๑
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน
สมัยสามัญสมัยที่ 2 / ๒๕61 ครั้งที่ 2
วันที่ 14 สิงหาคม ๒๕61 เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน
ผู้เข้าประชุม
ลาดับที่
ชื่อ
๑
นายกงทอง
๒
นายชัยพร
๓
นายเทิดศักดิ์
๔
นายคมสัน
๕
นางนิรมล
๖
นายบุญเรือน
๗
นางเจษฎาวัลย์
8
นายบุญมี
9
นายจงรักษ์
10 นายแสงอาทิตย์
11 นายสารอง
๑2 นายนิยม
๑3 นายมังกร
14 นายภานุวัชร
๑5 นายสุดใจ
๑6 นายบุญถม
๑7 นายทองปน
๑8 นายวัชรินทร์
19 นางนีระดาพร
20
21
22
23
24
๒5
26
27

นางกรองใจ
นายพิสิทธิ์
นายพิเชษฐ์
นางแดง
นายพวน
นายประยูร
นายสนั่น
นางสุทัศนีย์

สกุล
นาเหล็ก
ศรีลาชม
คนมีสัตย์
รู้สงกาย
สามล
สีนุ
แก้วสมบัติ
หมู่มูลตุ่น
หล้าปุย
น้อยหา
ผางแพ่ง
เนตรซิว
ชูเชิด
บุญเทพ
ประกายศรี
ซื่อตรง
คันทะพรม
สีดาโคตร
โสชาลี

หมู่ที่
ตาแหน่ง
๑
ประธานสภาอบต.
๑
สมาชิกสภาอบต.
๒
สมาชิกสภาอบต.
๒
สมาชิกสภาอบต.
๓
สมาชิกสภาอบต.
๓
สมาชิกสภาอบต.
๔
สมาชิกสภาอบต.
4
สมาชิกสภา อบต.
๕
สมาชิกสภาอบต.
5
สมาชิกสภา อบต.
๖
สมาชิกสภาอบต.
๖
สมาชิกสภาอบต.
๗
สมาชิกสภาอบต.
๘
สมาชิกสภาอบต.
๙
สมาชิกสภา อบต.
๙
สมาชิกสภา อบต.
๑๐ รองประธานสภาอบต.
10
สมาชิกสภา อบต.
11
สมาชิกสภา อบต.

ลายมือชื่อ
หมายเหตุ
กงทอง นาเหล็ก
ชัยพร ศรีลาชม
เทิดศักดิ์ คนมีสัตย์
คมสัน รู้สงกาย
นิรมล สามล
บุญเรือน สีนุ
เจษฎาวัลย์ แก้วสมบัติ
บุญมี หมู่มูลต่น
จงรักษ์ หล้าปุย
แสงอาทิตย์ น้อยหา
สารอง ผางแพ่ง
นิยม เนตรซิว
มังกร ชูเชิด
ภานุวัชร บุญเทพ
สุดใจ ประกายศรี
บุญถม ซื่อตรง
ทองปน คันทะพรม
วัชรินทร์ สีดาโคตร
นีระดาพร โสชาลี

เชื้อบุญมา
พันชาติ
ปานด้วง
ศรทศพล
ชัยฉลาด
ศรีโพนเพ็ก
กาเตื่อย
เพ็ชร์นนท์

๑๑
๑๒
12
13
13
๑๔
14

กรองใจ เชื้อบุญมา
พิสิทธิ์ พันชาติ
พิเชษฐ์ ปานด้วง
แดง ศรทศพล
พวน ชัยฉลาด
ประยูร ศรีโพนเพ็ก
สนั่น กาเตื่อย
สุทัศนีย์ เพ็ชร์นนท์

สมาชิกสภาอบต.
สมาชิกสภาอบต.
สมาชิกสภาอบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
เลขานุการสภา อบต.

๒
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับที่
ชื่อ
สกุล
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ
หมายเหตุ
๑
นายธนเสฎฐ์
มีสังข์ทอง
นายก อบต.
ธนเสฏฐ์มีสังข์ทอง
๒
นายจรูญ
เบ้าจรรยา
รองนายกอบต.
จรูญ เบ้าจรรยา
๓
นายประหยัด
เจริญสุข
รองนายกอบต.
ประหยัด เจริญสุข
๔
นายปิ่น
ขันธิรัตน์
เลขานุการนายก อบต.
ปิ่น ขันธิรัตน์
๕
นายชัยชนะ
ภิรมย์ไกรภักดิ์
ที่ปรึกษานายก อบต.
ชัยชนะ ภิรมย์ไกรภักดิ์
6
นางวรางค์สิริ
ศศิวรินทร์กุล
รองปลัด อบต.สวนหม่อน
วรางค์สิริ ศศิวรินทร์กุล
7
นายเฉลิม
โคตรทา
ผู้อานวยการกองช่าง
เฉลิม โคตรทา
8
นางรัตน
พิมาลัย
หัวหน้าสานักปลัด
รัตนพิมาลัย
9
นางสาวปรานประภัสสร จันทร์มหา
ผู้อานวยการกองการศึกษา
ปราณประภัสสร จันทร์มหา
10 นางพิมลรัตน์
ยศราวาส
ผู้อานวยการกองคลัง
พิมลรัตน์ ยศราวาส
๑1 น.ส.อุมาภรณ์
นาเหล็ก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อุมาภรณ์ นาเหล็ก
12 น.ส.นภาพร
หาญเชิงชัย
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นภาพร หาญเชิงชัย
๑3 นายสมพร
พิมมะสอน
ผู้ใหญ่บ้าน
สมพร พิมมะสอน
๑4 นายพรเทพ
กองค้า
ผอ.รพสต.บ้านกอก
พรเทพ กองค้า
๑5 นายสมบัติ
ปานด้วง
ผู้ใหญ่บ้าน
สมบัติ ปานด้วง
๑6 นายประสงค์
สุดวิเศษ
ประธานอสม.
ประสงค์ สุดวิเศษ
17 นายทักสิน
หินวิเศษ
นิติกร
ทักสิน หินวิเศษ
18 น.ส.อมรรัตน์
บุญมาธรรม
นักพัฒนาชุมชน
อมรรัตน์ บุญมาธรรม
19 นางสาววันวิสา
เจริญสุข
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
วันวิสา เจริญสุข
20 น.ส.ฐานิตา
คนมีสัตย์
เจ้าพนักงานธุรการ
ฐานิตา คนมีสัตย์
21 นายสุขสันต์
ภาวะรัตน์
จพง.ปูองกันฯ
สุขสันต์ ภาวะรัตน์
22 นายยุพราช
พระนาศรี
จพง.ปูองกันฯ
ยุพราช พระนาศรี
23 นางรุ่งอรุณ
โพธิ์ศรีขาม
นักวิชาการศึกษา
รุ่งอรุณ โพธิ์ศรีขาม
24 นายวิลาศ
ชาลีกัน
พนักงานขับรถยนต์
วิลาศ ชาลีกัน
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
นางสุทัศนีย์ เพ็ชร์นนท์ วันนี้ เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อนสมัยสามัญ สมัยที่ 2ประจาปี ๒๕61
เลขานุการสภาฯครั้งที่ 2 และตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๖ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ต้องมีสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จึงจะ
เป็นองค์ประชุม ซึ่งบัดนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน เข้าประชุม จานวน ๒6คน
ซึ่งมามาครบองค์ประชุมแล้วก่อนที่ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน จะเปิดการ
ประชุม ขอเชิญท่านประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุมสภาฯ
ต่อไป
นายกงทอง นาเหล็ก สวัสดีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ
ประธานสภาฯ
เจ้าหน้าที่ทุกคน รวมถึงผู้แทนประชาชนในพื้นที่ตาบลสวนหม่อนที่เข้าร่วม ประชุมทุกท่าน วันนี้เป็น
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ.
๒๕61

๓
ระเบียบวาระที่ ๑
นายกงทอง นาเหล็ก
ประธานสภาฯ

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ การเรียกประชุมสภาอบต.สวนหม่อน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ.
๒๕61
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุ มสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๒๒ การ
เรียกประชุมสภาท้องถิ่น ให้ประธานสภาท้องถิ่น แจ้งเป็นหนังสือให้สมาชิกสภาท้องถิ่น ทราบล่วงหน้า
พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบล ก่อนกาหนดวันเปิดสมัย
ประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน ได้
กาหนดสมัยประชุมสามัญประจาปี พ.ศ. ๒๕61 สมัยที่ 2 เริ่มสมัยประชุมวันที่ 6– 20 สิงหาคม ๒๕
61 จึ ง เรี ย กประชุ ม สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลสวนหม่ อ น สมั ย ที่ 2 ครั้ ง ที่ 2 ในวั น ที่ 14
สิงหาคม ๒๕61
ที่ประชุม
รับทราบ
นางสุทัศนีย์ เพ็ชร์นนท์ ๑.๒ แจ้งซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62
ปลัดอบต./เลขานุการฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6
มิถุนายน๒๕61
ด้ว ยกระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น เพื่อให้การจัดทางบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ
ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบรวมทั้งสามารถตอบสนองต่อความต้องการและแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมี รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว ขอให้
สมาชิกได้ศึกษารายละเอียดด้วย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๓ กาหนดว่า ร่างงบประมาณรายจ่ายประจาปีให้เสนอต่อสภา
ท้องถิ่นภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ซึ่งเป็นการเร่งรัดเพื่อให้งบประมาณรายจ่ายประจาปีมีผลบังคับ
ใช้ได้ทันในวันเริ่มต้นปีงบประมาณ นั้น กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การจัดทา
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕62 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และถูกต้องตามกฎหมายมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถตอบสนองต่อความต้องการ และแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิผล โดยมีเปูาหมายเพื่อสร้างความผาสุก
ความสงบและปลอดภัย รวมทั้งความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ตามแนวนโยบายของคณะรักษาความ
งบแห่งชาติ (คสช.) จึงอาศัยอานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๔ ซักซ้อมแนวทางการจัดทา
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕62 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
รายละเอียดตามสิ่งที่มา ๓ ซึ่งได้แนบไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น ขอให้สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาสวนหม่อน ได้ศึกษารายละเอียดเพื่อเป็นแนวทางประกอบการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณ ประจางบประมาณ พ.ศ.๒๕62 ต่อไปด้วย
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
นายกงทอง นาเหล็ก ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ประธานสภาฯ
ตาบลสวนหม่อน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 /๒๕61 วันที่ 9 สิงหาคม ๒๕61 ณ ห้องประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน ซึ่งเลขานุการฯ ได้ทารายงานการประชุมสภาฯ แนบไป
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว นั้น

๔
ดังนั้น สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะแก้ไขเพิ่มเติม รายงานการประชุมสภาดังกล่าว ก็เป็นอานาจ
ของมติสภาแห่งนี้ เป็นผู้แก้ไขเพิ่มเติม ขอให้ทุกท่านได้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ หากมีข้อความ
ใดที่ยังไม่สมบูรณ์ หรือจะแก้ไข ก็ขอให้เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ เพื่อขอมติที่ประชุมสภาฯ ต่อไป
ผมขอถามที่ประชุมสภาฯว่าจะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดแก้ไข เพิ่มเติม รายงานการประชุมสภา
ฯ นี้หรือไม่
ที่ประชุม
ไม่มี
นายกงทอง นาเหล็ก เมื่อที่ประชุมสภาฯไม่มีการเสนอแก้ไข รายงานการประชุมสภาฯแล้ว ผมจึงอาศัยระเบียบกระทรวง
ประธานสภาฯ
มหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๗๔ ขอมติที่ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลสวนหม่อน ว่าจะเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาฯหรือไม่ ถ้าเห็นชอบขอให้
สมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้น
มติที่ประชุม
มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในห้องประชุม จานวน ๒6 คน และที่ประชุมสภาฯ มีมติรับรองรายงานการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 / ๒๕61 เมื่อวันที่
9 สิงหาคม ๒๕61 ดังนี้
รับรองรายงานการประชุม จานวน
25
เสียง
ไม่รับรอง
จานวน
เสียง
งดออกเสียง
จานวน
1
เสียง
ระเบียบวาระที่ ๓
3.1 ญัตติการพิจารณาขออนุมัติสภาก่อหนี้ผูกพันงบประมาณเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ (ตาม
นายกงทอง นาเหล็ก ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไข
ประธานสภาฯ
เพิ่มเติม พ.ศ.2543 ข้อ 38 วรรค 2)ประธานสภาขอเชิญเลขาชี้แจงข้อระเบียบ เชิญครับ
นางสุทัศนีย์ เพ็ชร์นนท์ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อนจะดาเนินการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ งบประมาณ
ในการดาเนินการก่อสร้าง จานวน 5,000,000 บาท ในการก่อสร้างเราไม่สามารถก่อ สร้างให้แล้ว
เสร็จภายในปีเดียวเนื่องจากข้อจากัดงบประมาณไม่เพียงพอ จึงขออนุมัติสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลสวนหม่อน ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณเกินกว่า 1 ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธี
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2543 ข้อ 38 วรรค 2
การก่ อ หนี้ ผู ก พั นงบประมาณรายจ่า ยเกิ น กว่ าหนึ่ งปี งบประมาณส าหรั บ โครงการใด
โครงการหนึ่งจะกระทาได้เมื่อมีความจาเป็นที่ไม่อาจแยกงบประมาณตั้งจ่ายและดาเนินการในแต่ละ
ปีงบประมาณได้ซึ่งเป็นโครงการประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ไม่อาจแยกการจัดซื้อจัดจ้างได้เ ป็น
ส่ ว น ๆ และมี ร ายได้ ไม่ เ พี ยงพอที่จ ะด าเนิ น การในปี ง บประมาณเดีย ว ให้ ก่ อ หนี้ ผู ก พัน ได้ ไม่ เ กิ น
ปีงบประมาณถัดไปและงบประมาณปีที่จะก่อหนี้ผูกพัน จะต้องไม่เกินร้อยละห้าสิบ ของงบประมาณ
รายจ่ายเพื่อการลงทุนของงบประมาณปีที่ผ่านมา โดยต้องระบุในปีงบประมาณรายจ่ายในปีปัจจุบั น
และในปีงบประมาณถัดไปให้ชัดเจน ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จานวน 3,000,000
บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จานวน
2,000,000 บาท ซึ่งงบประมาณที่ขอก่อหนี้ผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไม่เกิน ร้อยละห้าสิบ
ของงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนของปีงบประมาณปีที่ล่วงมา (ปีงบ 2561)
นายกงทอง นาเหล็ก ตามที่ท่านเลขาได้ชี้แจงรายละเอียดอนุมัติสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน ก่อหนี้ผูกพัน
ประธานสภาฯ
งบประมาณเกินกว่าหนึ่งปี โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ อบต.สวนหม่อน ให้ทุกท่านได้
ทราบมีท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ปรากฎว่าไม่มี ขอมติ
อนุมัติก่อหนี้ผูกพันงบประมาณเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ ขอมติครับ
ที่ประชุม
มติอนุมัติ
จานวน
25
เสียง
มติไม่รับรอง
จานวน
เสียง
งดออกเสียง
จานวน
1
เสียง

๕
ระเบียบวาระที่ ๓

3.2ญั ต ติ ก ารพิ จ ารณาเห็ น ชอบร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณงบประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. ๒๕62
นายกงทอง นาเหล็กตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน ได้เสนอญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
ประธานสภาฯ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 และก่อนที่จะดาเนินการ พิจารณา ขอให้ นางสุทัศนีย์
เพ็ช ร์ น นท์ เลขานุ ก ารสภาฯ ได้ชี้ แจง ระเบียบ และกฎหมาย วิธี การจั ดทางบประมาณรายจ่า ย
ประจาปี และขั้นตอนพิจารณา ให้ที่ประชุมสภาฯ ทราบ
นางสุทัศนีย์ เพ็ชร์นนท์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสวน
เลขานุการสภาฯ
หม่อนทุกท่าน หัวหน้าส่ว นราชการ และผู้เข้าร่ว มประชุมทุกท่าน ในระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องการ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลสวนหม่อน ดิฉัน ขอชี้แจง ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๑. ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่า ด้ว ยการจัด ทาแผนพัฒ นาขององค์องค์ป กครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๕และเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นกรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์ ตามโครงการที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547
ข้อ 22 การเรียกประชุมสภาท้องถิ่นตามข้อ 20 ให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งหนังสื อให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ที่เปิดเผย ณ สานักงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ก่อนกาหนดวันเปิดสมัยประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน เว้นแต่เป็นการ
ประชุมอันรีบด่วนจะแจ้งกาหนดเปิดสมัยประชุมและปิดประกาศน้อยกว่านั้นก็ได้ แต่ไม่
น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่ วโมงก่อนกาหนดเวลาเปิดสมัยประชุม โดยให้ระบุเหตุอันรีบด่วนใน
หนังสือนั้นด้วย
ข้อ 23 การนัดประชุมระหว่างสมัยประชุมนั้นให้ทาเป็นหนังสือ หรือจะบอกนัดในที่
ประชุมสภาท้องถิ่นก็ได้ แต่ถ้าบอกนัดในที่ประชุมให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ที่ไม่มา
ประชุมในเวลานั้นให้ทราบล่วงหน้าด้วย โดยให้แจ้งนัดประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่
น้ อ ยกว่ า สามวั น แต่ ถ้ า เป็ น การประชุ ม อั น รี บ ด่ ว น จะนั ด น้ อ ยกว่ า นั้ น ก็ ไ ด้ โดยให้
ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งเหตุอันรีบด่วนไว้ในหนังสือนัดประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นทราบด้วย
การประชุมสภาที่ไม่มีการนัดประชุม ไม่ถือว่าเป็นการประชุมของสภาท้องถิ่น
ข้อ 24 ให้ส่งระเบียบวาระการประชุมไปพร้อมกับการเรียกประชุมตามข้อ 22 หรือการ
นัดประชุมตามข้อ 23 เว้นแต่เป็นการประชุมอันรีบด่วนจะแจ้งระเบียบวาระการประชุม
ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นทราบในขณะเปิดประชุมก็ได้
ให้ประธานสภาท้องถิ่นประชาสัมพันธ์กาหนดวันนัดประชุม เวลา สถานที่ประชุม
และเรื่องที่จะนาเข้าสู่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนทราบและเข้า ฟังการประชุม
ด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการสาหรับให้ประชาชนเข้า ฟังการประชุมสภาท้องถิ่นให้เป็นไป
ตามระเบียบที่สภาท้องถิ่นกาหนด
ข้อ 25 เมื่อถึงกาหนดเวลานัดประชุมแล้ว ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นตรวจสอบรายชื่อ
สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มาประชุมที่ได้ลงชื่อไว้ว่าครบองค์ประชุมหรือไม่ เมื่อมีผู้มาประชุม
ครบองค์ประชุมให้เลขานุการสภาท้องถิ่นให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าห้อง
ประชุม

๖
เมื่อได้มีสัญญาณให้เข้าห้องประชุมแล้ว ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นรีบเข้านั่งตามที่ซึ่งได้
จัดไว้เป็นสัดส่วนแยกต่างหากจากที่จัดไว้ให้ประชาชนเข้าฟังการประชุม ให้ประธานสภา
ท้องถิ่นตรวจดูว่าสมาชิกสภาท้องถิ่นได้เข้าประชุมครบองค์ประชุมหรือไม่
สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดไม่ ได้ลงชื่อไว้ แต่ได้เข้าร่วมประชมให้ถือว่ามาประชุมสภา
ท้องถิ่นครั้งนั้น
สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ ใดที่มาลงชื่อไว้แล้ ว แต่ไม่ได้เข้ร่ว มประชุมในที่ประชุมสภา
ท้อ งถิ่ น ไม่ ให้ นับ เป็ น องค์ป ระชุ มส าหรับ สมาชิก สภาท้อ งถิ่ นผู้ นั้ น และให้ ถื อว่ าขาด
ประชุมสภาท้องถิ่น
เมื่อถึงเวลานัดประชุมแล้ว สมาชิกสภาท้องถิ่นมาประชุมไม่ครบองค์ประชุมและพ้น
กาหนดเวลานัดประชุมแล้วหนึ่งชั่วโมง ก็ให้ประธานสภาสภาท้องถิ่นสั่งเลื่อนการประชุม
และให้ถือว่าสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่ได้อยู่ในที่ประชุมขาดประชุมสภาท้องถิ่น
การแจ้งเลื่อนการประชุมนั้น ให้นาความในข้อ 23 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 45 ญั ต ติร่ า งข้ อ บัญ ญั ติที่ ป ระชุ มสภาท้ องถิ่ นต้ อ งพิ จ ารณาเป็ นสามวาระ แต่ ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้
ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจานวน
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งในสามของจานวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุม
สภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่
ประชุ ม สภาท้ อ งถิ่ น เป็น กรรมการแปรญั ต ติเ ต็ ม สภา โดยให้ ประธานที่ ป ระชุ ม เป็ น
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
ญัตติร่างข้อบัญญัติ งบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการ
พิจารณาวาระที่สอง ให้กาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับ
แต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น
ข้อ 47 ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษา
ในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่
หากสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้
อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว
เพื่ อ ประโยชน์ แ ก่ ก ารพิ จ ารณาร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ ว าระที่ ห นึ่ ง สภาท้ อ งถิ่ น จะให้
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจาณาก่อนรับหลักการ ก็ได้
ข้อ 48 ในกรณีที่ ส ภาท้อ งถิ่น มีม ติไ ม่รับ หลั กการแห่ ง ร่างข้อ บัญญั ติง บประมาณ ให้
ประธานสภาท้องถิ่นนาปรึกษาในที่ประชุมสภาท้องถิ่น เพื่อเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็น
กรรมการในคณะกรรมการหาข้อยุติตามจานวนที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้นกาหนด โดยให้นาวิธีการเลือกในข้อ 12 แห่งระเบียบนี้มาใช้บังคับโดยอนุโลม
แล้วแจ้งมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณและรายชื่อกรรมการหาข้อยุติ
ฝุายสภาท้องถิ่น กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาลให้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด
ทราบ กรณีองค์การบริหารส่วนตาบลให้แจ้งนายอาเภอทราบ ทั้งนี้ให้ดาเนินการภายใน
สามวันนับตั้งแต่วันที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการ
๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๓ ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณ ทาการพิจารณา ตรวจสอบ วิเคราะห์
และแก้ไขงบประมาณในชั้นต้น แล้วเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่น ได้
พิจารณาให้ตั้งเงินงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณแล้ว
ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม และจัดทาเป็นร่างงบประมาณรายจ่าย เสนอต่อ คณะ

๗
ผู้บริหารอีกครั้งหนึ่ง เพื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น จะได้เสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่
๑๕ สิงหาคม
๔. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ข้อ ๔๕
(วรรคสาม) ญัตติร่างข้อบัญญัติ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจาณาเป็นสามวาระ โดย
ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณา
ในวาระที่สอง ให้กาหนดระยะเวลา เสนอคาแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ ชั่วโมง นับแต่
สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น
ข้อ ๔๗ ในการพิจาณาญัตติร่างข้อบัญญัติ วาระที่ ๑ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น ปรึกษาใน
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ และลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หาก
มีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้
อภิปรายเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
วาระที่ ๑ สภาท้ อ งถิ่ น อาจจะให้ ค ณะกรรมการสภาท้ อ งถิ่ น พิ จ ารณาก่ อ นรั บ
หลักการก็ได้
ข้อ 48 ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่รับหลักการ
แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ให้ประธานสภาท้องถิ่นนาปรึกษาในที่ประชุมสภา
ท้องถิ่น เพื่อเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการในคณะกรรมการหาข้อยุติตามจานวนที่
กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นกาหนด โดยให้นาวิธีการเลือกในข้อ ๑๒ แห่ง
ระเบียบนี้มาใช้บังคับโดยอนุโลม แล้วแจ้งมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
และรายชื่อกรรมการหาข้อยุติฝุายสภาท้องถิ่น กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาล
ให้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ กรณีองค์การบริหารส่วนตาบลให้แจ้งนายอาเภอทราบ
ทั้งนี้ให้ดาเนินการภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการ
ให้ประธานสภาท้องถิ่นทาหนังสือแจ้งมติของ
สภาท้องถิ่นที่ไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบในวันถัด
จากวันที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการ
ข้อ ๔๙ ญัตติ ร่างข้อ บัญญั ติที่ส ภาท้ องถิ่ น ลงมติรับ หลั ก การแล้ ว ถ้ าจะต้องส่ งให้ ใ ห้
คณะกรรมการแประญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่ งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้
คณะกรรมการแปรญั ต ติ พิ จ ารณาอย่ า งละเอี ย ด และที่ ป ระชุ ม สภาจะต้ อ งก าหนด
ระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย
ภายในระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกาหนดตามวรรคหนึ่ง
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรแก้ไขเพิ่ มเติมร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
ก็ให้ เสนอคาแปรล่ว งหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อ และเสนอต่อประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ จะต้องมีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ
ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจ ารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่าง
เดิม และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภา
ท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนใดหรือข้อ
ใดบ้าง การแปรญัตติ และมติของคณะกรรมการแปรญัตติ เกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็น
ประการใด การสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคาแปรญัตติ
ด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่น ส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่
ชั่วโมง ก่อนวันประชุมพิจาณา เว้นแต่กรรีต้องพิจารณาเป็นการเร่งด่วนให้คณะกรรมการแปร

๘
ญัตติ ไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นดัวย เพื่อแถลงประกอบรายงาน หรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ
เกี่ยวกับรายงานนั้น
ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลาดับข้อเฉพาะที่มีการ
แปรญัตติ หรือคระกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่น จะได้ลงมติ
เป็นอย่างอื่น ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคาแปรญัตติ หรือเห็นด้ว ยกับการ
แก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงนั้นอีก ถ้าข้อความ
ในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่อง ในสาระสาคั ญที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติ
ให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือ บกพร่องก็ได้
โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่มีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปร
ญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็น
การขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออื่นๆต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติ
ก็ได้ ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจาณารวดเดียว ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะลงมติให้ดาเนินการตามความในวรรคสามก็ได้ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่น
รายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นั้นตามวรรคสามแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงาน
นั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่ว โมง ก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรรีต้อง
พิจารณาเป็นการเร่งด่วน ในการประชุมต่อวาระที่สองให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติ เฉพาะข้อ
ที่ระงับไว้เท่านั้น
ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควรในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่
ข้อ ๕๙ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะกระทาได้เฉพาะการขอลดรายจ่ายหรอ
การขอลดจ านวนเดิ ม ที่ ข ออนุ ญ าตจ่ า ย และต้ อ งมี จ านวนสมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น รั บ รอง
เช่ น เดี ย วกั บ การเสนอญั ต ติ ค าแปรญั ต ติ ใ ห้ เ สนอล่ ว งหน้ า เป็ น หนั ง สื อ ต่ อ ประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติภายในระยะเวลาที่สภาท้องถิ่นกาหนด ตามข้อ ๔๕ วรรคสามและ
ข้อ ๔๙ วรรคหนึ่ง
ข้อ ๖๐ ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นมาใหม่ หรือเพิ่มเติมรายจ่ายหรือเปลี่ยนแปลงความ
ประสงค์ของจานวนเงินที่ขออนุมัติจ่ายเว้นแต่จะได้รับคารับรองจากผู้บริหารท้องถิ่นหรือคา
แปรญัตตินั้ นผู้ บริหารท้องถิ่นเป็นผู้ แปรญัตติ ข้อ ๖๑ ห้ ามให้ แปรญัตติในรายการและ
จานวนเงินซึ่งมีข้อผูกพันอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) ดอกเบี้ยและเงินส่งต้นเงินกู้
(๒) รายจ่ายซึ่งเป็นจานวนที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย
ถ้ามีปัญหา รายจ่ายใดมีข้อผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม่ให้ประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยชี้
ขาด
ข้ อ ๖๒ เมื่ อ ได้ อ ภิ ป รายไปพอสมควรแล้ ว ถ้ า สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น เสนอญั ต ติ ข อให้ ปิ ด
อภิ ป รายเพื่ อให้ ล งมติ ว่ า จะรั บ หลั ก การแห่ ง ร่ างข้ อ บัญ ญั ติ ง บประมาณหรื อไม่ ห รือ ส่ ง ให้
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการ ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่อยู่ในที่ประชุม
หมวด ๕
ข้อ ๗๓ การออกเสียงลงคะแนนเพื่อลงมติสองวิธี คือ
(๑) การออกเสียงลงคะแนนเปิดเผย
(๒) การออกเสียงลงคะแนนลับ

๙
ข้อ ๗๔ การออกเสียงลงคะแนนเปิดเผยวิธีปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) ยกมือพ้นศรีษะ
(๒) ยืนข้น
(๓) เรี ย กชื่อสมาชิก ตามล าดับ อักษรให้ อ อกเสี ยงลงคะแนนเป็ นรายบุคคลการออกเสี ย ง
ลงคะแนนเปิดเผย ให้ใช้วิธียกมือขึ้นพ้นศรีษะแต่ถ้าผู้บริหารท้องถิ่นขอหรือสมาชิกสภา
ท้องถิ่น ไม่น้ อยกว่า สามคนร่ว มกัน เสนอญั ตติต่ อที่ป ระชุมสภาท้องถิ่น ให้ อ อกเสี ย ง
ลงคะแนนเปิดเผยตาม (๒) หรือ (๓) เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นมีมติเห็นชอบแล้ว ก็ให้ใช้
วิธีออกเสียงลงคะแนนตามนั้น
5.หนังสือด่วนมากที่ มท.0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง แจ้งซักซ้อมแนว
ทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นายกงทอง นาเหล็ก ตามที่เลขานุการสภาฯได้ชี้แจงรายละเอียดการจัดทางบประมาณรายจ่ายแล้วนั้น มีสมาชิก
ประธานสภาฯ
ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่
ที่ประชุม
ไม่มี
นายกงทอง นาเหล็ก ต่อไปผมขอเชิญ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน นาเสนอร่างข้อบัญญัติ
ประธานสภาฯ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕62 ต่อที่ประชุมสภาฯ
นายธนเสฎฐ์มีสังข์ทอง เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
นายกอบต.
บัดนี้ถึงเวลาที่ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 แล้วโดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. สถานะการคลัง
๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปีงบประมาณพ.ศ.๒๕61 ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕61 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะ
การเงินดังนี้ ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕61
๑.๑.๑ เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 42,769,238.77 บาท
๑.๑.๒ เงินสะสม 20,291,836.45 บาท
๑.๑.๓ ทุนสารองเงินสะสม 12,422,612.96 บาท
๒.การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕61( ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2561)
(๑) รายรับจริงทั้งสิ้น 40,201,473.65 บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร
530,198.95 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต693,789.10 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
341,017.34 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ ไม่มี
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
231,485.60 บาท
หมวดรายได้จากทุน
ไม่มี
หมวดภาษีจัดสรร
17,711,623.39บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
20,700,959.87บาท
(๒) เงินอุดหนุนทีร่ ัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ - บาท
(๓) รายจ่ายจริง
32,864,278.73 บาท
งบกลาง
11,814,117.07 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจา และค่าจ้างชั่วคราว ) 9,281,482.00บาท
งบดาเนินงาน(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)3,748,356.16 บาท
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 3,307,261.27บาท

๑๐
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)
2,162,879.00บาท
(๔) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยวัตถุประสงค์ -บาท
(๕) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่ 424,313.13 บาท
ในปีงบประมาณพ.ศ.2561 ได้ประมาณการรายรับทั้งสิ้น จานวน 44,600,000 บาท และ
ประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น จานวน 44,600,000 บาท เป็นการจัดทาข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แบบสมดุล
นายธนเสฎฐ์ มีสังข์ทอง ส่วนรายละเอียดจะมอบเจ้าหน้าที่งบประมาณชี้แจงต่อไป
นายก อบต.
นางสุทัศนีย์ เพ็ชร์นนท์ ๒.๑ รายรับ ประมาณการ ปี ๒๕๖2 ในส่วนรายได้จัดเก็บเอง
เจ้าหน้าที่งบประมาณ หมวดภาษีอากรประมาณการรายรับไว้ 520,000.00บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 242,000.00บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
400,000.00 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
263,000.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน
2,800.00 บาท
รวมรายได้จัดเก็บเอง
1,520,000.00 บาท
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
19,874,000.00บาท
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ฯ
4,800,000.00บาท
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
20,298,200.00บาท
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 44,972,200.00บาท
รวมประมาณการรายรับ
46,400,000.00บาท
๒.๒ รายจ่าย ประมาณการายจ่ายปี ๒๕๕๖2 รายจ่ายจากงบประมาณ
ด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารทั่วไป
14,785,000.00บาท
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
218,400.00บาท
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
4,545,090.00บาท
แผนงานสาธารณสุข
486,000.00บาท
แผนงานสังคมสงเคราะห์
216,000.00บาท
แผนงานเคหะและชุมชน
1,923,500.00บาท
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
380,000.00บาท
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 380,000.00บาท
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
5,107,010.00บาท
แผนงานการเกษตร
185,000.00บาท
แผนงานการพาณิชย์
บาท
ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
18,174,000.00บาท
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
46,400,000.00 บาท

๑๑
ส่วนรายละเอียดตามแผนงานจะมอบให้หัวหน้าส่วนราชการและผู้อานวยการกองได้ชี้แจงต่อไป
นางรัตนพิมาลัย แผนงานด้านบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าสานักปลัด
งานบริหารทั่วไป
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจาปีงบประมาณ ๒๕๖2
องค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อนอาเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 46,400,000.-บาท (=สี่สิบหกล้านสี่แสนบาทถ้วน=)
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป รวม 14,785,000 บาท
งานบริหารทั่วไป
รวม
12,436,300บาท
๑. งบบุคลากร (รหัสบัญชี ๕๒๐๐๐๐)รวม 8,314,400- บาท
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจา
ตั้งไว้ 8,314,400- บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
(รหัสบัญชี ๕๒๑๐๐๐) ตั้งไว้ 3,177,400.- บาท
(๑) หมวดเงินเดือนนายก/รองนายก (รหัสบัญชี ๒๑๐๒๐๐) จานวน ๕๙๙,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน/ค่าตอบแทนให้แก่นายก/รองนายก อบต. จานวน ๓ ตาแหน่ง
(งบประมาณสานักปลัด)
(๒) ประเภท เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก (รหัสบัญชี ๒๑๐๔๐) จานวน ๘๖,๔๐๐.บาท
เพือ่ จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายก อบต. จานวน ๑ ตาแหน่ง
(๓) ประเภท เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาท้องถิ่น (รหัสบัญชี ๒๑๐๖๐๐) จานวน ๒,492,0๐๐.บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่ประธานสภาฯ, รองประธานสภาฯ,สมาชิกสภาฯและ
เลขานุการสภา อบต.สวนหม่อน จานวน ๒๙ ตาแหน่ง
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) (รหัสบัญชี ๕๒๒๐๐๐) ตั้งไว้ 3,832,000.-บาท
(๑) ประเภท เงินเดือนพนักงานส่วนตาบล (รหัสบัญชี ๒๒๐๑๐๐) จานวน 3,580,000-บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตาบล จานวน ๑๑ ตาแหน่ง
(๒) ประเภท เงินประจาตาแหน่งของผู้บริหาร (รหัสบัญชี ๒๑๐๒๐๐) จานวน 252,000- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตาบลตาแหน่งของผู้บริหารปลัด รองปลัด หัวหน้า
สานักปลัด
หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 1,305,000.- บาท
(๑) ประเภทเงินเดือน/ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี ๒๒๐๒๐๐)
จานวน 1,200,000บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน/ค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง จานวน 8
ตาแหน่ง
(๒) ประเภท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง (รหัสบัญชี ๒๒๐๗๐๐)
จานวน 105,000- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง จานวน 6
ตาแหน่ง
๒. งบดาเนินงาน (รหัสบัญชี ๕๓๐๐๐๐) รวม 4,53,000- บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
ตั้งไว้ 3,723,000- บาท
๒.๑ ค่าตอบแทน (รหัสบัญชี ๕๓๑๐๐๐ ) ตั้งไว้ 683,000- บาท
(๑) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.
จานวน
420,000- บาทเพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส)
สาหรับพนักงานตาบล/ลูกจ้าง
(๒) ประเภทค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฎิบัติงานอันเป็นประโยชน์
แก่ อปท จานวน 100,000.- บาทเพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ

๑๒
ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐได้รับค่าตอบแทนตามที่กระทรวงการคลัง
กาหนด ค่าปุวยการในการปฏิบัติหน้าที่ อปพร.ฯลฯ
(๓) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จานวน
10,000- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
(๔) ประเภท ค่าเช่าบ้าน (รหัสบัญชี ๓๑๐๔๐๐) จานวน 63,000- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานตาบล
(๕) ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี ๓๑๐๕๐๐) จานวน 90,000- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตาบลและผู้บริหาร
๒.๒ ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี ๕๓๒๐๐๐)
ตั้งไว้ 2,450,000.- บาท
(๑) ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี ๓๑๐๑๐๐)
จานวน 1,200,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
ค่าธรรมเนียมต่างๆค่าเบี้ยประกัน ค่าซักฟอก ค่ากาจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน
ค่าจ้างเหมาบริการเช่นค่าจ้างเหมาลูกจ้างรายเดือน ค่าจ้างเหมาล้างท่อแอร์ ค่าจ้างเหมากาจัดปลวก
ฯลฯ
-ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จานวน 20,000- บาท
เป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาทาวารสาร โฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง
โทรทัศน์หรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆขององค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน
(๒) ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (รหัสบัญชี 320200)
๑. ค่ารับรอง
จานวน
20,000- บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน
2.ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตาม
กฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
20,000- บาท
(๓) ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
๑. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
จานวน
50๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไป หรือเลือกตั้งซ่อม นายก/สมาชิกสภา อบต.
๒. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
จานวน ๑5๐,๐๐๐.- บาท เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถใน
ท่ายานอากาศค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สมานบิน
ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา
สาหรับพิธีการ วันสาคัญต่าง ๆ ตามวาระและโอกาสที่จาเป็น และมีความสาคัญ ฯลฯ
๓. ค่าลงทะเบียนต่างๆ
จานวน ๑0๐,๐๐๐.บาท
เป็นค่าลงทะเบียนในการอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน (งบประมาณสานักปลัด)
๔. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้จานวน 100,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาบุคลากรท้องถิ่น เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน
ของ พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ฯลฯ
(งบประมาณสานักปลัด)
๕. ค่าบารุงเว็บไซด์ (Web Site)
จานวน 10,000.- บาท
เป็นค่าเว็บไซด์ (Web Site) ขององค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน

๑๓
๖. ค่าใช้จ่ายในการสอบแนวเขตที่สาธารณประโยชน์จานวน 3๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสอบแนวเขตที่สาธารณะประโยชน์
(๔) ประเภท ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี ๓๒๐๔๐๐)
จานวน
3
๐๐,๐๐๐.- บาท
เป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ เครื่องคอมพิวเตอร์ ตู้เย็น โทรทัศน์ ถนน ไฟฟูา
ประปา ฯลฯ
๒.๓ ค่าวัสดุ (รหัสบัญชี (๕๓๓๐๐) ตั้งไว้ ๕90,00๐๐.- บาท
(๑) ประเภท วัสดุสานักงาน (รหัสบัญชี (๓๓๐๑๐๐)จานวน
๗๐,๐๐๐.บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟูม ปากกา ดินสอ ยางลบ ฯลฯ
จานวน ๗๐,๐๐๐ บาท
(๒) ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (รหัสบัญชี ๓๓๐๒๐๐) จานวน ๕,๐๐๐.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุไฟฟูาและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟ ปลั๊ก สวิตซ์ หลอดไฟ ไมโครโฟน ฯลฯ
(๓) ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว (รหัสบัญชี ๓๓๐๓๐๐) จานวน 7๐,๐๐๐.- บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แปรงไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก ผู้ปูโต๊ะ ฯลฯ
(๔) ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รหัสบัญชี ๓๓๐๗๐๐)จานวน 10๐,๐๐๐.- บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน กรวยจราจร ฯลฯ
(๕) ประเภท วัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รหัสบัญชี ๓๓๐๘๐๐)
จานวน
๒๕๐,๐๐๐.- บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สาหรับเครื่องสูบน้า รถจักรยานยนต์ทุกประเภทที่ใช้ใน
กิจการขององค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน
(๖) ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่(รหัสบัญชี ๓๓๑๑๐๐) จานวน 1๐,๐๐๐.- บาท
-เพื่อใช้เป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม ผ้าเขียนปูาย สี แปรงทาสี แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ ฯลฯ(งบประมาณสานักปลัด)
(๗) ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี ๓๓๑๔๐๐) จานวน ๗๐,๐๐๐.- บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ โปรแกรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
(๘) ประเภท วัสดุอื่นๆ (รหัสบัญชี ๓๓๑๗๐๐) ตั้งไว้รวมจานวน ๑๕,๐๐๐.- บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าดื่มสะอาดสาหรับบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการจานวน ๑๕,๐๐๐.บาท
๒.๔ ค่าสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี (๕๓๔๐๐๐) ตั้งไว้ ๓3๐,๐๐๐.- บาท
(๑) ประเภท ค่าไฟฟ้า (รหัสบัญชี ๓๔๐๑๐๐) จานวน ๒๕๐,๐๐๐.- บาท
-เพื่อเป็นค่าไฟฟูาในสานักงานที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(๒) ประเภท ค่าน้าประปา (รหัสบัญชี ๓๔๐๒๐๐) จานวน
๑๐,๐๐๐.- บาท
-เพื่อเป็นค่าน้าประปาในสานักงานที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อนและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
(๓) ประเภท ค่าบริการโทรศัพท์ (รหัสบัญชี ๓๒๐๓๐๐) จานวน ๖๐,๐๐๐.- บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ค่า
บารุงรักษาสาย ฯลฯ และค่าบริการอินเตอร์เน็ตประจาเดือน
(๔) ประเภท ค่าบริการไปรษณีย์ (รหัสบัญชี ๓๔๐๔๐๐) จานวน 1๐,๐๐๐.- บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่ายากร ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน
ในระบบริหารการเงินคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

๑๔
๓. งบลงทุน (รหัสบัญชี ๕๔๐๐๐๐)
รวม
33,9๐๐.- บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ รวม 33,9๐๐.- บาท
ค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี ๕๔๑๐๐๐) ตั้งไว้ รวม 33,9๐๐.- บาท
(1) ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน (รหัสบัญชี 410100) ตั้งไว้รวม 33,900 บาท
1.ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด จานวน 5,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน มีมือจับชนิดบิมีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
2.ตู้เก็บเอกสาร จานวน 1 หลัง จานวน 7,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก มีหูลิ้นชัก จานวน 1 หลัง
คุณสมบัติตามาตรฐานบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ สานักงบประมาณ
ประจาปี 2561 และคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
(2) ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์
1.จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จานวน 1 เครื่อง จานวน 7,900บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จานวน 1 เครื่อง มี
คุณลักษณะพื้นฐาน และคุณสมบัติตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ICT)
เนื่องจากมีความจาเป็นต้องใช้เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (งบประมาณสานักปลัด)
2.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา จานวน 1 เครื่อง จานวน 2,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าขัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา จานวน 1 เครื่องคุณลักษณะ
พื้นฐาน และคุณสมบัติตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ICT) เนื่องจากมี
ความจาเป็นต้องใช้เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (งบประมาณสานักปลัด)
3.ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุลาโพงเอนกประสงค์ล้อลาก จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อลาโพงเอนกประสงค์ล้อลาก จานวน 1 ชุด เนื่องจากไม่มีกาหนดไว้ใน
มาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจาเป็นต้องจัดหาตามราคาท้องถิ่นโดยจัดหาอย่างประหยัด
(งบประมาณสานักปลัด)
4. งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000)
หมวดเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000) ตั้งไว้ 35,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอมัญจาคีรี (รหัสบัญชี 610400) จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการจัดงานรัฐพิธี อาเภอมัญจาคีรี
(2) เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น (รหัสบัญชี 610400) จานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดาเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อาเภอมัญจาคีรี)
นางพิมลรัตน์ ยศราวาส ขอชี้แจงงานบริหารงานคลังตั้งไว้ รวม 2,348,700 บาท
ผอ.กองคลัง
๑.งบบุคลากร ( รหัสบัญชี ๕๒๐๐๐๐) รวม 1,785,800บาท
๑.๑หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจา ตั้งไว้
1,316,000.- บาท
(๑) ประเภท เงินเดือนพนักงานส่วนตาบล (รหัสบัญชี ๒๒๐๑๐๐)
จานวน 1,274,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตาบล จานวน ๔ ตาแหน่ง
(๓) ประเภท เงินประจาตาแหน่งของผู้บริหาร (รหัสบัญชี ๒๑๐๒๐๐) จานวน ๔๒,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งให้แกพนักงานส่วนตาบลตาแหน่งผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง)

๑๕
๑.๒ หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 469,800.-บาท
(๑) ประเภท เงินเดือน/ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี ๒๒๐๖๐๐) จานวน ๓ ตาแหน่ง
จานวน 423,360บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน/ค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง จานวน ๓ ตาแหน่ง
(๒) ประเภท เงินเดือนหรือเงินที่เพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง (รหัสบัญชี ๒๒๐๗๐๐)
จานวน 46,400บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง จานวน 2 ตาแหน่ง
๒.งบดาเนินงาน (รหัสบัญชี ๕๓๐๐๐๐)
รวม 555,000บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ 547,000.- บาท
๒.๑ ค่าตอบแทน (รหัสบัญชี ๕๓๑๐๐๐) ตั้งไว้ 197,000.- บาท
(๑) ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.จานวน
147,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) สาหรับพนักงาน
ส่วนตาบล/ลูกจ้าง
(2) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการจานวน 10,000- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
(3) ประเภท เงินค่าเช่าบ้าน (รหัสบัญชี ๓๑๐๔๐๐)จานวน2๐,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตาบลของส่วนการคลัง(งบประมาณกองคลัง)
(4) ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี ๓๑๐๕๐๐)
จานวน 2๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตาบล
ของกองคลัง
๒.๒ ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี ๓๑๐๕๐๐) ตั้งไว้ 230,๐๐๐ บาท
(1) ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(รหัสบัญชี 310100) จานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่า
ซักฟอก ค่ากาจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางรถค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ
(๓) ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ
๑. ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
จานวน 8๐,๐๐๐ บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถใน ณ ท่าอากาศ
ยานค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าทาเนียมในการใช้สนามบิน
2.ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ จานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง กองคลัง
3.โครงการประชาสัมพันธ์ด้านภาษี จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการประชาสัมพันธ์ด้านภาษี
4.โครงการอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(5) ประเภท รายจ่ายเพื่อบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน จานวน 30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่อง
ถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ เครื่องคอมพิวเตอร์ ตู้เย็น โทรทัศน์ ฯลฯ
๒.๓ ค่าวัสดุ (รหัสบัญชี ๕๓๓๐๐๐) ตั้งไว้ 12๐,๐๐๐บาท

๑๖
(1) ประเภท วัสดุสานักงาน (รหัสบัญชี ๓๓๐๑๐๐)
จานวน ๗๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟูม ปากกา ดินสอ ยางลบ ฯลฯ
(2) ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯลฯ
2.4 ค่าสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี 534000) ตั้งไว้ 8000 บาท
(1) ประเภท ค่าบริการไปรษณีย์ จานวน 8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าธรรมเนียมการโอน
เงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
๓. งบลงทุน (รหัสบัญชี ๕๔๐๐๐๐) จานวน 7,900บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ รวม 7,900บาท
ค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี ๕๔๑๐๐๐) ตั้งไว้ รวม 7,900บาท
(3) ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ รวม 7,9๐๐ บาท
1.จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จานวน 1 เครื่อง จานวน 7,900บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จานวน 1 เครื่อง มี
คุณลักษณะพื้นฐาน และคุณสมบัติตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ICT)
เนื่องจากมีความจาเป็นต้องใช้เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (งบประมาณกองคลัง)
๔. งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี ๕๖๐๐๐๐)
รวม - บาท
นางรัตนพิมาลัย แผนงานรักษาความสงบภายใน รวม 218,4๐๐ บาท
หน.สานักปลัด อบต. งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม218,4๐๐ บาท
๑.งบบุคลากร
๒.งบดาเนินงาน
รวม 218,4๐๐ บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ รวม 218,4๐๐ บาท
๒.๑ ค่าตอบแทน
๒.๒ ค่าใช้สอย ตั้งไว้ รวม 210,๐๐๐ บาท
(๑) ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
๑. โครงการให้ความรู้และฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นในสถานศึกษา
จานวน 5๐,๐๐๐ บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการให้ความรู้และฝึกซ้อมแผนปูองกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นในสถานศึกษา
เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน
๒.ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์
จานวน 5๐,๐๐๐ บาท
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการควบคุมและลดอุบัติเหตุในเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลสวนหม่อน
3.โครงการจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จานวน 100,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการจัดตั้งสมาชิกอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน
4.โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันไฟป่าและหมอกควัน จานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครปูองกันไฟปุาและหมอกควัน
2.3 ค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000) ตั้งไว้ 8,400 บาท
1.วัสดุเครื่องแต่งกายเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จานวน 84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเสื้อชุดหมีดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ครบชุด เพื่อความปลอดภัยให้แก่ผู้สวมใส่ในการ
ปฏิบัติงานการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ

๑๗
2.4 ค่าสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี 534000) ตั้งไว้ -.- บาท
งบลงทุน (รหัสบัญชี 540000)
รวม - บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม - บาท
4.งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000) รวม - บาท
นางสาวปราณปภัสสร จันทร์มหา ขอชี้แจงในส่วนแผนงานการศึกษา
ผอ.การศึกษา
แผนงานการศึกษาตั้งไว้รวม
4,545,090บาท
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวการศึกษา
รวม 1,676,980 บาท
๑.งบบุคลากร (รหัสบัญชี ๕๒๐๐๐๐)
รวม 1,173,080บาท
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจา ตั้งไว้ 721,080.- บาท
ประเภท เงินเดือนพนักงานส่วนตาบล (รหัสบัญชี ๒๒๐๑๐๐)จานวน 679,080บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตาบล จานวน ๒ ตาแหน่ง
(๑) ประเภท เงินประจาตาแหน่งของผู้บริหาร (รหัสบัญชี ๒๑๐๒๐๐)จานวน ๔๒,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตาบลตาแหน่งผู้อานวยการกองการศึกษา
(งบประมาณส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 452,000.-บาท
ประเภท เงินเดือน/ค่าตอบแทนพนักงานจ้างภารกิจผู้ดูแลเด็ก จานวน 380,000บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน/ค่าตอบแทนพนักงานจ้างภารกิจผู้ดูแลเด็ก จานวน 4 ตาแหน่ง
(๔) ประเภทเงินเดือนหรือเงินค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก
จานวน 72,000บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน 4
ตาแหน่ง
๒.งบดาเนินการ (รหัสบัญชี ๕๓๐๐๐๐) รวม 470,000บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ 460,000 บาท
๒.๑ ค่าตอบแทน(รหัสบัญชี ๕๓๑๐๐๐)ตั้งไว้ 120,000.-บาท
(๑)ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.
จานวน 90,000บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(โบนัส)
สาหรับพนักงานส่วนตาบล/ลูกจ้าง
(2) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้าง
(3) ประเภท ค่าเช่าบ้าน (รหัสบัญชี 310400) จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตาบล
(4) ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี ๓๑๐๕๐๐)
จานวน 1๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตาบล ของกอง
การศึกษา
๒.๒ ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี ๕๓๒๐๐๐) ตั้งไว้ 260,000.-บาท
(๑)ประเภทรายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี ๓๑๐๑๐๐) จานวน 170,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่า
ซักฟอก ค่ากาจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมา
ลูกจ้างรายเดือน ค่าจ้างเหมาล้างท่อแอร์ ค่าบริการกาจัดปลวก ฯลฯ
(๒)ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

๑๘
๑. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรจานวน 2๐,๐๐๐
บาทเช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถใน อากาศยานค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
๒.ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ
จานวน 2๐,๐๐๐ บาท
เพื่อเป็นค่าลงทะเบียนในการอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง กองการศึกษา
๓. ค่าใช้จ่ายพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน
๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(3) ประเภท ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม จานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาครุภัณฑ์ ทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร
เครื่องปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ เครื่องคอมพิวเตอร์ ตู้เย็น โทรทัศน์ ฯลฯ
๒.๓ ค่าวัสดุ(รหัสบัญชี ๕๓๓๐๐) ตั้งไว้ 80,000.- บาท
(๑) ประเภท วัสดุสานักงาน(รหัสบัญชี ๓๓๐๑๐๐) จานวน ๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้สานักงานของส่วนการศึกษาฯ เช่น กระดาษ แฟูม ปากกา ดินสอ
ยางลบ ฯลฯ
(2) ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
2.4 ค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้ 10,000 บาท
(1) ประเภท ค่าบริการโทรศัพท์ จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ ค่าบริการอินเตอร์เน็ตรายเดือนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (งบประมาณกอง
การศึกษา)
๓. งบลงทุน (รหัสบัญชี ๕๔๐๐๐๐) จานวน 33,900บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ รวม 33,900บาท
ค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี ๕๔๑๐๐๐) ตั้งไว้ รวม 33,900บาท
(1) ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ รวม 16,000บาท
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน ขนาดจอไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 เครื่อง
จานวน 16,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน ขนาดจอไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน
1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน และคุณสมบัติตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(ICT) เนื่องจากมีความจาเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ (งบประมาณกองการศึกษา)
2.จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จานวน 1 เครื่อง จานวน 7,900บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จานวน 1 เครื่อง มี
คุณลักษณะพื้นฐาน และคุณสมบัติตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ICT)
เนื่องจากมีความจาเป็นต้องใช้เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (งบประมาณกองการศึกษา)
(2).ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุลาโพงเอนกประสงค์ล้อลาก จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อลาโพงเอนกประสงค์ล้อลาก จานวน 1 ชุด เนื่องจากไม่มีกาหนดไว้ในมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ แต่มีความจาเป็นต้องจัดหาตามราคาท้องถิ่นโดยจัดหาอย่างประหยัด (งบประมาณกอง
การศึกษา)
๔. งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี ๕๖๐๐๐๐)
รวม - บาท
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,868,110บาท
๑. งบดาเนินงาน (รหัสบัญชี ๕๓๐๐๐๐) ตั้งไว้ ๑,226,110 บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ ๑,226,110บาท

๑๙
๒.๑ ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี ๕๓๒๐๐๐) ตั้งไว้ ๓72,41๐ บาท
(๑) ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
๑. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จานวน 5๐,๐๐๐ บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี ๒๕๖2
ขององค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน
๒. ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน 196,0๐๐ บาท
เพื่อเป็นเงินค่าจ้างประกอบอาหารกลางวันเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลสวน
หม่อน
๓. โครงการจัดแข่งกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจานวน 2๐,๐๐๐ บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดแข่งกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน
๔. โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน จานวน ๓๐,๐๐๐ บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมผู้เรียน เช่น กิจกรรมวันครู กิจกรรมวันแม่ กิจกรรม
ปฐมนิเทศผู้ปกครอง กิจกรรมเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียน โครงการขยะรีไซเคิล โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการประกวดห้องเรียน โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน
5.ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา
(1) ประเภท ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) จานวน 45,900
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 27 คนๆละ 1,700 บาท
(2) ประเภท ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน 30,510
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 27 คน ๆละ 1,130 บาท
๒.๓ ค่าวัสดุ(รหัสบัญชี ๕๓๓๐๐๐) ตั้งไว้ 853,700 บาท
(๑) ประเภท วัสดุสานักงานบ้านงานครัว (รหัสบัญชี ๓๓๐๒๐๐)จานวน ๓๐,๐๐๐ บาท
เป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อนเช่น
แปรงไม้กวาด ผ้าปูที่นอน ผ้าห่ม แก้ว ถาดรอง จาน ชาม ช้อน ฯลฯ
(งบประมาณส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
(๒) ประเภทค่าอาหารเสริม (นม)
จานวน 726,700 บาท
จ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าอาหารเสริม (นม) ให้เด็กเล็ก,เด็กอนุบาล,และเด็ก ป.๑-ป.๖
โรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จานวน ๒๖๐ วัน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ขององค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน
(๓) ประเภทค่าอาหารเสริม (นม)
จานวน 77,000 บาท
เป็นเงินค่าอาหารเสริม (นม) ให้เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)
องค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน จานวน ๒๖๐ วัน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ขององค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน
(๔) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่(รหัสบัญชี ๓๓๑๑๐๐)จานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
เป็นค่าจัดซื้อวัสดุ โฆษณาและเผยแพร่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ปูายและ
สิ่งพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ
(๕) ประเภทวัสดุเครื่องบริโภค (รหัสบัญชี ๓๓๑๗๐๐) ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท
เป็นค่าจัดซื้อวัสดุ เครื่องบริโภคน้าดื่มฯลฯศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สวนหม่อน จานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
๓. งบลงทุน (รหัสบัญชี ๕๔๐๐๐๐) รวม - บาท

๒๐
๓.๑ ค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี ๕๔๐๐๐๐) ตั้งไว้ รวม - บาท
(๑) ประเภท ครุภัณฑ์สานักงาน ตั้งไว้ รวม - บาท
๔. งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี ๕๔๐๐๐๐) รวม 1,642,๐๐๐ บาท
(๑) อุดหนุนโรงเรียนทุกโรงเรียนในตาบลสวนหม่อน จานวน 1,592,๐๐๐ บาท
เป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน ให้เด็กเล็ก,เด็กอนุบาล,และเด็ก ป.๑-ป.๖
โรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จานวน ๒๐๐ วัน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ขององค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน
ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(2) อุดหนุนโรงเรียนทุกโรงเรียนในตาบลสวนหม่อน จานวน ๕๐,๐๐๐ บาท
เงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ ๑๒ สวนหม่อน
นางรัตนพิมาลัย แผนงานสาธารณสุข รวม 486,๐๐๐ บาท
หน.สานักปลัด อบต.
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 486,๐๐๐ บาท
๑.งบบุคลากร
- บาท
๒.งบดาเนินงาน
รวม 206,๐๐๐ บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ 206,๐๐๐ บาท
๒.๑ ค่าตอบแทน
-บาท
๒.๒ ค่าใช้สอย ตั้งไว้ ๑86,๐๐๐ บาท
(1) โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าจานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน
(2) โครงการสารวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ จานวน 6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสารวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ในพื้นที่ตาบลสวนหม่อน
(3) โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะต้นทาง จานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะต้นทาง
(4) โครงการอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพการส่งเสริมและพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ ผู้สูงอายุ
ประจาปี 2562 จานวน 90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพการส่งเสริมและพัฒนาด้านร่างกาย
จิตใจ ผู้สูงอายุ ประจาปี 2562
๒.๓ ค่าวัสดุ ตั้งไว้
20,000 บาท
(1) ประเภทวัสดุช่วยชีวิตทางการแพทย์ จานวน 20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อเวชภัณฑ์ยาและอุปกรณ์ช่วยชีวติ สาหรับรถกู้ชีพขององค์การบริหารส่วน
ตาบลสวนหม่อน
๒.๔ ค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้ ๓. งบลงทุน (รหัสบัญชี 540000) รวม -บาท
๔. งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000) รวม 280,000บาท
หมวดเงินอุดหนุน ( รหัสบัญชี 561000) ตั้งไว้ 280,000บาท
(๑) เงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดาริด้านสาธารณสุข
จานวน 280,000 บาท
เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานโครงการตามพระราชดาริด้านสาธารณสุข หมู่บ้าน ทั้ง 14 หมู่บ้าน ๆละ
20,000 บาท
นางรัตนพิมาลัย แผนงานสังคมสงเคราะห์ รวม 216๐,๐๐๐ บาท
หน.สานักปลัด
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 216,๐๐๐ บาท
๑.งบบุคลากร
- บาท

๒๑

นายเฉลิม โคตรทา
ผอ.กองช่าง

๒.งบดาเนินงาน
รวม 156,๐๐๐ บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ 156,๐๐๐ บาท
๒.๑ ค่าตอบแทน
-บาท
๒.๒ ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 156,๐๐๐ บาท
(๑) ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
1.โครงการจ้างเหมารถรับส่งเด็กฐานะยากจน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน 156,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมารถรับส่งเด็กฐานะยากจน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๒.๓ ค่าวัสดุ ตั้งไว้
๒.๔ ค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้ ๓. งบลงทุน รวม -บาท
๔. งบลงทุน รวม –บาท
หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้ 6๐,๐๐๐ บาท
(1) อุดหนุนศูนย์เฉลิมพระเกียรติผู้ติดเชื้อ H.I.V และผู้ติดเชื้อเอดส์ จานวน ๔๐,๐๐๐ บาท
เพื่อเป็นเงินสนับสนุนกิจกรรมการดาเนินงานของศูนย์เฉลิมพระเกียรติผู้ติดเชื้อ H.I.V และผู้ติด
เชื้อเอดส์อาเภอมัญจาคีรี
(2) อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น จานวน 20,000 บาท
เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานโครงการพัฒนาและบารุงสงเคราะห์สตรี มารดา เด็ก เยาวชน
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ช่วยด้านการสาธารณสุขและการสาธารณภัยของสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัด
ขอนแก่น
ขอชี้แจงแผนงานเคหะและชุมชน รวม ๑,923,5๐๐ บาท
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม ๑,923,5๐๐ บาท
๑.งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000) รวม ๑,233,๐๐๐ บาท
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจา ตั้งไว้ 892,๐๐๐ บาท
(๑) ประเภท เงินเดือนพนักงานส่วนตาบล(รหัสบัญชี220100)จานวน 850,๐๐๐บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตาบล (กองช่าง)
(๒) ประเภท เงินประจาตาแหน่งของผู้บริหาร (210200) จานวน ๔๒,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตาบล ตาแหน่งผู้อานวยการกองช่าง (นัก
บริหารงานช่าง
หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ ๓41,๐๐๐ บาท
(๑) ประเภทเงินเดือน/ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง(รหัสบัญชี 220600) จานวน 2 ตาแหน่ง
จานวน ๓16,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน/ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จานวน 2 ตาแหน่ง
(๒) ประเภท เงินเดือนหรือเงินเพิ่มให้แก่พนักงาจ้าง (รหัสบัญชี 220700)
จานวน 25,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง (ส่วนโยธา) จานวน ๒ ตาแหน่ง
๒.งบดาเนินงาน (รหัสบัญชี 530000) รวม 58๐,0๐๐ บาท
หมวดค่าตอบทน ใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ 58๐,0๐๐ บาท
๒.๑ ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 110,0๐๐ บาท
(๑) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. จานวน 80,0๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(โบนัส)สาหรับพนักงานส่วนตาบล/
ลูกจ้าง

๒๒
(๒) ประเภท ค่าเช่าบ้าน (รหัสบัญชี 310400) จานวน 10,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตาบล
(๓) ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี 310500) จานวน 1๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตาบล (ส่วนโยธา)
(๔) ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการจานวน ๑๐,๐๐๐บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง
๒.๒ ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 370,๐๐๐ บาท
(1) ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี 310100) จานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน
ค่าซักฟอก ค่ากาจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ
(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น
๑. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
จานวน 3๐,๐๐๐ บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรเช่น
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการขอดรถใน ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
2. ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง กองช่าง
(3) ประเภท รายจ่ายเพื่อบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน จานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
๒.๓ ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 10๐,๐๐๐ บาท
(๑) ประเภทวัสดุสานักงาน (รหัสบัญชี 330100) จานวน 5๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ยางลบ ฯลฯ
(2) ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ฯลฯ
๒.๔ ค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้ – บาท
๓. งบลงทุน (รหัสบัญชี ๕๔๐๐๐๐) จานวน 110,500บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ รวม 110,500บาท
ค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี ๕๔๑๐๐๐) ตั้งไว้ รวม 110,500บาท
(1) ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ รวม 16,000บาท
1.จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา แบบ Network สาหรับกระดาษ A3
จานวน 1 เครื่อง จานวน 53,000บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา แบบ Network สาหรับ
กระดาษ A3 จานวน 1 เครื่องมีคุณลักษณะพื้นฐาน และคุณสมบัติตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ICT) เนื่องจากมีความจาเป็นต้องใช้เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (งบประมาณ
กองช่าง)
(2) ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ รวม 52,000บาท
1.จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจาที่และชนิดมือถือ จานวน 52,000
บาท

๒๓
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ 2 เครื่อง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ VHF/FM ชนิดมือถือ 10 วัตต์ 1 เครื่อง
อุปกรณ์ติดตั้งครบชุด หนังสือคู่มือ คุณสมบัติตามมาตรฐานบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กอง
มาตรฐานงบประมาณ สานักงบประมาณ ประจาปี 2561 เนื่องจากมีความจาเป็นต้องใช้เครื่องรับส่ง
วิทยุ (งบประมาณกองช่าง)
(3) ประเภท ครุภัณฑ์สารวจ ตั้งไว้ รวม 5,500บาท
1.จัดซื้อเทปวัดระยะ จานวน 5,500บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเทปวัดระยะเทปเหล็กเคลือบไนลอน ยาว 50 เมตร จานวน 1 ชุด
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเทปแบบสายไฟวัดระยะ ยาว 50 เมตร จานวน 1 ชุด
เนื่องจากไม่มีกาหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจาเป็นต้องจัดหาตามราคาท้องถิ่นโดยจัดหา
อย่างประหยัด (งบประมาณกองช่าง)
๔. งบเงินอุดหนุน ตั้งไว้- บาท
นางรัตนพิมาลัย แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 38๐,๐๐๐ บาท
หน.สานักปลัด
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม38๐,๐๐๐ บาท
๑.งบบุคลากร รวม – บาท
๒.งบดาเนินงาน รวม310๐,๐๐๐ บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ 310๐,๐๐๐ บาท
๒.๑ ค่าตอบแทน ตั้งไว้ - บาท
๒.๒ ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 310๐,๐๐๐ บาท
(๑) ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดจานวน 15๐,๐๐๐ บาทเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน
2. โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะกลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก จานวน
40,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพให้มีความรู้ในการประกอบอาชีพ
เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลุ่ม
และพัฒนากลุ่มอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทาแผนชุมชน จานวน 4๐,๐๐๐ บาท
เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชนเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
4. โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จานวน ๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นการดาเนินการปูองกัน
กลุ่มเสี่ยง เช่น เด็กและเยาวชนในโรงเรียน สถานศึกษาไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
5. โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน จานวน 5๐,๐๐๐ บาทเพื่อ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน ประจาปี ๒๕61
๒.๓ ค่าวัสดุ (รหัสบัญชี ๕๓๓๐๐) ตั้งไว้
บาท
๒.๔ ค่าสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี ๕๓๓๐๐) ตั้งไว้
บาท
๓. งบลงทุน (รหัสบัญชี ๕๔๐๐๐) ตั้งไว้ รวม
บาท
๔. งบอุดหนุน (รหัสบัญชี ๕๖๐๐๐) ตั้งไว้ รวม
บาท
หมวดเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี ๕๖๐๐๐) ตั้งไว้
๗๐,๐๐๐ บาท
(๑) เงินอุดหนุนศูนย์ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัด จานวน ๒๐,๐๐๐ บาทเพื่อ
สนับสนุนกิจกรรมการดาเนินงานของศูนย์ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น

๒๔
(๒) เงินอุดหนุนศูนย์ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอาเภอมัญจาคีรี จานวน ๕๐,๐๐๐
บาทเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการดาเนินงานของศูนย์ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอาเภอ
มัญจาคีรี
นางสาวปราณประภัสสร จันทร์มหา
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ผอ.กองการศึกษา
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ รวม ๓80,๐๐๐
บาท
งานกีฬาและนันทนาการ
รวม
50,๐๐๐
บาท
๑. งบบุคลากร (รหัสบัญชี ๕๒๐๐๐) รวม
บาท
๒. งบดาเนินงาน (รหัสบัญชี ๕๓๐๐๐) รวม 50,๐๐๐
บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ 50,๐๐๐บาท
๒.๑ ค่าตอบแทน (รหัสบัญชี ๕๓๑๐๐๐)ตั้งไว้
บาท
๒.๒ ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี ๕๓๒๐๐๐)ตั้งไว้ บาท
(1) ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
1.โครงการครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง จานวน 5,0000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง เพื่อให้ครอบครัวมีความรักความ
อบอุ่น มีความสัมพันธ์ที่ดีของครอบครัว (งบประมาณกองการศึกษา)
๒.๓ ค่าวัสดุ (รหัสบัญชี ๕๓๓๐๐๐) ตั้งไว้ - บาท
๒.๔ ค่าสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี ๕๓๔๐๐๐) ตั้งไว้
บาท
๓. งบลงทุน(รหัสบัญชี ๕๓๔๐๐๐) ตั้งไว้ บาท รวม บาท
๔. งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี ๕๓๔๐๐๐)ตั้งไว้ บาท รวม
บาท
หมวดเงินอุดหนุน(รหัสบัญชี ๕๓๔๐๐๐) ตั้งไว้
บาท
งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น
รวม 280,๐๐๐
บาท
๑. งบบุคลากร (รหัสบัญชี ๕๒๐๐๐๐)
รวม
บาท
๒. งบดาเนินงาน (รหัสบัญชี ๕๒๐๐๐๐)
รวม 5๐,๐๐๐ บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ 5๐,๐๐๐ บาท
๒.๑ ค่าตอบแทน(รหัสบัญชี ๕๓๑๐๐๐) ตั้งไว้ บาท
๒.๒ ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี ๕๓๒๐๐๐) ตั้งไว้ ๐,๐๐๐
บาท
๑. ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม จานวน 5๐,๐๐๐ บาท
เป็นค่าใช้จ่ายจัดโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม เยาวชนและประชาชนทั่วไปประจาปี ๒๕๖2
๒.๓ ค่าวัสดุ(รหัสบัญชี ๕๓๓๐๐) ตั้งไว้
บาท
๒.๔ ค่าสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี ๕๓๔๐๐๐) ตั้งไว้ บาท
๓. งบลงทุน(รหัสบัญชี ๕๔๐๐๐) รวม บาท
๔. งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี ๕๖๐๐๐) รวม 200,๐๐๐ บาท
(1) อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอมัญจาคีรี จานวน ๑2๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนกิจกรรมโครงการจัดงานเทศกาลกล้วยไม้ปุาบานและของดีเมือง
มัญจาคีรี ประจาปี ๒๕๖2
(3) อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนตาบลสวนหม่อน จานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าจัดทาโครงการเพื่อการดาเนินการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน
ให้มีคุณภาพและได้รับความรู้มีภูมิคุ้มกันในการดาเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องและได้รับความช่วยเหลือ
อย่างทันท่วงที
(4) อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตาบลสวนหม่อน จานวน 60,000 บาท

๒๕
เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนสภาวัฒนธรรมตาบลสวนหม่อน ในการดาเนินงานส่งเสริมให้ประชาชนในตาบล
สวนหม่อนร่วมรักษาฟื้นฟู ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ได้รับการสืบ
ทอดสู่ชนรุ่นหลังต่อไป โดยแยกเป็นสองโครงการ ได้แก่
1. โครงการบรรพขาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัต สมเด็จพระเทพรัตราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี ปิดเทอมใต้ร่มธรรม ประจาปี 2562 จานวน 30,000 บาท
2. โครงการอบรมแกะสลักเทียนและประกวดแกะสลักเทียนพรรษา จานวน 30,000 บาท
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม ๕๐,๐๐๐ บาท
๑. งบบุคลากร (รหัสบัญชี ๕๒๐๐๐๐)
รวม
บาท
๒. งบดาเนินงาน (รหัสบัญชี ๕๓๐๐๐๐)
รวม
บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้
บาท
๒.๑ ค่าตอบแทน(รหัสบัญชี ๕๓๑๐๐๐) ตั้งไว้
บาท
๒.๒ ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี ๕๓๒๐๐๐) ตั้งไว้
บาท
๒.๓ ค่าวัสดุ(รหัสบัญชี ๕๓๓๐๐๐)
ตั้งไว้
บาท
๒.๔ ค่าสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี ๕๓๔๐๐๐) ตั้งไว้
บาท
๓. งบลงทุน(รหัสบัญชี ๕๔๐๐๐๐)
รวม
บาท
๔. งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี ๕๖๐๐๐๐) รวม
๕๐,๐๐๐ บาท
หมวดเงินอุดหนุน(รหัสบัญชี ๕๖๑๐๐๐) ตั้งไว้
๕๐,๐๐๐
บาท
(๑) อุดหนุนคณะกรรมการดอนเต่า
จานวน ๕๐,๐๐๐
บาท
จ่ายเป็นค่าสนับสนุนในการจัดซื้ออาหารเต่า สาหรับแหล่งท่องเที่ยวสวนเต่า
นายเฉลิม โคตรทา
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ผู้นวยการกองช่าง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
รวม
5,107,010
บาท
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
รวม
๔,903,010
บาท
๑. งบบุคลากร (รหัสบัญชี ๕๒๐๐๐๐) รวม
บาท
๒. งบดาเนินงาน (รหัสบัญชี ๕๓๐๐๐๐)
รวม
บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้
บาท
๒.๑ ค่าตอบแทน(รหัสบัญชี ๕๓๑๐๐๐) ตั้งไว้
บาท
๒.๒ ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี ๕๓๒๐๐๐) ตั้งไว้
บาท
๒.๓ ค่าวัสดุ(รหัสบัญชี ๕๓๓๐๐๐)
ตั้งไว้
บาท
๒.๔ ค่าสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี ๕๓๔๐๐๐) ตั้งไว้
บาท
๓. งบลงทุน(รหัสบัญชี ๕๔๐๐๐๐)
รวม ๔,903,010 บาท
หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้
๔,903,010บาท
๓.๑ ค่าครุภัณฑ์(รหัสบัญชี ๕๔๑๐๐๐) ตั้งไว้
บาท
๓.๒ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ ๔,903,010
บาท
(๑) ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค
1.โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ตั้งไว้ 5,000,000 บาท ตั้งจ่ายในปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 จานวน 3,000,000 บาท
เป็นค่าก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ อาคาร คสล.ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร ฐานแผ่หรือ
ตอกเสาเข็ม พื้นที่ประมาณ 800 ตารางเมตร หลังคาโครงเหล็กมุงกระเบื้องลอนคู่ ผนังก่ออิฐ ฉาบปูน
เรียบ พื้นเทคอนกรีตผิวซีเมนต์ขัดมัน หินขัดและปูกระเบื้อง มีไฟฟูา ประปา การระบายน้าและทาสี
ห้องน้า-ส้วม ติดตั้งสุขภัณฑ์เคลือบขาวภายนอกอาคาร แยกชาย-หญิง อย่างละ 5 ห้อง ห้องน้าคน
พิการ 1 ห้อง พร้อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์และปูายโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพิ่มเติม

๒๖
ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ.2561 (งบประมาณกองช่าง) (โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
งบประมาณ ตั้งไว้ 5,000,000บาท โดยตั้งจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 จานวน 3,000,000 บาท และตั้งจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
งบประมาณ พ.ศ.2563 จานวน 2,000,000 บาท )
2.โครงการก่อสร้างศูนย์กู้ชีพ กู้ภัย จานวน 500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคาร คสล.ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 15 เมตร ฐานแผ่หรือตอกเสาเข็ม
พื้นที่ประมาณ 105 ตารางเมตร หลังคาโครงเหล็ก มุงเมทัลซีท (สี) ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ พื้น
คอนกรีต ผิวซีเมนต์ขัดมัน หินล้าง ปูกระเบื้อง ฝูาเพดานภายในใช้ยิปซั่มบอร์ด ภายนอกอาคารใช้
กระเบื้องแผ่นเรียบ ห้องน้า-ส้วม ติดตั้งสุขภัณฑ์ครบชุด 2 ห้อง มีไฟฟูา ประปา การระบายน้า และ
ทาสี พร้อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์และปูายโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
ประจาปี พ.ศ.2561 (งบประมาณกองช่าง)
3. โครงการก่อสร้างคลองส่งน้าไฟฟ้าแบบตัววีจากบ้านนางจันดี ถึงนานางลาเพย บ้านมูลตุ่น
หมู่ที่ 2 จานวน 291,000 บาท
เป็นค่าก่อสร้างคลองส่งน้าไฟฟูาแบบตัววีจากบ้านนางจันดี ถึงนานางลาเพย บ้านมูลตุ่น หมู่ที่ 2
ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 680 เมตร ดาดคอนกรีตหนา 0.05 เมตร พร้อมวาง
ท่อ คสล.ปากริ้นลาง ชั้น 3 ศก 0.40 เมตร x1.00 เมตร ทางข้าม จานวน 5 จุด ๆละ 4 ท่อน พร้อม
ติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์และปูายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กาหนด)ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 128 (งบประมาณกองช่าง)
4.โครงการก่อสร้างคลองส่งน้าคอนกรีต บ้านขามหมู่ 5 จานวน 389,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคลองส่งน้าคอนกรีต ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 555 เมตร
ดาดคอนกรีตหนา 0.05 เมตร พร้อมวางท่อ คสล..ปากลิ้นราง ชั้น 3 ศก 0.40x1.00 เมตร จานวน
119 ท่อน บ่อพัก คสล.สาหรับท่อ ศก 0.40 เมตร จานวน 15 บ่อ
ประชาสัมพันธ์และปูายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กาหนด)ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
2561-2564 หน้า 129 (งบประมาณกองช่าง)
5.งานก่อสร้างรางระบายน้า บ้านสวนหม่อน หมู่ที่ 11 จานวน 669,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างรางระบายน้าคสล.บ้านสวนหม่อน หมู่ที่ 11 กว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย
0.40 เมตร ยาว 292 เมตร เสริมเหล็ก 1 ชั้น วางท่อ คสล.ชนิดปากลิ้นราง ศก. 0.40 x 1.00
เมตร จานวน 118 ท่อน และรางระบายน้า ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 30
เมตร
ลงลาห้วย เทคอนกรีตทางเข้าบ้านพร้อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์และปูายโครงการ
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่กาหนด)ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ.
2561 (งบประมาณกองช่าง)
๔. งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี ๕๖๐๐๐๐) รวม 204,000
บาท
หมวดเงินอุดหนุน(รหัสบัญชี ๕๖๑๐๐๐) ตั้งไว้ 204,000 บาท
(๑) ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค
1. งานขยายเขตจาหน่ายน้าประปา บ้านสวนหม่อน หมู่ที่ 1 จานวน 124,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่างานขยายเขตจาหน่ายน้าประปา การประปาส่วนภูมิภาค บ้านสวนหม่อน หมู่ที่ 1
(รายละเอียดตามแบบประมาณการการประปาส่วนภูมิภาคกาหนด) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2561 (งบประมาณกองช่าง)

๒๗

นางรัตนพิมาลัย
หน.สานักปลัด

2. งานขยายเขตจาหน่ายน้าประปา บ้านขามป้อม หมู่ที่ 12 จานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่างานขยายเขตจาหน่ายน้าประปา การประปาส่วนภูมิภาค บ้านขามปูอม หมู่ที่ 12
(รายละเอียดตามแบบประมาณการการประปาส่วนภูมิภาคกาหนด) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
2561-2564 หน้า 153 (งบประมาณกองช่าง)
แผนงานการเกษตร
แผนงานการเกษตร
รวม 185,๐๐๐
บาท
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 80,๐๐๐
บาท
๑. งบบุคลากร (รหัสบัญชี ๕๒๐๐๐๐) รวม
บาท
๒. งบดาเนินงาน (รหัสบัญชี ๕๓๐๐๐๐) รวม 80,000บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ -บาท
๒.๑ ค่าตอบแทน(รหัสบัญชี ๕๓๑๐๐๐) ตั้งไว้ บาท
๒.๒ ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี ๕๓๒๐๐๐)ตั้งไว้-บาท
๒.๓ ค่าวัสดุ(รหัสบัญชี ๕๓๓๐๐) ตั้งไว้ บาท
๒.๔ ค่าสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี ๕๓๔๐๐๐) ตั้งไว้ 8๐,๐๐๐ บาท
(๑) ประเภท ค่าไฟฟูา (รหัสบัญชี ๓๔๐๑๐๐)ตั้งไว้ 8๐,๐๐๐ บาท
๑. เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟูาสถานีสูบน้าบ้านมูลตุ่น หมู่ที่ ๒ ตาบลสวนหม่อน
จานวน 8๐,๐๐๐ บาท
๓. งบลงทุน(รหัสบัญชี ๕๔๐๐๐๐)
รวม
บาท
๔. งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี ๕๖๐๐๐๐) รวม
บาท
งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้ รวม
๑๐5,๐๐๐
บาท
๑. งบบุคลากร (รหัสบัญชี ๕๒๐๐๐๐) รวม
บาท
๒. งบดาเนินงาน (รหัสบัญชี ๕๓๐๐๐๐) รวม ๑๐5,๐๐๐
บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ ๑๐5,๐๐๐ บาท
๒.๑ ค่าตอบแทน(รหัสบัญชี ๕๓๑๐๐๐) ตั้งไว้
บาท
๒.๒ ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี ๕๓๒๐๐๐) ตั้งไว้ ๑๐5,๐๐๐
บาท
(๑) ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1. โครงอบรมส่งเสริมการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติมหาราชินี จานวน 30,000 บาท
เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานโครงการอบรมส่งเสริมการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติมหาราชินี
2. โครงการคลองสวยน้าใสเมืองสะอาด คนในชาติมีความสุข ตาบลสวนหม่อน
จานวน 20,000 บาทเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานโครงการคลองสวยน้าใสเมืองสะอาด
คนในชาติมีความสุข ตาบลสวนหม่อน
3.โครงการอบรมให้ความรู้ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกตามพระราชดาริ
จานวน 20,000 บาทเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานโครงการอบรมให้ความรู้ส่งเสริมการ
ปลูกหญ้าแฝกตามพระราชดาริ
4.โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้าในชุมชน การใช้น้าอย่างประหยัดและการจัดการน้าเสีย
ในชุมชน จานวน 15,000 บาทเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้าใน
ชุมชน การใช้น้าอย่างประหยัดและการจัดการน้าเสียในชุมชน
5.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ จานวน 20,000 บาทเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
๒.๓ ค่าวัสดุ(รหัสบัญชี ๕๓๓๐๐๐)
ตั้งไว้
บาท

๒๘
๒.๔ ค่าสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี ๕๓๔๐๐๐) ตั้งไว้
บาท
๓. งบลงทุน(รหัสบัญชี ๕๔๐๐๐๐)
รวม
บาท
๔. งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี ๕๖๐๐๐๐)
รวม
บาท
นางรัตนพิมาลัย รายจ่ายงบกลาง
หน.สานักปลัด
รายจ่ายงบกลาง
รวม
๑8,174,0๐๐
บาท
งบกลาง
รวม
๑7,960,0๐๐
บาท
(๑) ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เพื่อเป็นเงินสมทบกองทุนกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน
จานวน ๑4๐,๐๐๐ บาท
(๒) ประเภทเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ (รหัสบัญชี ๑๑๐๙๐๐)จานวน ๑๒6,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ จานวน ๒1 คน ๆ 5๐๐บาท จานวน ๑๒ เดือน
(๓) ประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รหัสบัญชี ๑๑๐๙๐๐)
จานวน ๑1,188,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จานวน ๑,413 คน จานวน ๑๒ เดือน
(๔) ประเภทเบี้ยยังชีพผู้พิการ (รหัสบัญชี ๑๑๐๙๐๐)
จานวน 5,856,0๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้พิการจานวน 610 คนๆ ละ๘๐๐ บาท จานวน ๑๒ เดือน
(๕) ประเภทเงินสารองจ่าย (รหัสบัญชี ๑๑๑๐๐๐)ตั้งไว้รวม 4๐๐,๐๐๐ บาท
๑. กรณีเกิดภัยธรรมชาติ
จานวน 2๐๐,๐๐๐ บาท
๒. กรณีฉุกเฉินและจาเป็น
จานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
(๖) ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน ตั้งไว้รวม 250,000 บาท
๑. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น จานวน ๑5๐,๐๐๐ บาท
๒. เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
จานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
เป็นเงินส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน
(โดยยึดหลักประชาชนออม ๑ ส่วน อปท.สมทบ ๑ ส่วน และรัฐบาล ๑ ส่วน)
งบบาเหน็จ/บานาญ
รวม
๒๐5,๐๐๐
บาท
(๑) ประเภท เงินสมทบกองทุนงบบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
จานวน ๒14,๐๐๐ บาท
นายกงทอง นาเหล็ก ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อนและหัวหน้าส่วนทุกส่วนได้ชี้แจง
ประธานสภาฯ
รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 เรียบร้อยแล้ว
นั้น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด
๓ ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติ วาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการ
แห่งร่างข้อบัญญัติ และลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่น
ประสงค์ที่จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว
ดังนั้นมีสมาชิกสภาฯท่านใด ประสงค์จะอภิปราย หรือซักถาม อีกหรือไม่เชิญครับ
นางแดง ศรทศพล
ขออภิปรายเรื่องการจ้างรถรับส่งนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทาไม่ถึงตัดงบประมาณในการจ้าง
ส.อบต.ม.13
เหมารถรับส่งนักเรียนเหลือเดือนละ 13,000 บาท ซึ่งรถรับส่งมีสองคัน จะตกคันละ 6,500 บาท
ต่อเดือน มีสาเหตุมาจากอะไร
นางสุทัศนีย์ เพ็ชร์นนท์ เนื่องจากจานวนเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลสวนหม่อน จากเดิมจานวนเด็กนักเรียน มี
ปลัดอบต./เลขานุการฯ 57 คน การจ้างรถรับส่งจึงจ้างที่เดือนละ 20,000 บาท แต่ ณ ปัจจุบันจานวนเด็กนักเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กลดลงตามระบบ CCiSเหลือจานวน 27 คน เราจึงจ้างรถรับส่งเด็กนักเรียนที่มีฐานะ
ยากจนลงเหลือ 13,000 บาท ตามความเหมาะสมของจานวนเด็กนักเรียน

๒๙
นางนีระดาพร โสชาลี ขออภิปรายในส่วนการจ้างผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเมือจานวนเด็กนักเรียนลดจานวนลงการส.
อบต.ม.11
จ้างรถรับส่งเด็กนักเรียนลดจานวนเงินค่าจ้างลง แล้วผู้ดูแลเด็กทาไมถึงไม่ได้ลดลงถึงจ้างเท่าเดิม ปกติ
การดูแลเด็กครู 1 คนต่อนักเรียน 20 คน ใช่ไหมค่ะ
นางสุทัศนีย์ เพ็ชร์นนท์ ตามระเบียบฯการจ้างผู้ดูแลเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จะจ้า งครู 1 คน ต่อ เด็ก 10 คน ถ้าเกิน
ปลัดอบต./เลขานุการฯ ครึ่งให้จ้าง เพิ่มอีก 1 คนได้ เพราะฉะนั้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลสวนหม่อน ยังอยู่ในเกณฑ์ที่จ้าง
ผู้ดูแลเด็กได้สามคนเหมือนเดิม
นางนีระดาพร โสชาลี ขออภิปรายในส่วนของผู้ดูแลเด็กเนื่องจากมีผู้ปกครองเล่าให้ฟังถึงผู้ดุแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบล
ส.อบต.ม.11
สวนหม่อนดูแลเด็กไม่ค่อยดี พุดจากับเด็กไม่ไพเราะ ไม่มีความเอาใจใส่เด็กขอให้ปรับปรุงผู้ดูแลเด็ก
นางสุทัศนีย์ เพ็ชร์นนท์ ตามที่ท่านสมาชิกได้อภิปรายทางผู้บริหารก็ทราบปัญหาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้แจ้งทางปลัดให้
ปลัดอบต./เลขานุการฯ ดาเนินการแก้ไขปัญหาก็ได้นาผู้ดูและเด็กมาอบรมว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจาให้ปรับปรุงตัวเอง ถ้ายัง
ไม่ดีขึ้นต้องดาเนินการทางวินัยเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป
นายคมสัน รู้สงกาย ขออภิปรายเนื่องจาการตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีความ
ส.อบต.ม.2
เหมาะสมได้นาโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจาปี พ.ศ.2561-2564 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ประจาปี พ.ศ.2561 มาเป็นกรอบในการจัดทาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 ซึ่งเป็นโครงการที่มาจากความต้องการของประชาชน เป็นโครงการที่เป็นความเดือดร้อน
ของประชาชนที่ต้องการได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วน และการบรรจุโครงการคล
อบคลุมปัญหาทุกด้านเป็นประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ทุกโครงการ จึงเห็นว่าเป็นข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายจ่ายที่ดีเหมาะสมแล้วขอเสนอให้ปิดการอภิปรายร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ผู้รับรอง ๑.นายชัยพร ศรีลาชม
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1
๒. นายเทิดศักดิ์ คนมีสัตย์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2
นายกงทอง นาเหล็ก เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดอภิปราย ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุม
ประธานสภาฯ
สภาท้องถิ่น หมวด ๕ ข้อ ๖๕ วรรคแรก ถ้าไม่มีผู้ใดจะอภิปรายต่อไป ให้ถือว่าเป็นการปิดอภิปราย
ผมจึงขอปิดอภิปราย วรรคสอง เมื่อปิดอภิปรายแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นเสนอให้ที่ประชุมลงมติ
ต่อไปเป็นการขอมติที่ประชุมในวาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ ซึ่งในห้องประชุมนี้มีสมาชิกสภาท้องถิ่น
จานวน ๒6 คน ถือว่าครบองค์ประชุม และเมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุม ผมจึงขอมติที่ประชุมสภาฯ
แห่งนี้ สมาชิกท่านใดเห็นควรรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖2 โปรดยกมือ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
ดังนี้ รับหลักการ
จานวน
๒5
เสียง
ไม่รับหลักการ
จานวน
เสียง
งดออกเสียง
จานวน
๑
เสียง
นายกงทอง นาเหล็ก เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประธานสภาฯ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๔๕ วรรคสาม ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จะพิจารณา สาม
วาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาในวาระที่สอง ให้กาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติไว้ไม่
น้อยกว่า ยี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น ดังนั้น
ขั้นตอนต่อไป คือการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2การพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแประญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62ตามที่สภาฯได้มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีพ.ศ. ๒๕62 ในระเบียบวาระที่ ๑ แล้วนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ

๓๐
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๕ จะต้องมีการพิจารณาคัดเลือก
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ดังนั้นจึงขอให้ เลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ให้สมาชิกสภาฯ ทราบ
นางสุทัศนีย์ เพ็ชร์นนท์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗
เลขานุการสภาฯ
ข้อ ๑๐๓ คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี ๒ ประเภท คือ
๑. คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจานวนไม่น้อยกว่าสามคน
แต่ไม่เกินเจ็ดคน
๒. คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็น
สมาชิกท้องถิ่น มีจานวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน
ข้อ ๑๐๕ สภาท้องถิ่นมีอานาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็น
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจาเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น (๓)
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
ข้อ ๑๐๖ กรรมการสภาท้องถิ่นพ้นจากหน้าที่ เมื่อ
๑. ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานสภาท้องถิ่น
๒. ตาย
๓. สมาชิกภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่นของผู้นั้นสิ้นสุดลง
๔. เลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นขึ้นใหม่ หรืองานที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิ้นลง
๕. สภาท้องถิ่นมีมติให้พ้นจากหน้าที่
ข้อ ๑๐๗ ภายใต้ข้อบังคับข้อ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ใน
กรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอ ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่น รับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที่
ผู้บริหารเสนอ ไม่ต้องมีผู้รับรอง
การเสนอชื่อให้เสนอได้ไม่จากัดจานวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอื่น และให้นาวิธีการ
เลือกตามข้อ ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๒ วิธีการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้ประธานสภาท้องถิ่นจัดให้มีการเลือกรอง
ประธานสภาท้องถิ่นเท่าจานวนกับจานวน ที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นกาหนด
ให้เลือกรองประธานสภาคนที่หนึ่งก่อน แล้วจึงเลือกรองประธานสภาในลาดับถัดไป โดยใช้วิธีการตาม
ข้อ ๘ วรรคหนึ่งโดยอนุโลม แต่หากได้มีการเลือกใหม่เฉพาะคนที่ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันแล้วปรากฏ
ว่าได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ประธานสภาท้องถิ่นออกเสียงชี้ขาด
ข้อ ๘ ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตาแหน่งละหนึ่งคนให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก
นายกงทอง นาเหล็ก ตามที่เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงหลักเกณฑ์ และระเบียบให้ที่ประชุมสภาทราบแล้ว ต่อไปผมจะขอมติ
ประธานสภาฯ
ที่ประชุมว่าเห็นชอบให้มีกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕62 ว่าควรจะเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คณะกรรมการสามัญ หรือ คณะกรรมการวิสามัญ
มติที่ประชุม
เห็นชอบให้มีคณะกรรมการสามัญ
นายกงทอง นาเหล็ก สาหรับกระบวนการต่อไปคือให้สมาชิสภาฯ เสนอว่าควรมีคณะกรรมการแปรญัตติ จานวนเท่าใด ขอ
ประธานสภาฯ
เชิญเสนอ
นายเทิดศักดิ์ คนมีสัตย์ ขอเสนอ แบบสามัญ
ส.อบต.ม.2
ผู้รับรอง ๑.นายพิเชษฐ์ ปานด้วง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑2
๒. นายสารอง ผางแพ่ง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6
นายกงทอง นาเหล็ก มีสมาชิกท่านใดจะเสนอการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
ประธานสภาฯ

๓๑
นางเจษฎาวัลย์ แก้วสมบัติ ขอเสนอว่าคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๖2 ควรมี
ส.อบต.ม.4
จานวน ๗ คน
ผู้รับรอง ๑.นางนีระดาพร โสชาลี
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๑
๒. นายประยูร ศรีโพนเพ็ก
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14
นายคมสัน รู้สงกาย
ขอเสนอว่าคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๖2 ควรมี
ส.อบต.ม.4
จานวน 3 คน
ผู้รับรอง ๑.นายเทิดศักดิ์ คนมีสัตย์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2
๒. นายสนั่น กาเตื่อย
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14
นายกงทอง นาเหล็ก มีสมาชิกท่านใดจะเสนอการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
ประธานสภาฯ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 แตกต่างจากนี้หรือไม่
ที่ประชุม
ไม่มี
นายกงทอง นาเหล็ก เมื่อที่ประชุมไม่มีการเสนอแตกต่าง ผมขอมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
ประธานสภาฯ
งบประมาณ ประจาปี ๒๕๖2 จานวน ๗ คน
มติที่ประชุม
เห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ดังนี้
เห็นด้วย
จานวน
6
เสียง
ไม่เห็นด้วย
จานวน
19
เสียง
งดออกเสียง
จานวน
๑
เสียง
นายกงทอง นาเหล็ก ผมขอมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ประจาปี ๒๕๖2
ประธานสภาฯ
จานวน 3 คน
มติที่ประชุม
เห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ดังนี้
เห็นด้วย
จานวน
19
เสียง
ไม่เห็นด้วย
จานวน
6
เสียง
งดออกเสียง
จานวน
๑
เสียง
นายกงทอง นาเหล็ก เมื่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน มีมติเห็นชอบให้มีคณะกรรมการ
ประธานสภาฯ
แปรญัตติ จานวน 3 คน และเป็นคณะกรรมการสามัญ ต่อไปเป็นการเสนอชื่อบุคคลที่จะ
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณประจาปีงบประมาณ ๒562 ผมจึงขอให้ท่าน
สมาชิกสภาฯ นาเสนอได้ พร้อมกับผู้รับรอง ๒ คน โดยให้เสนอคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑ ขอให้
สมาชิกทุกท่านเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 คนที่ ๑
นายคมสัน รู้สงกาย
เสนอ นายบุญเรือน สีนุ ส.อบต. ม. 3 เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑
ส.อบต.ม.๑2
ผู้รับรอง ๑. นางกรองใจ เชื้อบุญมา ส.อบต.ม11
๒.นายพิสิทธิ์ พันชาติ ส.อบต.ม12
นายกงทอง นาเหล็ก มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประธานสภาฯ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 คนที่ ๑ แตกต่างจากนี้หรือไม่
ที่ประชุมไม่มี
นายกงทอง นาเหล็ก เมื่อที่ประชุมไม่มีการเสนอชื่อเพิ่ม ผมจึงถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบให้
ประธานสภาฯ
นายบุญเรือน สีนุ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่๑
ต่อไปขอให้เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ที่เห็นควรให้เป็น คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒ พร้อมผู้รับรอง
๒ คน

๓๒
นายสนั่น กาเตื่อย
ส.อบต.ม.14

ขอเสนอ นายคมสัน รู้สงกาย ส.อบต.ม2 เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒
ผู้รับรอง ๑.นายจงรักษ์ หล้าปุย ส.อบต.ม5
๒. นางนิฤมล สามล ส.อบต.ม3
นายกงทอง นาเหล็ก มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประธานสภาฯ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 คนที่ ๒ แตกต่างจากนี้หรือไม่
ที่ประชุม
ไม่มี
นายกงทอง นาเหล็ก เมื่อที่ประชุมไม่มีการเสนอชื่อเพิ่ม ผมจึงถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบให้
ประธานสภาฯ
นายคมสัน รู้สงกาย เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒
ต่อไปขอให้เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ที่เห็นควรให้เป็น คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓
พร้อมผู้รับรอง ๒ คน
นายเทิดศักด์ คนมีสัตย์ เสนอ นางแดง ศรทศพล ส.อบต.ม 13 เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓
ส.อบต.ม.๒
ผู้รับรอง ๑.นางนีระดาพร โสชาลี ส.อบต.ม 11
๒.นายบุญมี หมู่มูลตุ่น ส.อบต.ม4
นายกงทอง นาเหล็ก มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประธานสภาฯ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 คนที่ ๓ แตกต่างจากนี้หรือไม่
ที่ประชุม
ไม่มี
นายกงทอง นาเหล็ก เมื่อที่ประชุมไม่มีการเสนอชื่อเพิ่ม ผมจึงถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบให้
ประธานสภาฯ
นางแดง ศรทศพล เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓
นายกงทอง นาเหล็ก ผมขอมติเห็นชอบคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ประจาปี ๒๕๖2
ประธานสภาฯ
จานวน 3 คน
มติที่ประชุม
เห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ดังนี้
เห็นด้วย
จานวน
25
เสียง
ไม่เห็นด้วย
จานวน
เสียง
งดออกเสียง
จานวน
๑
เสียง
สรุปคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
ประกอบด้วย
๑.นายบุญเรือน สีนุ
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 3
๒.นายคมสัน รู้สงกาย
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 2
๓. นางแดง ศรทศพล
สมาชิกอบต. หมูที่ ๑3
เมื่อได้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
ครบทั้ง 3 คนแล้ว ต่อไปผมขอให้เลขานุการสภาฯได้ออกหนังสือเชิญคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อประชุมคณะกรรมการสภาครั้ง
แรกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 109
แล้วจะได้ออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อให้คณะกรรมการแปรญัตติทาหน้าที่พิจารณาคาแปร
ญัตติร่างขอบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2ปฏิบัติหน้าทีต่ ่อไป
นายกงทอง นาเหล็ก ขอให้ที่ประชุมกาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ประธานสภาฯ
ข้อบัญญัติงบประมาณฯ

๓๓
นายเทิดศักดิ์ คนมีสัตย์ กาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม ๒๕61 เวลา 15.0๐ น. ถึง
ส.อบต.ม.๒
วันที่ ๑7 สิงหาคม ๒๕61 เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสวน
หม่อน คณะกรรมการแปรญัตติประชุมในวันที่ 20 สิงหาคม ๒๕61 เวลา ๐9.0๐ น.ณ ห้อง
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน
ผู้รับรอง ๑.นายบุญมี หมู่มูลตุ่น ส.อบต.ม4
๒.นายสารอง ผางแพ่ง ส.อบต.ม ๖
นายกงทอง นาเหล็ก มีสมาชิกท่านใดจะเสนอการกาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
ประธานสภา
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 แตกต่างจากนี้หรือไม่
ที่ประชุม
ไม่มี
นายกงทอง นาเหล็ก เมื่อที่ประชุมไม่มีการเสนอแตกต่าง ผมจึงขอมติเห็นชอบกาหนดระยะเวลาเสนอคาแปร
ประธานสภาฯ
ญัตติข้อบัญญัติงบประมาณ ประจาปี ๒๕๖2
มติที่ประชุม
เห็นชอบกาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ดังนี้
เห็นด้วย
จานวน
๒5
เสียง
ไม่เห็นด้วย
จานวน
เสียง
งดออกเสียง
จานวน
๑
เสียง
นายกงทอง นาเหล็ก ผมขอนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 3
ประธานสภาฯ
ในวันที่ 27 สิงหาคม ๒๕61 เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสวน
หม่อน เพื่อพิจารณา ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ในวาระที่
๒ และวาระที่ ๓
ที่ประชุม
รับทราบ
นางสุทัศนีย์ เพ็ชร์นนท์ กาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม ๒๕61 เวลา 15.0๐ น. ถึง
ปลัดอบต./เลขานุการฯ วันที่ ๑7 สิงหาคม ๒๕61 เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสวน
หม่อน คณะกรรมการแปรญัตติประชุมในวันที่ 20 สิงหาคม ๒๕61 เวลา ๐9.0๐ น.ณ ห้อง
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อนเชิญคณะกรรมการแปรญัตติประชุมหลังเลิกประชุม
เพื่อเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติ รองประธานคณะกรรมการแปรญัตติ และเลขานุการ
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
นายกงทอง นาเหล็ก 3.3 ญัตติการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประธานสภาฯ
ขอเชิญเลขาชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย เชิญครับ
นางสุทัศนีย์ เพ็ชร์นนท์ ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ ขก 0023.5/478 ลงวันที่ 8 มกราคม 2561 เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงิน
สะสม
ปลัดอบต./เลขานุการฯ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้วยจังหวัดขอนแก่น ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส่า ได้กาหนดแนวทางปฏิบัติใน
การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามมติคระรัฐมาตรีเมื่อวันที่
28 พฤศจิกายน 2560 ดังนี้
1.ในการใช้จ่ายเงินสะสม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พึงตระหนักอยู่เสมอว่า เจตนารมณ์ของการ
กาหนดให้มีเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะ
การเงินการคลังที่มั่นคงพร้อมที่จะรับภาระในการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับการประชาชนในอนาคตที่
ไม่อาจคาดการณ์ได้หรือนาไปใช้เพื่อการจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนให้ทั่วถึงและมีคุณภาพ

๓๔
ดังนั้นจึงควรพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสมอย่างระมัดระวัง เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อการบริหารงานตาม
อานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.ในการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
2.1 ตรวจสอบยอกเงินสะสมที่นาไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน โดยหักเงินสะสมส่งสมทบกองทุน
กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท แล้วนาไปหักรายการเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติ
แล้วแต่ยังไม่ได้ดาเนินการหรือยังไม่ได้เบิกจ่าย เพื่อพิสูจน์ยอดเงินสะสมคงเหลือ ณ ปัจจุบันที่สามารถ
นาไปใช้ได้
2.2 เพื่อปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ข้อ 89 วรรคท้ายที่กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมียอดเงินสะสมคงเหลือ
เพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจาและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้
คานึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว ดังนั้น ก่อนจะนาเงินสะสมตามจานวนในข้อ 2.1
ไปใช้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรสารองเงินสะสมไว้เพื่อใช้จ่ายในกรณีดังต่อไปนี้
(1) สารองเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร โดยควรคานวณจากฐานเงินเดือน ค่าจ้าง
บุคลากรท้องถิ่น ประมาณหกเดือน
(2) สารองรายจ่ายประจาที่จะต้องจ่ายให้ประชาชน เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินเบี้ย
ความพิการและผู้ปุวยเอดส์ ในกรณีที่งบประมาณไม่เพียงพอ หรือได้รับการจัดสรรล่าช้าประมาณสาม
เดือน
(3) สารองจ่ายกรณีสาธารณภัย โดยสารองไว้ประมาณร้อยละสิบของยอดเงินสะสม
คงเหลือหลังจากหักรายการตามข้อ 2.1 ข้อ 2.2 (1) และ (2)
2.3 กาหนดแนวทางดาเนินการเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนาเงินสะสมไปใช้จ่ายเพื่อ
สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ดังนี้
2.3.1 โดรงการที่ดาเนินการจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง
ไม่เป็นการใช้จ่ายในกิจกรรมที่ไม่เกิดประโยชน์หรือฟุุมเฟือยเกินความจาเป็น
2.3.2 โครงการหรือกิจกรรมที่จะดาเนินการต้องอยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารชุมชนและสังคม กิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทาขึ้นเพื่อบาบัดความเดือดร้อนของประชาชน
2.3.3 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนาเงินสะสมไปใช้จ่ายตามอานาจหน้าที่เพื่อ
เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยให้ความสาคัญกับโครงการนี้
(1) ด้านโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ก่อสร้างถนน ระบบระบาย
น้า ก่อสร้างสวนสาธารณะ ก่อสร้างสนามกีฬา
(2) ด้านโครงการพัฒนาแหล่งน้าเพื่ออุปโภคบริโภคและน้าเพื่อการเกษตร
เช่น สร้าง/ซ่อมระบบประปา ถึงน้ากลางประจาหมู่บ้าน ทาฝายน้าล้น ขุดเจาะบ่อบาดาล ธนาคารน้า
ใต้ดิน ขุดลอกห้วยหนองคลองบึง
(3) การพัฒนาตลาดท้องถิ่น เช่น การจัดให้มีหรือปรับปรุงตลาดขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
(4) การจัดการขยะมูลฝอย การรักษาความสะอาในท้องถิ่น
(5) การส่งเสริมคุณภาพชีวิต เช่น การจัดสิ่งอานวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ สนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้รับบริการขั้นพื้นฐานด้านสังคม

๓๕
สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต การส่งเสริมการฝึกอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาส เด็กกาพร้า ผู้สูงอายุหรือผู้
พิการ
(6) ด้านการศึกษา เช่น การปรับปรุงอาคารสถานศึกษา สนามเด็กเล่นสร้าง
ปัญญาการเรียนรู้ของเด็ก
(7) ด้านการสนับสนุนการดาเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เช่น โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อชุมชน เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ ก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคาร
ร้านค้าชุมชน ตลาดชุมชน
(8) ด้านสนับสนุนการท่องเที่ยวในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น
ก่อสร้างห้องสุขา ก่อสร้างถนนไปแหล่งท่องเที่ยว
(9) การจัดให้มีการบารุงสนามกีฬาหรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
(1) ด้านโครงการก่อสร้างหรือซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการ เช่น ถนน สะพาน อ่างเก็บน้าขนาด
เล็ก สถานีสูบน้าด้วยไฟฟูา
อนึ่ง การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดาเนินการโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน การกีฬา หรือการ
จัดหาวัสดุ อุปกรณ์เพื่อการศึกษา หรือการพัฒนาคุณภาพชีวิต ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้
ความสาคัญกับการใช้ยางพาราเป็นส่วนประกอบตามนโยบายของรัฐบาลด้วย
3. การรายงานผลการใช้จ่ายเงินสะสม
เมื่อผู้มีอานาจอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้วให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผล การใช้จ่ายเงิน
สะสมให้อาเภอทราบ และอาเภอรวบรวมรายงานดังกล่าวให้จังหวัดเพื่อจะได้รายงานผลทางระบบ eplan
4. เพื่อให้การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีความ
คล่องตัว กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือไปยังกระทรวงการคลัง เพื่อขอให้คณะกรรมการวินิจฉัย
ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พิจารณายกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยขอให้โครงการ
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนาเงินสะสมไปใช้จ่ายตามอานาจหน้าที่เพื่อสนับสนุนการกระตุ้น
เศรษฐกิจในท้องถิ่นและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท
แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท เป็นโครงการที่สามารถดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้โดยวิธีสอบราคาโดย
กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินการก่อหนี้ผูกพันภายใน 4 เดือน นับตั้งแต่ได้รบความ
เห็นชอบจากกระทรวงการคลัง ซึ่งคณะกรรมการวินิจฉัยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ได้อนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 32 โดยให้การจัดซื้อจัดจ้างจากเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี
วงเงิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท เป็นโครงการที่สามารถจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธี
สอบราคาได้เป็นกรณีเฉพาะราย ทั้งนี้ การยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายใน 4 เดือน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐได้แจ้งให้กระทรวงมหาดไทยทราบ (วันที่ 21 ธันวาคม
2560-วันที่ 20 เมษายน 2561 )
นายกงทอง นาเหล็ก เรียนเชิญท่านนายกชี้แจงเหตุผลความจาเป็นในการจ่ายขาดเงินสะสมประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
ประธานสภาฯ
2561

๓๖
นายธนเสฎฐ์ มีสังข์ทอง เนื่องจากได้รับแจ้งจากราษฎรในพื้นที่ตาบลสวนหม่อน เรื่องปัญหาความเดือดร้อนของแต่ละหมู่บ้าน
นายก อบต.
ซึ่งเป็นโครงการที่มีความจาเป็นเร่งด่วนต้องได้รับการแก้ไขปัญหาให้ราษฎร จึงได้พิจารณาแก้ไขปัญหา
ให้ราษฎรโดยการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมถึงจะสามรถเพียงพอในการแก้ไขปัญหาให้ราษฎรได้ทุก
หมู่บ้านแต่เนื่องจากเงินงบประมาณที่นามาตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ ประจาปีงบประมาณไม่
เพียงพอ และแผนงานโครงการที่ทุกหมู่บ้านเสนอมาล้วนเป็นโครงการที่มีความจาเป็นเร่งด่วนต้องรีบ
ดาเนินการแก้ไขปัญหา จึงมีความจาเป็นต้องพิจารณานาเงินสะสมมาใช้แก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงมี
ความจาเป็นต้องเสนอสภาเพื่อพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมต่อไป
นางสุทัศนีย์ เพ็ชร์นนท์ ชี้แจงเพิ่มเติม เนื่องจากในห้วงนี้ การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อนามาดาเนินการโครงการที่จาเป็น
ปลัดอบต./เลขานุการฯ เร่งด่วนแล้วควรพิจารณาด้วยว่าโครงการนั้นเมื่อสภาฯอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมแล้ว ต้องสามารถ
ดาเนินการก่อหนี้ผูกพันและสั่งพื้นที่ดาเนินการให้ผู้รับจ้างเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการได้ทันที ขอให้
สภาฯพิจารณาห้วงของการปฏิบัติงานด้วย ควรดาเนินการโครงการที่สามารถดาเนินการ
ก่อหนี้ผูกพันได้จึงพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม จานวน 7 โครงการที่สามารถดาเนินการได้ ณ ตอนนี้
โครงการที่ติดฤดูฝนไว้รอจ่ายขาดรอบต่อไป เรียนเชิญผอ.กองคลังชี้แจงรายละเอียดประกอบการ
พิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสม ประจาปี 2561
นางพิมลรัตน์ ยศราวาส รายละเอียดประกอบการพิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสม ประจาปี 2561
ผอ.กองคลัง
เงินสะสมคงเหลือที่สามรถนาไปบริหารได้ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 จานวน 20,269,351.55
บาท
สารองเงินสะสมด้านบุคลากรประมาณหกเดือน ดังนี้
1.สารองเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
ยอดรวม 5,417,730.- บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
จานวน 1,544,760.-บาท
- เงินเดือนนายก/รองนายก จานวน 42,840.-บาท
เป็นเงิน 257,040.-บาท
- ค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก จานวน 3,510 บาท/เดือน เป็นเงิน 21,060 บาท
- ค่าตอบแทนพิเศษตาแหน่งนายก/รองนายก จานวน 3,510 บาท/เดือน
เป็นเงิน 21,060 บาท
- ค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา จานวน 7,200 บาท/เดือน เป็นเงิน 43,200 บาท
- ค่าตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา ส.อบต. เลขานุการสภา อบต. และสมาชิก
สภา อ.อบต. จานวน 200,400 บาท/เดือน เป็นเงิน 1,202,400 บาท
เงินเดือน(ฝ่ายประจา)
จานวน 3,872,970 บาท
- เงินเดือนพนักงานส่วนตาบล จานวน 446,120 บาท/เดือน เป็นเงิน 2,676,720
บาท
- เงินประจาตาแหน่ง จานวน 31,500บาท/เดือน
เป็นเงิน 189,000
บาท
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จานวน 157,990 บาท
เป็นเงิน 947,940 บาท
- เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง 18,270 บาท เป็นเงิน 29,610 บาท
- เงินอื่น ๆ (ค่าตอบแทนรายเดือนของอบต.) จานวน 4,950 บาท /เดือน เป็นเงิน
29,700 บาท
2.สารองจ่ายประจาที่จะต้องจ่ายให้ประชาชน
ยอดรวม 3,342,900 บาท
เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพคนพิการ เป็นต้น ประมาณสามเดือน ดังนี้
- เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ จานวน 10,000 บาท เป็นเงิน 30,000บาท
- เบี้ยยังชีพคนพิการ จานวน 251,200 บาท เป็นเงิน 753,600บาท
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จานวน 853,100 บาท เป็นเงิน 2,559,300 บาท

๓๗
ยอดรวมตามข้อ 1 และข้อ 2 = 5,417,730 + 3,342,900 = 8,760,630 บาท
3.เงินสารองจ่ายกรณีสาธารณภัย โดยสารองไว้ร้อยละสิบของยอดวงเงินสะสมคงเหลือ
หลังจากหักรายการตามข้อ 1 และข้อ 2 = 20,269,351.55-8,760,630
=11,508,721.55x10% = 1,150,872.15 บาท
คงเหลือเงินสะสมที่นาไปใช้จ่ายได้ (20,269,351.55-8,760,630-1,150,872.15) =
10,357,849.40 บาท
นางสุทัศนีย์ เพ็ชร์นนท์ เชิญผู้อานวยการกองช่างชี้แจงรายละเอียดโครงการจ่ายขาดเงินสะสมจานวน 7 โครงการ
ปลัดอบต./เลขานุการฯ เชิญค่ะ
นายเฉลิม โคตรทา
โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จานวน 7 โครงการดังรายละเอียด
ผอ.กองช่าง
ต่อไปนี้
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสว่าง หมู่ที่ 8(เส้นคอกหมูนายบุญเวิน)
งบประมาณ 242,000 บาท ก่อสร้างถนน คสล.ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจร กว้าง 2.50 เมตร ยาว
27.00เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา
0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้า คสล.ชนิดปากลิ้นราง ชั้น 3 ขนาด สก.0.40*1.00 เมตร
จานวน 5 ท่อน ลงดินถมปรับพื้นที่กว้าง 3.50 เมตร ยาว 90 เมตร สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร ไม่มีลูกรัง
ไหล่ทางคอนกรีตทั้งสองช่วง พร้อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์และปูายโครงการ รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กาหนด
2.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผิวจราจรขึ้นเนื่องจากปัญหาน้าท่วมขัง บ้าน
กอก หมู่ที่ 3,14 งบประมาณ 95,300 บาท ถนนคสล.สายบ้านนายมานิตย์-โรงสีนายบุญกอบ
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร เฉลี่ยหนา 0.13 เมตร วางท่อระบายน้า pvc
ศก.4” จานวน 1 จุด เพื่อระยายน้า พร้อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์และปูายโครงการ รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่กาหนด
3.โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน จานวน 2 สายทาง
บ้านโนนพะยอม หมู่ที่ 10 งบประมาณ 467,300 บาท ถนนสายบ้านโนนพยอม-บ้านโคกกลาง
ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.10 เมตร ผิวจราจรเดิมออก 1 จุด กว้าง
4 เมตร ยาว 2.50 เมตร เทคอนกรีตผิวจราจรหนา 0.15 เมตร เทคอนกรีตรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า
141.50 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์และปูายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่
กาหนด
4.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กยกระดับผิวจราจรเนื่องจากน้าท่วมขัง บ้านสวน
หม่อน หมู่ที่ 1 งบประมาณ 351,400 บาท ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว
150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 16 เมตร เฉลี่ย
หนา 0.075 เมตร พร้อมขุดแต่งร่องระบายน้า 1 ด้าน ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50
เมตร พร้อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์และปูายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่กาหนด
5.โครงการขุดลอกสระน้าสาธารณประโยชน์หนองส้มโฮง บ้านเหล่ากกหุ่ง หมู่ที่ 7 งบประมาณ
377,700 บาท ขนาดกว้าง 46.00 เมตร ยาว 92.00 เมตร ขุดลึกลงอีก 1.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย
5.00 เมตร ลาดเอียง 1:2 และมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 4,680ลบ.ม. พร้อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพันธ์และปูายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่กาหนด
6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขาม หมู่ที่ 5 งบประมาณ 488,000 บาท เส้นที่
1 (สายแยกวัดปุาบ้านขาม-บ้านนายสุบิน น้อยผาสม) ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 175
เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.00-0.30 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมวางท่อ

๓๘
คศล.ปากลิ้นราง ศก.0.40*1.00 เมตร จานวน 6 ท่อน (บริเวณสามแยก) พร้อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพันธ์และปูายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่กาหนด
เส้นที่ 2 (จากวัดขนุนโพธิ์บ้านขาม-บ้านนายจารัสพรมแปูนดี) ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.00-0.30 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่
พร้อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์และปูายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่กาหนด
7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นข้างวัดป่าบ้านกอก ม.3) งบประมาณ
400,000 บาทก่อสร้างถนนคสล.ช่วงที่ 1ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร
ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 161.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มี่ลูกรังไหล่ทาง
คอนกรีตทั้ง 2 ช่วง พร้อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์และปูายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่
กาหนด
นายกงทอง นาเหล็ก ตามที่ผอ.กองช่างได้ชี้แจงรายละเอียดการโครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
ประธานสภาฯ
2561 ให้ทุกท่านได้ทราบมีท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่
ปรากฏว่าไม่มี ขอมติอนุมัติโครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขอมติครับ
ที่ประชุม
มติอนุมัติ
จานวน
25
เสียง
มติไม่อนุมัติ
จานวน
เสียง
งดออกเสียง
จานวน
1
เสียง
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องอื่น ๆ
นางสุทัศนีย์ เพ็ชร์นนท์ 4.1การส่งเอกสารรับทุนเด็กยากไร้ขอให้ทุกหมู่บ้านส่งให้ตรงเวลาด้วย
ปลัด อบต./เลขานุการ 4.2การสารวจผู้พิการเพื่อขึ้นทะเบียนคนพิการในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00
น ณ โรงพยาบาลมัญจาคีรี ขอให้ผู้นาหมู่บ้านแจ้งกลุ่มเปูาหมายที่จะไปรับการตรวจให้ทราบด้วย
กลุ่มเปูาหมายที่จะไปรับการตรวจในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 จานวน 100 คน ด้านการเคลื่อนไหว
เท่านั้น สาหรับผู้พิการที่ผ่านการตรวจเรียบร้อยแล้วได้ใบรับรองความพิการแล้ว ให้เตรียมเอกสารไป
ทาบัตรผู้พิการโดยเตรียมเอกสารดังนี้
- รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 ใบ
- สาเนาทะเบียนบ้าน ผู้พิการ และผู้ดูแลผู้พิการ จานวน 2 ชุด
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ผู้พิการ และผู้ดูแลผู้พิการ จานวน 2 ชุด
- เอกสารรับรองความพิการ
นายธนเสฎฐ์ มีสังข์ทอง ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่ให้ความร่วมมือในงานอบต.ทุกงานและหวังว่าทุกท่านจะ
นายก อบต.
ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีอย่างนี้ตลอดไป
นายกงทอง นาเหล็ก ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีใครจะเสนอหรือสอบถามอะไรอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีในเมื่อไม่มีผู้ประสงค์
ประธานสภาฯ
ที่จะเสนอ หรือสอบถามอะไรแล้ว ผมขอปิ ดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจาปี
พ.ศ. ๒๕61 และขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกันในวันนี้
ปิดประชุม
เวลา ๑4.๐๐ น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสุทัศนีย์ เพ็ชร์นนท์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน

๓๙
ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายกงทอง นาเหล็ก)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน หมู่ที่ 1
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
( นายสารอง ผางแพ่ง)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน หมู่ที่ 6
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
( นายบุญเรือน สีนุ )
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน หมู่ที่ 3
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
( นายเทิดศักดิ์ คนมีสัตย์ )
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน หมู่ที่ 2
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

