร้อยแล้ว  ก่อนที่เราจะพิจารณารับร่างข้อบัญญัติ  ก็อยากให้ท่านสมาชิกทุกท่านได้
ตรวจสอบร่วมกันนะครับ  เพราะเมื่อมีการผ่านไปแล้วมีการอนุมัติเป็นข้อบัญญัติไปแล้ว
ก็จะไม่สามารถที่จะกลับมาแก้ไขได้อีกแล้วนะครับ  ถ้าไม่มี  ในล าดับต่อไปเพื่อให้เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ การประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗  
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.๒๕๕4   
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ข้อ ๔๗  ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติ
ก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว   

และวรรคสองเพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง สภา
ท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้   

ดังนั้นเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวนะครับ  มีสมาชิกท่านใดจะได้ขอ
อภิปรายหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีก็ขอให้ทุกท่านได้ลงมตินะครับว่าจะรับหลักการร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2563  หรือไม่นะครับ   

มติที่ประชุม  ลงมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕63  เป็นเอก 
ฉันท์  (12  เสียง)   เวลา  12.30  น. 

ประธานสภาฯ  เมื่อได้มีการลงมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕63 
เรียบร้อยแล้วนะครับ  ต่อไปเราจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติและหากมีสมาชิก
ท่านใดต้องการที่จะแปรญัตติก็ขอให้ท่านได้กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่ทาง
เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ท่านไปแล้วนะครับ  แต่ก่อนที่จะด าเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุมต่อไปก็ขอพักรับประทานอาหารกลางวันก่อนครับ  และจะขอเริ่ม
ประชุมในช่วงบ่ายเวลา  13.30  น.  ครับ 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
  เริ่มประชุมเวลา  13.30  น. 

ต่อไปก็จะขอด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมในข้อ  ๓.๒  นะครับ   

๓.๒  พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธานสภาฯ  ขอให้ทางเลขาฯ ได้น าเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการแปร 

ญัตติครับ 
เลขานุการสภาฯ  ต่อไปจะขออ่านระเบียบเกี่ยวกับการเลือกตั้งคณะกรรมการแปรญัตติให้สมาชิก

ทุกท่าน ได้ทราบก่อนมีการเลือกตั้งคณะกรรมการแปรญัตตินะครับ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.

๒๕๔๗  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.๒๕๕๔   
      ข้อ ๑๐๓ คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี ๒ ประเภท คือ 

  (๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อย
กว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 

(๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ บุคคลที่ไม่ได้
เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 

กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเป็นคณะกรรมการวิสามัญทั้งคณะไม่ได้ 

ในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีมีสิทธิเสนอ
ชื่อผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือให้สภาเทศบาลแต่งตั้งเป็นกรรมการ
วิสามัญได้ไม่เกินหนึ่งในสี่ของจ านวนกรรมการวิสามัญทั้งหมด 
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ข้อ ๑๐๔ คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระท ากิจการหรือพิจารณาสอบสวน
เรื่องใดๆอันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่น แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่นสภาท้องถิ่นอาจแต่งตั้ง
คณะกรรมการวิสามัญ เพ่ือพิจารณากิจการของสภาท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ 

ข้อ ๑๐๕ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๔ สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือก
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภา
ท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้ 

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

(๔) คณะกรรมการอื่นๆ ตามท่ีสภาท้องถิ่นเห็นสมควร 
ถ้ามีความจ าเป็น คณะกรรมการแต่ละคณะอาจตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณา 

รายละเอียดในกิจการซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสภาท้องถิ่น แล้วเสนอรายงานต่อ
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา 

     ข้อ ๑๐๖ กรรมการสภาท้องถิ่นพ้นจากหน้าที่เมื่อ 
(๑) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานสภาท้องถิ่น 
(๒) ตาย 
(๓) สมาชิกภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่นของผู้นั้นสิ้นสุดลง 
(๔) เลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นขึ้นใหม่ หรืองานที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิ้นลง 
(๕) สภาท้องถิ่นมีมติให้พ้นจากหน้าที่ 
ข้อ ๑๐๗ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิก

สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่ นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็น
สมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อย 
กว่าสองคน ส่วนกรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรองการเสนอชื่อให้เสนอ
ได้โดยไม่จ ากัดจ านวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืน และให้น าวิธีการเลือกตามข้อ 
๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

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

ส.อบต.หมู่ที่  ๓  ครับกระผม  นายทองใส   ท าแกว  ส .อบต .หมู่ ที่   4   ขอเสนอให้ มี
คณะกรรมการแปรญัตติจ านวน  3  คนครับ   

  ครับ  กระผม  นายสมชาญ  เจิมขุนทด  ส.อบต.หมู่ที่  5  ขอรับรองครับ 
  ครับ  กระผม  นายจรูญ  บ่อทอง  ส.อบต.หมู่ที่  1  ขอรับรองครับ 
ประธานสภาฯ  ตามที่ท่าน ส.อบต.หมู่ที่  4 ได้เสนอมามีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน

หรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีท่านใดน าเสนอเป็นอย่างอ่ืนก็ขอมติที่ประชุมด้วยนะครับ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ  ให้มีคณะกรรมการแปรญัตติฯจ านวน  3  คน 
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ประธานสภาฯ  ครับก็ถือเสียงข้างมากนะครับว่า  คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2563  สมควรมีจ านวนทั้งสิ้น  3  คน  นะครับ  ก็ขอให้
ทุกท่านได้น าเสนอผู้ที่สมควรที่จะเป็นคณะกรรมการแปรญัตติครับ  ซึ่งตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ .๒๕๔๗  และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.๒๕๕๔  ข้อข้อ ๑๐๗ ก าหนดว่าภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ วิธี
เลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อ
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี  ในกรณีที่
สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อย กว่าสองคน ส่วน
กรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรองการเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จ ากัด
จ านวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืน และให้น าวิธีการเลือกตามข้อ ๑๒ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม   

ดังนั้น  เมื่อสมาชิกท่านใดได้เสนอชื่อของผู้ที่เห็นว่าสมควรที่จะคณะกรรมการ
แปรญัตติ  ต้องมีสมาชิกรับรองจ านวน  ๒  คนนะครับ  ก็ขอให้ทุกท่านได้น าเสนอ
คณะกรรมการคนที่  1  ได้เลยครับ 

คณะกรรมการคนที่  1 
ส.อบต.หมู  ่ที่  7  กระผม นายสมปอง  อุตตเสนต์  ส.อบต.หมู่ที่  7  ขอเสนอ  นายสมชาญ เจิม

ขุนทด  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  หมู่ที่  5  เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจ าปี  2563  ครับ   

ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรองจ านวน  ๒  คนด้วยครับ 
นายวัชรินทร์  พันธะกุล  ครับกระผมนายวัชรินทร์  พันธะกุล  ส.อบต.หมู่ที่  1  ขอรับรองนายสมชาญ 

เจิมขุนทด  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  หมู่ที่  5 เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจ าปี  2563  ครับ 

นายทองใส  ท าแกว  ครับกระผมนายทองใส  ท าแกว  ส.อบต.หมู่ที่  4  ขอรับรองนายสมชาญ เจิม
ขุนทด  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  หมู่ที่  5 เป็นคระกรรมการแปร
ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจ าปี  2563  ครับ 

  คณะกรรมการคนที่  2 
ประธานสภาฯ  เชิญท่านสมาชิกเสนอคณะกรรมการคนที่  2  ต่อได้เลยครับ 
นายสมคิด  จ ารัส  กระผม นายสมคิด  จ ารัส  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ที่  7  ขอ

เสนอ  นายทองใส  ท าแกว  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  หมู่ที่  4 
เป็นคระกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจ าปี  2563  ครับ     

ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรองจ านวน  ๒  คนด้วยครับ 
นายห่อ  ท าการสม  ครับกระผม  นายห่อ  ท าการสม  ส.อบต.หมู่ที่  2  ขอรับรองนายทองใส  ท า

แกว  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  หมู่ที่  4   เป็นคระกรรมการแปร
ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจ าปี  2563  ครับ     

นายสมชาญ  เจิมขุนทด  ครับกระผม  นายสมชาญ  เจิมขุนทด  ส.อบต.หมู่ที่  5  ขอรับรองนายทองใส  
ท าแกว  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  หมู่ที่  4  เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจ าปี  2563  ครับ 
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  คณะกรรมการคนที่  3 
ประธานสภาฯ  เชิญท่านสมาชิกเสนอคณะกรรมการคนที่  3  ต่อได้เลยครับ 
นายทองใส  ท าแกว  กระผม นายทองใส  ท าแกว  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ที่  4  ขอ

เสนอ  นายวิโรจน์  ปุ้ยนอก  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  หมู่ที่  3  เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจ าปี  2563  ครับ     

ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรองจ านวน  ๒  คนด้วยครับ 
นายจรูญ  บ่อทอง  ครับกระผม  นายจรูญ  บ่อทอง  ส.อบต.หมู่ที่  1  ขอรับรองนายวิโรจน์  ปุ้ยนอก  

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  หมู่ที่  3  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจ าปี  2563  ครับ        

นายสมปอง  อุตตเสนต์  ครับกระผม  นายสมปอง  อุตตเสนต์  ส.อบต.หมู่ที่  7  ขอรับรองนายวิโรจน์  ปุ้ยนอก  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  หมู่ที่  3  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจ าปี  2563  ครับ     

ประธานสภาฯ  ครับมีใครจะเสนอผู้ใดเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มี
ท่านใดเสนอแล้ว  ถือว่าเมื่อได้เสนอรายชื่อผู้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติทั้ง  3  คนแล้ว
ครบตามจ านวนถือว่าทั้งสามท่านได้รับการคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2563  และผมขออนุญาตอ่านรายชื่อผู้ที่ได้รับ
การเสนอชื่อนะครับ  และหากมีสมาชิกท่านใดจะคัดค้าน  ก็ให้คัดค้านได้เลยนะครับ 

๑. นายสมชาญ  เจิมขุนทด  ส.อบต.หมู่ที่  5 
๒. นายทองใส  ท าแกว  ส.อบต.หมู่ที่  4 
๓. นายวิโรจน์  ปุ้ยนอก  ส.อบต.หมู่ที่  3 
มีสมาชิกท่านใดจะคัดค้านหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มี  ก็ขอมติที่ประชุมด้วยนะครับ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  จ านวน  11  เสียง 

ประธานสภาฯ  ครับเมื่อไม่มีท่านใดคัดค้าน  ก็ขอให้ผู้ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมแปรญัตติฯได้
ท าการเลือกประธานและเลขานุการนะครับ  เมื่อมีการเลือกตั้งกันแล้วก็ขอให้รายงานให้
ประธานสภาฯทราบด้วย  เพ่ือที่จะได้จัดท าประกาศแต่งตั้งและรายงานให้สภาฯได้
รับทราบต่อไป  พักประชุม  30  นาที  เพ่ือให้คณะกรรมการแปรญัตติคัดเลือกประธาน
และเลขานุการ   

ประธานสภาฯ  ครับตามที่ได้ให้เวลาคณะกรรมการแปรญัตติได้ท าการคัดเลือกประธานและ 
เลขานุการนะครับ  ก็ได้รับรายงานมาแล้วนะครับ  ประกฎผลการคัดเลือกดังนี้ 

1. นายทองใส  ท าแกว  ส.อบต.หมู่ที่  4  ประธานกรรมการแปรญัตติฯ 
2. นายสมชาญ  เจิมขุนทด  ส.อบต.หมู่ที่  5  กรรมการ 
3. นายวิโรจน์  ปุ้ยนอก  ส.อบต.หมู่ที่ 3  กรรมการและเลขานุการ 
เมื่อได้ประธานคณะกรรมการแปรญ ู ตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี  2563  แล้วนะครับต่อไปก็จะได้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตตินะครับ 
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 ๓.๓  พิจารณาก าหนดระยะเวลาในการแปรญัตติ   
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗  

และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.๒๕๕๔  ข้อ  ๔๕  วรรคสาม  ก าหนดว่า ญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้  และในการพิจารณาวาระที่
สอง  ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภา
ท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 

  ดังนั้นก็ขอปรึกษาที่ประชุมเพ่ือก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติ  ซึ่งตามระเบียบก าหนดให้การพิจารณาวาระที่สอง  ให้ก าหนด
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น  เมื่อเรามีมติรับหลักการในเวลา 13.30  น. 

วันอังคารที่  6  สิงหาคม  2562  ตั้งแต่เวลา  08.30 – 17.30  น 
วันพุธที่  7  สิงหาคม  2562  ตั้งแต่เวลา  08.30  -  17.30  น. 
วันพฤหัสบดีที่  8  สิงหาคม  2562  ตั้งแต่เวลา  08.30 – 17.30  น. 
ดังนั้น  ครบยี่สิบสี่ชั่วโมงในวันที่  8  สิงหาคม  2562  เวลา  ๑7.3๐  น.    
ดังนั้น  หากมีท่านใดจะเสนอค าแปรญัตติตามแบบฟอร์มที่ได้แจกไปแล้วนั้น  ก็

ขอให้เสนอค าแปรญัตติต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติภายในก าหนดเวลาดังกล่าว
นะครับ  โดยในการนี้นะครับก็ขอให้นิติกร  ซึ่งดูแลงานกิจการสภาฯ อยู่แล้วนะครับเป็น
ตัวแทนมารอรับค าแปรญัตติที่องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจดด้วยนะครับ  ส่วน
เอกสารต่าง ๆ ทางเจ้าหน้าที่จะได้จัดเตรียมไว้ให้นะครับ  

มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

3.4  พิจารณาเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2562 

ประธานสภาฯ  ครับตามที่ทางฝ่ายบริหารได้เสนอขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  ก็ขอให้ทางนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลได้ชี้แจงรายละเอียดและเหตุผลความจ าเป็นด้วยครับ 

นายก อบต.  ครับตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  ได้จัดท าข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  2562  ขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2541  และได้รับอนุมัติจากนายอ าเภอวัฒนานคร
แล้ว  แต่เนื่องจากมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการแก้ไข  เปลี่ยนแปลงเพ่ือด าเนินการ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวมและเพ่ือตอบสนองแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้กับประชาชนจึงขอด าเนินการแก้ไขโครงการตามแผนงานเคหะและชุมชน  
งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่  หมู่ที่  7  บ้านเนินพัฒนา  ต าบลห้วยโจด  อ าเภอ
วัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว  ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
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  โครงการเดิม 
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  7  บ้านเนินพัฒนา  เส้นซอย

เศรษฐี  จ านวนเงิน  470,000  บาท(สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  7  บ้านเนินพัฒนา  เส้นซอยเศรษฐี  ขนาดกว้าง  4.00  
เมตร  ยาว  200  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ  0.50  เมตร  วาง
ท่อระบายน้ าขนาด  0.60  เมตร x 1.00  เมตร  จ านวน  10  ท่อน  พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการจ านวน  1  ป้าย  ตามแบบ  อบต.ก าหนด 

  ขอเปลี่ยนแปลงเป็น 

 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  7  บ้านเนินพัฒนา  เส้นต่อ
ยอดซอย  1  จ านวนเงิน  470,000  บาท(สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)  เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  7  บ้านเนินพัฒนา  เส้นต่อยอดซอย  1  ขนาด
กว้าง  4  เมตร  ยาว  206  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ  0.50  
เมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จ านวน  1  ป้าย  ตามแบบ  อบต.ก าหนด 

 ครับตามที่ได้น าเรียนไปแล้วนะครับ  ก็ขอให้ท่านประธานและที่ประชุมได้
พิจารณาด้วยครับ 

ประธานสภาฯ  ครับ  ตามที่ทางนายกฯได้ชี้แจงรายละเอียดและเหตุผลความจ าเป็นไปแล้วนะ 
ครับ  มีสมาชิกท่านใดสงสัยในรายละเอียดหรือไม่ครับ  ขอเชิญสอบถามได้เลยครับ  ถ้า
ไม่มี  ก็ขอมติที่ประชุมด้วยครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  11  เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องอ่ืนๆ  
  แจ้งก าหนดการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่  ๓/2562  ครั้งที่  ๒  ในวัน

พฤหัสบดี  ที่  ๑5  สิงหาคม  2562  เวลา  09.๐๐  น. 
   

ปิดประชุมเวลา  ๑6.0๐  น. 
 

(ลงชื่อ)      ราเชน  ขันตรีจิตร์      ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                                                  (  นายราเชน  ขันตรู จิตร์   )   

      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
 

 
 
 
 
 

/คณะกรรมการ... 
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คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม  ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้วเห็นว่าถูกต้อง 
 

(ลงชื่อ)   นายจรูญ  บ่อทอง     ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(นายจรูญ  บ่อทอง)     

                                            
(ลงชื่อ)    นายทองใส  ท าแกว  กรรมการ 

(นายทองใส  ท าแกว) 
 

(ลงชื่อ)  นายวิโรจน์  ปุ้ยนอก   กรรมการ 
             (นายวิโรจน์  ปุ้ยนอก) 
 

รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่  1/2562  ครั้งที่  ๑  ซึ่งได้ประชุมเม่ือวันศุกร์ที่  14  มิถุนายน  
พ.ศ.๒๕62  ได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว  ในการประชุมสภาสมัยสามัญที่  ๓/2562  ครั้ง ๑  เมื่อวันที่  5  
สิงหาคม  2562   จึงได้ลงลายมือชื่อรับรองไว้  เพ่ือปิดประกาศรายงานการประชุมให้ประชาชนทั่วไปทราบ     
 

(ลงชื่อ)  นายสมศักดิ์  สัมนา   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
          (นายสมศักดิ์  สัมนา)   

                           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด    
 


