
รายงานการประชุมสภาสมัย   สมัยท่ี 2   
ประจ าปี  พ.ศ. 2561   

วันที่  15  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2561 
ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแก 

     ผู้เข้าประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายมนตรี  เปลี่ยนผึ้ง ประธารสภาฯ มนตรี  เปลี่ยนผึ้ง  
2 นายโยทิน  ลาภมูล รองประธารสภาฯ โยทิน  ลาภมูล  
3 นายยงค์ยุทธ  ผลบุตร ส.อบต.  หมู่ 1 ยงค์ยุทธ  ผลบุตร  
4 นายมิตชัย  อุเทนท า ส.อบต.  หมู่ 1 มิตชัย  อุเทนท า  
5 นายไพบูลย์  ธรรมจิตร ส.อบต.  หมู่ 2 ไพบูลย์  ธรรมจิตร  
6 นายกฤษดา  ว่องไว ส.อบต.  หมู่ 4 กฤษดา  ว่องไว  
7 นายบุญเตียง  แสงเขียว ส.อบต.  หมู่ 4 บุญเตียง  แสงเขียว  
8 นางสงวน  ชาประดิษฐ์ ส.อบต.  หมู่ 5 สงวน  ชาประดิษฐ์  
9 นายบุญมี  จักรแก้ว ส.อบต.  หมู่ 5 บุญมี  จักรแก้ว  
10 นายนิคม  มิ่งแสง ส.อบต.  หมู่ 6 นิคม  มิ่งแสง  
11 นายบุญมา  เกตุหอม ส.อบต.  หมู่ 8 บุญมา  เกตุหอม  
12 นายสังวาลย์  โทวะดี ส.อบต.  หมู่ 8 สังวาลย์  โทวะดี  
13 นายเสด็จ  บุญประโคม ส.อบต.  หมู่ 9 เสด็จ  บุญประโคม  
14 นายสมัย  เชื่อค าจันทร์ ส.อบต.  หมู่ 9 สมัย  เชื่อค าจันทร์  
15 นายปรีชา  ผาวัง ส.อบต.  หมู่ 10 ปรีชา  ผาวัง  
16 นายชาติชูชัย  พนมหอม เลขานุการสภาฯ ชาติชูชัย  พนมหอม  

 
  ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายนิคม  ปิ่นใจ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 นิคม  ปิ่นใจ  
2 นายไชยรบ อ านาจ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 ไชยรบ อ านาจ  
3 นายบุญทัน  แก้วทาสี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 บุญทัน  แก้วทาสี  
4 นายพรชัย  ศรีวสุทธิ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 พรชัย  ศรีวสุทธิ์  
5 นายณรงค์  ทองแกม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ณรงค์  ทองแกม  
6 นายไพวัลย์  ศรีงาม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10 ไพวัลย์  ศรีงาม  
7 นายวิจารณ์  มุทาพร นายกฯ วิจารณ์  มุทาพร  
8 นายพนมไพร  สีหานาจ รองนายกฯ พนมไพร  สีหานาจ  
9 นายสมชาย  พรมศรี รองนายกฯ สมชาย  พรมศรี  
10 นายค าพันธ์  จันทะโคราช เลขานุการผู้บริหาร ค าพันธ์  จันทะโคราช  
12 นางสุริวิภา  สัพโส หัวหน้าส านักปลัด สุริวิภา  สัพโส  
13 นางดวงจันทร์  เมฆวัน ผอ.กองคลัง ดวงจันทร์  เมฆวัน  
14 นายชาญยุทธ  หนูแก้ว นายช่างโยธาฯ ชาญยุทธ  หนูแก้ว  
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เริ่มประชุมเวลา  09.50 น. 
ประธานสภาฯ สวัสดีครับ  สมาชิกสภาฯ  ผูบ้ริหาร  เจ้าหน้าที่  และท่านผู้น าทุกหมู่บ้าน  ในที่ประชุมพร้อม

ผมเปิดประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจ าปี 2561  เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ตามระเบียบวาระ  ครับ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ 

1.1 ขอขอบคุณท่านสมาชิก  ผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่  ผู้น า  และจิตอาสาร่วมกิจกรรมพัฒนาถนน
สายบ้านหนองแสง – หนองฮังแหลว  โดยการกลมหลุมบ่อเป็นระยะทาง 200 เมตร  ท า
ให้การสัญจรไปมา ของประชาชนสะดวกรวมเร็วยิ่งขึ้น 

ที่ประชุม   รับทราบ 

1.2 ขอเชิญท่านสมาชิก  ผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่  ผู้น า เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่  ออกมา
ให้บริการพี่น้องประชาชนชาวอ าเภอเจริญศิลป์โดยเฉพาะชาวต าบลทุ่งแก  มีหน่วยงาน
ราชการทุกส่วนของจังหวัดและมีกิจกรรมมากมาย  เช่น  แข่งขันกีฬา  มอบอุปกรณ์
การศึกษา  จักรยาน  ขอให้ท่านประชาสัมพันธ์และเชิญชวนราษฎรในหมู่บ้านเข้าร่วมงาน
ในครั้งนี้ด้วย  ณ  โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา  บ้านโคกไชยวาน  หมู่ที่ 4  วันที่  22  
สิงหาคม  2561  ครับ 

ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ประธานสภาฯ ครับการประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  (ครั้งที่ 3)  เพ่ือพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม  
งบประมาณปีพ.ศ. 2561  เพื่อแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนในอนาคตที่ไม่อาจคาดเดา
เหตุการณ์ได้  หรือน าไปใช้เพื่อการจัดบริการประชาชนให้ทั่วถึงและมีคุณภาพที่ประชุมมีมติ  
อนุมัติแล้ว 

ที่ประชุม ให้การรับรองไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เพื่อพิจารณา 

 3.1 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณราจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ประธานสภาฯ ผมขอเชิญทางผู้บริหารแถลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562 ครับ 

นายวิจารณ์  มุทาพร ท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่  ผูน้ า  ทุกท่านครับ   
     นายกฯ ผมนายวิจารณ์  มุทาพร  นายกฯ  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ที่ประชุม

สภาฯ  จะพิจารณาเป็นสามวาระ  จะพิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียวไม่ได้  และในการ
พิจารณาในวาระที่สองให้สภาฯ  ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า  24  ชั่วโมง  
นับแต่ที่สภาฯมีมติรับหลักการแล้ว  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในวาระ
ที่ 1  ให้ที่ประชุมสภาฯ  ปรึกษาหารือกันในหลักการของร่างข้อบัญญัติ  และลงมติว่าจะรับ 
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หลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่  หากมีสมาชิกสภาฯ  ประสงค์จะอภิปรายก็ให้สมาชิก
สภาฯอภิปรายเสียก่อนในเรื่องนั้นก่อนพอสมควรแล้วถึงให้มีการลงมติ  เพ่ือประโยชน์แก่การ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย วาระ 1  สภาจะให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
พิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ครับ 
 บัดนี้  ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารจะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  ต่อสภาฯอีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้นในโอกาสนี้ผู้บริหารจึงขอให้ประธานและ
สมาชิกสภาฯทุกท่านได้ทราบถึงสถานการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ
ด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ดังนี้  ดูตามเอกสาร 
1. สถานะการคลัง 

         1.1  งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ณ วันที่ 30 เดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วน             
ต าบลทุ่งแกมีสถานะการเงิน ดังนี้ 

      ณ  วันที่  30  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ 2561  
                1.1.1  เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น        25,287,707.10   บาท 
                1.1.2  เงินสะสม                            8,588,205.73   บาท 
                                   1.1.3  ทุนส ารองเงินสะสม             7,373,508.16   บาท 

1.1.4  รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  จ านวน     -    โครงการ 
                 รวม      -      บาท 

                1.1.5  รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  จ านวน    -    บาท     
                                                   รวม      -      บาท 
                1.1.6  เงินกู้คงค้าง          -         บาท  
    2.  การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 
         (1)  รายรับจริงทั้งสิ้น   25,161,162.74   บาท   ประกอบด้วย 
              หมวดภาษีอากร                176,175.00 บาท 
     หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และใบอนุญาต    90,964.80 บาท 
     หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                160,849.27 บาท 

  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์               -              บาท 
     หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                 9,550 .00 บาท 
     หมวดรายได้จากทุน               2,000.00     บาท 

  หมวดภาษีจัดสรร             14,105,821.67 บาท 
     หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป           10,615,802.00 บาท 

        (2)  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์                              -  บาท 
       (3)  รายจ่ายจริง  จ านวน     17,191,110.46    บาท    ประกอบด้วย 
             งบกลาง        4,437,860.00 บาท 
             งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว)     6,249,795.00    บาท 
    งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)   
          3,161,605.46 บาท 
   งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)            1,969,850.00 บาท 
    งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอ่ืน)                         - บาท 
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   งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)               1,372,000.00 บาท                 

                                (4)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์                -     บาท 
           (5)  มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่  จ านวน              -          บาท 

3.  งบเฉพาะการ 
        ประเภทกิจการ..................-..................กิจการ.................-................. 
              ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  มีรายรับจริง      -      บาท รายจ่ายจริง      -       บาท 
  กู้เงินจากธนาคาร/กสท./อื่น ๆ   จ านวน..........-.........บาท 
  ยืมเงินสะสมจากอบต.    จ านวน..........-.........บาท 
  ก าไรสุทธิ     จ านวน..........-.........บาท 
  เงินฝาธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่.............................. จ านวน..........-.........บาท 
  ทรัพย์จ าน า     จ านวน...........-........บาท 

2.1 รายรับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
รายรับ 

รายรับจริง 
ปี 2560 

ประมาณการ 
ปี 2561 

ประมาณการ 
ปี 2562 

รายได้จัดเก็บเอง    
      หมวดภาษีอากร 143,557 124,500 158,000 
      หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และใบอนุญาต 30,150.80 15,100 23,200 
      หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 175,729.39 270,000 200,000 
      หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ - - - 
      หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 140 60,500 10,500 
      หมวดรายได้จากทุน - 500 500 
      รวมรายได้จัดเก็บเอง 349,577.19 470,000 392,200 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

   

          หมวดภาษีจัดสรร 14,455,315.59 11,529,400 14,607,800 
    รวมรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้              

          องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
14,455,315.59 11,529,400 14,607,800 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

   

          หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 13,077,371 16,493,000 16,550,000 
          รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ 
          องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

13,077,371 16,493,000 16,550,000 

รวม 27,882,263.78 28,493,000 31,550,000 
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2.2 รายจ่าย 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 

ปี 2560 
ประมาณการ 

ปี 2561 
ประมาณการ 

ปี 2562 
จ่ายจากงบประมาณ    
งบกลาง 5,921,214 6,256,390 8,174,330 
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และ 
ค่าจ้างชั่วคราว) 

8,139,221 9,407,280 10,282,560 

งบด าเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
และหมวดค่าสาธารณูปโภค) 

4,902,085.41 7,256,030 6,442,910 

งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 2,720,848 3,236,300 4,193,200 
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอ่ืน) - 25,000 25,000 
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 2,361,924.84 2,312,000 2,432,000 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 24,045,293.25 28,493,000 31,550,000 
 
นายวิจารณ์   มุทาพร  ท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  ดูตามเอกสารหน้า 48 รายละเอียดประมาณการรายจ่าย 
      นายกฯ   ทั่วไป  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  31,550,000  บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวด
ภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

แผนงานบริหารทั่วไป (00110) 
งานบริหารทั่วไป (00111)    รวม     8,129,660    บาท 
งบบุคลากร      รวม 4,830,660    บาท 

    หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)    รวม  2,139,120   บาท 
    เงินเดือนนายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน    514,080    บาท
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ 

(1) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล อัตราเดือนละ 20,400 บาท 
จ านวน  12  เดือน  เป็นเงิน  244,800  บาท 
(2) รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล อัตราเดือนละ 11,220 บาท 
จ านวน  12  เดือน  (จ านวน  2  คน) เป็นเงิน  269,280  บาท           

เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกและรองนายกฯ จ านวน   42,120    บาท
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งให้แก่ 

(1) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล อัตราเดือนละ 1,750 บาท 
จ านวน  12  เดือน  เป็นเงิน  21,000  บาท 
(2) รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล อัตราเดือนละ 880 บาท 
จ านวน  12  เดือน  (จ านวน  2  คน) เป็นเงิน  21,120  บาท 
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เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกและรองนายกฯ จ านวน          42,120     บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ 

(1) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล อัตราเดือนละ 1,750 บาท 
จ านวน  12  เดือน  เป็นเงิน  21,000  บาท 
(2) รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล อัตราเดือนละ 880 บาท 
จ านวน  12  เดือน  (จ านวน  2  คน) เป็นเงิน  21,120  บาท 

                            เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน   86,400    บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายก อบต. 
    อัตราเดือนละ  7,200 บาท จ านวน  12 เดือน 

เงินค่าตอบแทนประธานสภา อบต. ทุ่งแก  จ านวน        134,640     บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแก  

อัตราเดือนละ  11,220 บาท จ านวน  12 เดือน 

เงินค่าตอบแทนรองประธานสภา อบต. ทุ่งแก จ านวน        110,160     บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแก 

อัตราเดือนละ  9,180 บาท จ านวน  12 เดือน      

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต. ทุ่งแก  จ านวน      1,123,200     บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแก  จ านวน  13  คน 

อัตราเดือนละ  7,200 บาท จ านวน  12 เดือน  

เงินค่าตอบแทนเลขานุการสภา อบต. ทุ่งแก จ านวน          86,400     บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแก 

อัตราเดือนละ  7,200 บาท จ านวน  12 เดือน 

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  รวม     2,691,540    บาท 
เงินเดือนพนักงาน   จ านวน       2,012,640     บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน  เงินปรับปรุงเงินเดือนและเงินที่ปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิการศึกษา  ให้แก่
พนักงานส่วนต าบล  จ านวน  6  อัตรา  ดังนี้ 
(1) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล      จ านวน  1  อัตรา 
(2) รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล    จ านวน  1  อัตรา 
(3) หัวหน้าส านักปลัด      จ านวน  1  อัตรา 
(4) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ   จ านวน  1  อัตรา 
(5) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน     จ านวน  1  อัตรา 
(6) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ต าแหน่งว่าง) จ านวน  1  อัตรา 
เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30  
ธันวาคม  2558 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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เงินประจ าต าแหน่ง    จ านวน         168,000     บาท เพ่ือ
จ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล/รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
และหัวหน้าส านักปลัด          จ านวน 3 ต าแหน่ง  ตามระเบียบที่ก าหนด 

    เงินค่าตอบแทนพิเศษ    จ านวน          84,000     บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ตามระเบียบที่ก าหนด  

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน   จ านวน          21,300     บาท เพ่ือ
จ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว  ให้แก่พนักงานส่วนต าบล  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน (ต าแหน่งว่าง) จ านวน  1  อัตรา  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    จ านวน        381,600    บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  ต าแหน่ง  
นักการ–ภารโรงและต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จ านวน 3 อัตรา 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง   จ านวน        24,000     บาท เพ่ือ
จ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว  ให้แก่พนักงานจ้างต าแหน่ง  นักการ–ภารโรง และ
ต าแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์  จ านวน 2  อัตรา  

งบด าเนินงาน     รวม 2,060,000 บาท 
            หมวดค่าตอบแทน    รวม   257,000 บาท 

ประเภท  เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น  จ านวน     150,000  บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจ าปี) จากผลคะแนนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
งานราชการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อ่ืนเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่าย
อ่ืนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จ านวน      20,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานและพนักงานจ้างที่มา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    จ านวน     45,000 บาท
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ 

    ค่าเช่าบ้าน      จ านวน      42,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่ก าหนด 

หมวดค่าใช้สอย      รวม   1,173,000 บาท 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ    จ านวน      505,000 บาท

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น 
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ค่าวารสารท้องถิ่นและวารสารอ่ืน     จ านวน         5,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวารสารท้องถิ่น หนังสือวารสารอื่น ๆ เช่นหนังสือพิมพ์ วารสารรายปักษ์ 
วารสารรายเดือน เป็นต้น     

ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป                    จ านวน       300,000 บาท 
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น  ค่าจ้างเหมาแรงงาน  

      ค่าแปลเอกสาร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บปกหนังสือ   
      ค่าล้างฟิล์มอัดขยายภาพ  ค่าท าความสะอาด  อาคารส านักงาน   
      ค่าดูแลบ ารุงรักษาต้นไม้  ค่าบริการรักษาความปลอดภัย ค่าบริการก าจัดปลวก   
      ค่าบริการฉีดน้ ายาเคมีป้องกันไข้เลือดออก  และค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนที่เก่ียวข้อง  

    ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน        จ านวน      200,000 บาท 
      เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนของพนักงาน/พนักงานจ้างและคณะผู้บริหาร     

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ   จ านวน       40,000 บาท
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย  ดังนี้ 

      1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล    เป็นเงิน       10,000     บาท 
         เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร  ค่าเครื่องดื่ม  ค่าของขวัญ  ค่าพิมพ์เอกสาร 
         ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการเลี้ยงต้อนรับ  รวมทั้งค่าบริการและ 
         ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน 
         ตรวจงานหรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน        

      2. ค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น   เป็นเงิน   30,000      บาท 
           เพ่ือจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น  เช่น  ค่าอาหาร  ค่าเครื่องดื่มต่าง ๆ  

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย  
จ านวน 578,000 บาท หมวดอื่น ๆ (03) 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น 
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ    จ านวน        20,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ    เช่น  วันปิยมหาราช,วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาฯ, 12 สิงหามหาราชินี เป็นต้น   เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
หน้า 157 ล าดับที่ 9 

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท่ัวไป/เลือกตั้งซ่อม  จ านวน     100,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งซ่อม   เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 
2561 – 2564) หน้า  157  ล าดับที่  8 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน   จ านวน  10,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม สนับสนุน การจัดท าแผนชุมชน   เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0891.4/ว 856  ลงวันที่  12  มีนาคม  2553 และ 

          เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า  145  ล าดับที่ 13   
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ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการรับเสด็จ  จ านวน       80,000 บาท 
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการจัดท าซุ้มเฉลิมพระเกียรติและอุปกรณ์อ่ืน ๆ  
          เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 157 ล าดับที่ 9 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลต่าง ๆ จ านวน       10,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ    เช่น  เทศกาลปีใหม ่ เทศกาลสงกรานต์  เป็นต้น 

       เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 
กันยายน 2557 
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 661   ลงวันที่ 9 
มีนาคม 2561 

           3. เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 148 ล าดับที่ 4 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  จ านวน     100,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน/ พนักงานจ้างและคณะผู้บริหาร 
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พักภายในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 

ค่าของขวัญ  ของรางวัล  หรือเงินรางวัล ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ จ านวน  5,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าของขวัญ  ของรางวัล  หรือเงินรางวัลในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามความจ าเป็น
และความเหมาะสม 

ค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  และพวงมาลา จ านวน       3,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา  ส าหรับพิธีการวัน
ส าคัญต่าง ๆ ตามวาระและ โอกาสที่จ าเป็นและส าคัญ 
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายใกล้ตัวให้แก่ประชาชน

 จ านวน  20,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายใกล้ตัวให้แก่ประชาชน 

      เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 162 ล าดับที่ 23 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานให้แก่คณะผู้บริหาร/
พนักงาน/พนักงานจ้างและสมาชิกสภา อบต.ทุ่งแก   จ านวน     200,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานให้แก่คณะ
ผู้บริหาร/พนักงาน/พนักงานจ้างและสมาชิกสภา อบต.ทุ่งแกเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และเป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 154 ล าดับที่ 1 
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ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิการตามโครงการชุมชนปลอดขยะประจ าปีงบประมาณ  2562
 จ านวน      30,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการชุมชนปลอดขยะ  ประจ าปีงบประมาณ  
2562  เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปีเพ่ิมเติมฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 19 ล าดับที่ 1 

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม      จ านวน     50,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินประเภท  วัสดุครุภัณฑ์ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์  รถจักรยานยนต์  รถยนต์  โต๊ะ  เก้าอ้ี  
และทรัพย์สินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง           

หมวดค่าวัสดุ     รวม   350,000 บาท 
วัสดุส านักงาน     จ านวน    100,000 บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในส านักงาน เช่น  กระดาษ  เครื่องเขียน    
  แบบพิมพ์  เครื่องค านวณเลข  นาฬิกา  กระดานไวท์บอร์ด  ผ้าม่าน  มู่ลี่  ม่านปรับแสง ธง 

ธงตราสัญลักษณ์ และวัสดุอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

วัสดุงานบ้านงานครัว    จ านวน     20,000 บาท     
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุที่ใช้ท าความสะอาด เช่น  จาน  ชาม  แก้ว  ช้อน  
ไม้กวาด  ผงซักฟอก   ไม้ถูพ้ืน  น้ ายาล้างห้องน้ า  สบู่  กระดาษช าระ และวัสดุอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง           

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง   จ านวน     20,000 บาท เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งส าหรับรถยนต์ส่วนกลาง  รถจักรยานยนต์  
รถบรรทุกน้ าขององค์การบริหารส่วนต าบลและวัสดุอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   จ านวน    120,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่นน้ ามันเบนซิน  ดีเซล  น้ ามันเครื่อง  เป็นต้น  

ส าหรับรถยนต์ส่วนกลาง  รถจักรยานยนต์  รถบรรทุกน้ าขององค์การบริหารส่วนต าบลและ
วัสดุอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

วัสดุคอมพิวเตอร์    จ านวน     30,000 บาท เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  กระดาษบันทึกข้อมูล แผ่นจัดเก็บข้อมูล  หมึกส าหรับ
เครื่องพิมพ์  และค่าจัดซื้อ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 

วัสดุเครื่องดับเพลิง    จ านวน     50,000 บาท เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่นถังดับเพลิง  น้ ายาเคมีดับเพลิง  ลูกบอลดับเพลิง  
เป็นต้น 

วัสดุอื่น      จ านวน     10,000 บาท     
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ าสะอาดส าหรับผู้ปฏิบัติงานบริการประชาชน  และผู้มาติดต่อราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบล  
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หมวดค่าสาธารณูปโภค    รวม   280,000 บาท 
ค่าไฟฟ้า     จ านวน   100,000 บาท     
เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับที่ท าการ อบต. ทุ่งแก  อาคารและสิ่งปลูกสร้างอ่ืนที่อยู่ในการ
ควบคุมขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ค่าน้ าประปา     จ านวน     60,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปาส าหรับที่ท าการ อบต. ทุ่งแก  อาคารและสิ่งปลูกสร้างอ่ืนที่อยู่ในการ
ควบคุมขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ค่าบริการโทรศัพท์    จ านวน     15,000 บาท                     
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ประจ าที่ท าการ อบต. ทุ่งแก  

ค่าบริการไปรษณีย ์    จ านวน     10,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ดวงตราไปรษณียากรและอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม   จ านวน     95,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  ส าหรับอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 

ค่าจัดท าเว็บไซด์  ค่าโดเมนเนม  ค่าเช่าพ้ืนที่บริการอินเตอร์เน็ตค่าบริการปรับปรุงและส ารอง
ข้อมูล  รวมถึงบริการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

งบลงทุน     รวม   814,000 บาท 
            หมวดค่าครุภัณฑ์    รวม   814,000 บาท          
    ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) จ านวน       814,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จ านวน  1  คัน  (รายละเอียดตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ปี 2561) เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 155 ล าดับที่ 3 

งบรายจ่ายอ่ืน     รวม    25,000 บาท 
รายจ่ายอ่ืน     รวม    25,000 บาท          
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา  วิจัย  ประเมินผล  หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการ
จัดหา  หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จ านวน       25,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษา  เพ่ือศึกษา  วิจัย  ประเมินผล  หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่
เพ่ือการจัดหา  หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ในการประเมินผลความพึงพอใจ
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล 

    งบเงินอุดหนุน      รวม    400,000 บาท 
            หมวดเงินอุดหนุน     รวม    400,000 บาท 

อุดหนุนส่วนราชการ     จ านวน       400,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนหน่วยงานราชการต่าง ๆ  ได้แก่ 

1. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  สาขาสว่างแดนดิน   จ านวน     400,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  สาขาสว่างแดนดิน    ตามโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าภายในต าบลเป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 

      1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
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   2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 
      3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 
      4. เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 174 ล าดับที่ 1 

งานบริหารงานคลัง (00113)  รวม   2,140,500 บาท 
          งบบุคลากร     รวม   1,619,700 บาท 

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)   รวม   1,619,700 บาท 
          เงินเดือนพนักงาน    จ านวน      1,387,200   บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน  เงินปรับปรุงเงินเดือนและเงินที่ปรับเพ่ิม 
    ตามคุณวุฒิการศึกษา  ให้แก่พนักงานส่วนต าบล  จ านวน  5  อัตรา  ดังนี้ 

(1) ผู้อ านวยการกองคลัง      จ านวน  1  อัตรา 
(2) นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  จ านวน  1  อัตรา 
(3) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน จ านวน  1  อัตรา 
(4) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน  จ านวน  1  อัตรา  
(5) เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน (ต าแหน่งว่าง) จ านวน  1  อัตรา 
เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 
ธันวาคม  2558 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เงินประจ าต าแหน่ง    จ านวน       42,000     บาท เพ่ือ
จ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง จ านวน  1  ต าแหน่ง  ตามระเบียบที่ก าหนด 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน   จ านวน       21,300     บาท เพ่ือ
จ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว  ให้แก่ พนักงานส่วนต าบล  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานพัสดุ
ปฏิบัติงาน  (ต าแหน่งว่าง)  จ านวน  1  อัตรา 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    จ านวน      169,200 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ   จ านวน  1  อัตรา 

งบด าเนินงาน     รวม    486,000 บาท 
หมวดค่าตอบแทน    รวม    186,000 บาท  
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. จ านวน       100,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ  เช่น  
บุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง  บุคคลหรือคณะกรรมการด าเนินการจ้างที่ปรึกษาบุคคล
หรือคณะกรรมการด าเนินการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  คณะกรรมการพิจารณา
ความเสียหาย  เป็นต้น  ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 
2560  และตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแก  เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์การ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ  ลงวันที่  31  
ตุลาคม 2560 
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    จ านวน        50,000 บาท
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ 

ค่าเช่าบ้าน      จ านวน        36,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่ก าหนด 

หมวดค่าใช้สอย     รวม   190,000 บาท 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   จ านวน      110,000 บาท เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น 
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน   จ านวน       60,000    บาท                  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนของพนักงานและพนักงานจ้าง        

ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป                   จ านวน        50,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงาน  ค่าแปลเอกสาร  ค่าเย็บปกหนังสือ  ค่าล้างฟิล์มอัดขยายภาพ  
ค่าท าความสะอาดอาคารส านักงาน  และค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ (03) 
จ านวน       60,000 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   จ านวน       40,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน/ พนักงานจ้าง  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง   
ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พักภายในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีรายได้  
จ านวน 20,000 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีรายได้ 
เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 163 ล าดับที่ 2 

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม      จ านวน       20,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินประเภท  วัสดุครุภัณฑ์ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์  รถจักรยานยนต์  รถยนต์  โต๊ะ  เก้าอ้ี  และทรัพย์สินอื่น 
ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

หมวดค่าวัสดุ      รวม    90,000 บาท 
วัสดุส านักงาน      จ านวน       50,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในส านักงาน   เชน่  กระดาษ  ปากกา  ดินสอ             
เครื่องค านวณเลข  นาฬิกา  กระดานไวท์บอร์ด  ผ้าม่าน  มู่ลี่  ม่านปรับแสง  ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร์     จ านวน       40,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  กระดาษบันทึกข้อมูล แผ่นจัดเก็บข้อมูล  หมึกส าหรับ
เครื่องพิมพ์  และค่าจัดซื้อ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
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หมวดค่าสาธารณูปโภค     รวม        20,000 บาท 
ค่าบริการไปรษณีย ์     จ านวน     20,000 บาท 

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ดวงตราไปรษณียากรและอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง    
    งบลงทุน      รวม      34,800 บาท 
            ค่าครุภัณฑ ์      รวม    34,800 บาท          
    ครุภัณฑ์ส านักงาน 

ตู้เหล็ก 2 บาน      จ านวน        5,500 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน  จ านวน  1  หลัง  มีมือจับชนิดบิด  มีแผ่นชั้นปรับระดับ 
3 ชั้น  คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)(ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 
2561) (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายภาคผนวก) 

ชั้นวางแฟ้มตั้ง 40 ช่อง     จ านวน        5,500 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางแฟ้มตั้ง 40 ช่อง  จ านวน  1  หลัง  (ตามราคาท้องถิ่น) 

ชั้นวางแฟ้มตั้ง 20 ช่อง     จ านวน        2,800 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางแฟ้มตั้ง 20 ช่อง  จ านวน  1  หลัง  (ตามราคาท้องถิ่น) 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กส าหรับงานประมวลผล  จ านวน       21,000    บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กส าหรับงานประมวลผล จ านวน  1  เครื่อง 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจ าปี 2561 

   ณ วันที่  23  พฤษภาคม  2561)  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายภาคผนวก)  

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน (00120) 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)      รวม   280,000 บาท        
งบด าเนินงาน      รวม   280,000 บาท        
หมวดค่าตอบแทน     รวม   120,000 บาท  
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. จ านวน       120,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิก อปพร. อยู่เวรยามรักษาความสงบเรียบร้อยหรือปฏิบัติหน้าที่
ต่าง ๆ ในเขตต าบลทุ่งแกเป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 148 ล าดับที่ 5 

หมวดค่าใช้สอย      รวม   130,000 บาท 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ (03)  
จ านวน 130,000  บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้งหรือทบทวน อปพร. จ านวน      
100,000 บาท   

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้งหรือทบทวน อปพร. 
    เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 148 ล าดับที่ 3  
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ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการจัดท าแนวกั้นไฟป่า จ านวน        20,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดท าแนวกั้นไฟป่าเป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี  
(พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 153 ล าดับที่ 10 

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมวัน อปพร. และกิจกรรมอ่ืน ๆ  จ านวน  10,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมวัน อปพร.และกิจกรรมอ่ืน ๆเป็นไปตาม
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 147 ล าดับที่ 2 

หมวดค่าวัสดุ      รวม    30,000 บาท 
วัสดุอ่ืน       จ านวน        30,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในกิจกรรม อปพร. เช่น  กรวย  แผงกั้นจราจร  
กระบอง  เสื้อสะท้อนแสง  ไฟฉาย ฯลฯ  

แผนงานการศึกษา (00210) 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)  รวม   2,233,640 บาท 

           งบบุคลากร      รวม 1,814,040 บาท 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)    รวม 1,814,040 บาท 
เงินเดือนพนักงาน     จ านวน      510,480  บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ผู้อ านวยการกองการศึกษาและนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 
(ต าแหน่งว่าง) พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี  จ านวน  2  อัตราเป็นไปตามหนังสือ
ส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม  2558 
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เงินเดือนส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน      594,360  บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจ าปี  จ านวน  2  อัตราเป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม  2558 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เงินประจ าต าแหน่ง    จ านวน       42,000     บาท เพ่ือ
จ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา        จ านวน  1  ต าแหน่ง     ตาม
ระเบียบที่ก าหนด 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    จ านวน      607,200 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน  2  
อัตรา/  ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก  จ านวน  2  อัตรา และ
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปต าแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก (ว่าง) จ านวน  1  อัตรา 
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง   จ านวน       60,000 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวส าหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่ง ผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็ก   
จ านวน  2  อัตรา/พนักงานจ้างทั่วไป  ต าแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก   
จ านวน  2  อัตรา และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวส าหรับ 
พนักงานจ้างทั่วไป  ต าแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก (ว่าง) จ านวน  1  อัตรา 

งบด าเนินงาน     รวม   306,000 บาท 
หมวดค่าตอบแทน    รวม    56,000 บาท         
ค่าเช่าบ้าน     จ านวน       36,000 บาท 

    เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่ก าหนด 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   จ านวน       20,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนต าบลและข้าราชการครู  ผู้มีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบ 

หมวดค่าใช้สอย      รวม   150,000 บาท 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   จ านวน       60,000 บาทเพ่ือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น 
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน       จ านวน       40,000 บาท 

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนของพนักงาน/ พนักงานจ้าง 
ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป                   จ านวน        20,000 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ  เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน 
   ค่าแปลเอกสาร  ค่าเย็บปกหนังสือ  ค่าล้างฟิล์มอัดขยายภาพ 
   ค่าจ้างท าสปอตวิทยุ  และค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ (03) 
 จ านวน       90,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ 
             ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  จ านวน      30,000     บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน/พนักงานจ้าง  เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง  
ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ภายในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 

ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนเพื่อต่อต้านยา    
เสพติดจ านวน      30,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนเพื่อต่อต้าน
ยาเสพติดเป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 143  ล าดับที่ 6   
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ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการครอบครัวคุณธรรมน าสังคมเข้มแข็ง                       
จ านวน 15,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการครอบครัวคุณธรรม   น าสังคมเข้มแข็ง  โดยมี

ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร     ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
                  เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 143  ล าดับที่ 7 

     ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการเด็กไทยใส่ใจอนุรักษ์ธรรมชาติ   จ านวน  15,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการเด็กไทยใส่ใจอนุรักษ์  ธรรมชาติ  โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย  ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร    ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 

                  เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 150  ล าดับที่ 2             

      หมวดค่าวัสดุ     รวม     50,000 บาท 
วัสดุส านักงาน     จ านวน     20,000 บาท เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในส านักงาน  เช่น  กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  เครื่อง
ค านวณเลข  นาฬิกา  กระดานไวท์บอร์ด  ผ้าม่าน  มู่ลี่  ม่านปรับแสง  โต๊ะต่าง ๆ เก้าอ้ีต่าง ๆ 
ฯลฯ 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ    จ านวน     10,000 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  สายอากาศ  เสาอากาศ ไมโครโฟน  ขาตั้งไม       
   โครโฟน ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร์    จ านวน     20,000 บาท เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  กระดาษบันทึกข้อมูล แผ่นจัดเก็บข้อมูล  หมึกส าหรับ
เครื่องพิมพ์  และค่าจัดซื้อ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 

หมวดค่าสาธารณูปโภค    รวม      50,000 บาท 
ค่าไฟฟ้า     จ านวน       15,000 บาท เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก     
ไชยวาน 

ค่าน้ าประปา     จ านวน       10,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปาที่ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
โคกไชยวาน 

ค่าบริการไปรษณีย ์    จ านวน        5,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ดวงตราไปรษณียากร และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม   จ านวน     20,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  ส าหรับอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
    ค่าจัดท าเว็บไซด์  ค่าโดเมนเนม  ค่าเช่าพ้ืนที่บริการอินเตอร์เน็ต 
    ค่าบริการปรับปรุงและส ารองข้อมูล  รวมถึงบริการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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งบลงทุน     รวม    113,600 บาท 
           หมวดค่าครุภัณฑ์    รวม      33,600 บาท 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
เครื่องพิมพ์เลเชอร์ ชนิด LED สี แบบ Network จ านวน        10,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด LED  สีแบบ Network  จ านวน  1  เครื่อง  
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)  ประจ าปี พ.ศ. 2561     
ณ วันที่  23  พฤษภาคม  2561)  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายภาคผนวก)  

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
 จ านวน         8,600 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) จ านวน  2  เครื่อง ๆ ละ 4,300 บาท 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) 
ประจ าปี พ.ศ. 2561 ณ วันที่  23  พฤษภาคม  2561) 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายภาคผนวก)  
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
เลนส์ส าหรับใส่กล้อง แคนนอน 600 D   จ านวน      15,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลนส์ส าหรับใส่กล้อง แคนนอน 600 D   
รุ่น EF 70-300 mm f4-5.6 Is USM zoom lens หรือดีกว่า   จ านวน  1  ตัว (ตามราคา
ท้องถิ่น) 

   หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    รวม     80,000 บาท
ค่าปรับปรุงทรัพย์สิน        จ านวน        80,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  บ้านโคกไชยวานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองแสง  

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)   รวม  3,637,910 บาท 
           งบด าเนินงาน     รวม  1,765,910 บาท 

หมวดค่าใช้สอย     รวม  706,240 บาท 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ (03)  
จ านวน      706,240 บาท 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  แยกเป็น 
1. ค่าจัดการเรียนการสอน                   จ านวน       144,500 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นคา่สื่อการเรียนการสอน  วัสดุการศึกษา  และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก  ส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกไชยวานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง   ส าหรับเด็ก      
85 คน ๆ ละ 1,700 บาท เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 
3274  ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561   เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
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2.  ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกไชยวาน 
 จ านวน      323,400 บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกไชยวาน  
ส าหรับเด็ก  66 คน ๆ ละ 20 บาท  จ านวน  245  วัน (“ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการ
จัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”) 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที่ 19 มิถุนายน 
2561 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

             3. ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง  
    จ านวน      91,300 บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง  
ส าหรับเด็ก  19 คน ๆ ละ 20 บาท  จ านวน  245  วัน  

                     (“ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”) 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที่ 19 มิถุนายน 
2561 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

4.  ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  จ านวน       30,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ   โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าชุด
ของขวัญ  ของรางวัล  อุปกรณ์การเล่นเกมส์ อุปกรณ์ตกแต่งสถานที่  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ 

        เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 130  ล าดับที่ 15            

    5.   ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 5 ส. ป้องกันโรค  จ านวน       10,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 5 ส. ป้องกันโรคในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก ไชย
วานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง  เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
หน้า 130  ล าดับที่ 16      

6. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ
สมเด็จพระบรมราชินีนาถ จ านวน        7,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติและวันแม่แห่งชาติ 

              เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 130  ล าดับที่ 17            

7. ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการแข่งขันกีฬาสีภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน       
10,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการแข่งขันกีฬาสี ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก
ไชยวานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสงโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าเงินรางวัล  
อุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ เป็นต้นเป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 
2564) หน้า 131  ล าดับที่ 18     
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8.  ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
จ านวน       10,000  บาท 

                   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย 
                   ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกไชยวานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง 
                   โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสื่อและวีดีทัศน์ ฯลฯ 
               เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 131  ล าดับที่ 19    

8. ค่าหนังสือเรียน    จ านวน       15,800  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนให้กับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี)  ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก
ไชยวาน จ านวน  62 คน ๆ ละ 200 บาท  เป็นเงิน  12,400  บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนให้กับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี)  ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน     
บ้านหนองแสง จ านวน  17 คน ๆ ละ 200 บาท  เป็นเงิน  3,400  บาท     
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที่ 19 มิถุนายน 
2561    เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององค์กร  ปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี 
เพ่ิมเติมฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 10  ล าดับที่ 1                

9. ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน   จ านวน       15,800  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกไชยวาน จ านวน  62 คน ๆ ละ 200 บาท  เป็นเงิน         
12,400  บาท - เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) 

     ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้านหนองแสง จ านวน  17 คน ๆ ละ 200 บาท 
เป็นเงิน  3,400  บาท    เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 
3274  ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562   เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติมฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 10  
ล าดับที่ 2                
10. ค่าเครื่องแบบนักเรียน    จ านวน       23,700  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนให้กับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) 

     ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกไชยวาน จ านวน  62 คน ๆ ละ 300 บาท 
     เป็นเงิน  18,600  บาท  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนให้กับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) 
     ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้านหนองแสง จ านวน  17 คน ๆ ละ 300 บาท 

เป็นเงิน  5,100  บาท   เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 
3274  ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561   เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติมฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 10     
ล าดับที่ 3                
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11. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จ านวน       24,740  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้กับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) 

     ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกไชยวาน จ านวน  62 คน ๆ ละ 430 บาท 
     เป็นเงิน  26,660  บาท  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้กับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) 
     ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้านหนองแสง จ านวน  17 คน ๆ ละ 430 บาท 
     เป็นเงิน  7,310  บาท         

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที่ 19 มิถุนายน 
2561  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี 
เพ่ิมเติมฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 11  ล าดับที่ 4                        

หมวดค่าวัสดุ     รวม   1,059,670 บาท 
ค่าอาหารเสริม (นม)    จ านวน     1,059,670 บาท 
-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียน 

     สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (สพฐ.) 
     จ านวน 5 โรงเรียน  โดยจัดสรรให้เด็กเล็ก,เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6   
     จ านวน  468 คน ๆ ละ 7.37 บาท  จ านวน  260  วัน  เปน็เงิน  896,790  บาท 

                         (“ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”) 

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ให้แก่ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกไชยวาน  ส าหรับเด็ก 66 คน ๆ ละ 7.37 บาท  จ านวน  260  วัน  
เป็นเงิน  126,470  บาท (“ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”) 

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม  (นม) ให้แก่   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง  
ส าหรับเด็ก 19 คน ๆ ละ 7.37 บาท จ านวน  260  วัน  เป็นเงิน  36,410  บาท   

                         (“ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที่ 19 มิถุนายน 
2561  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององค์กร  ปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

งบเงินอุดหนุน     รวม   1,872,000 บาท 
            หมวดเงินอุดหนุน    รวม 1,872,000 บาท 
              อุดหนุนส่วนราชการ    จ านวน     1,872,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนในเขต อบต. ทุ่งแก   จ านวน  5  โรงเรียน  ส าหรบัสนับสนุน

อาหารกลางวัน โดยจัดสรรให้เด็กเล็ก – ประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน  468 คน 
   ในอัตราคนละ 20 บาท  จ านวน  200  วัน (จัดสรร  100 %)  
   (“ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”) 
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เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที่ 19 มิถุนายน  
2561   เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

แผนงานสาธารณสุข (00220) 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น(00223) รวม  370,000 บาท        

             งบด าเนินงาน      รวม  210,000 บาท 
หมวดค่าใช้สอย       รวม  210,000 บาท 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ    จ านวน       30,000 บาท

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น 
ค่าจ้างเหมาบริการตามโครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ภายในต าบล
ทุ่งแก จ านวน  30,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการตามโครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์
ภายในต าบลทุ่งแก  ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ ตัวละ 6 บาทต่อปี  ภายใต้โครงการสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า   ตามพระปณิธานศาสตราจารย์  
ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี   เป็นไปตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0/810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12  มกราคม 2560 
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0810.5/1745  ลงวันที่ 31 
สิงหาคม 2560 
3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/1042  ลงวันที่ 10 
เมษายน 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปีเพ่ิมเติมฉบับที่ 2  (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 9 
ล าดับที่ 1 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ (03)  
 จ านวน     180,000 บาท 

   ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการรณรงค์และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก 
   จ านวน     100,000 บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการรณรงค ์ และป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก   เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 140 ล าดับที่ 3 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
จ านวน      20,000 บาท  

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
     เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 140 ล าดับที่ 4 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการอบรมป้องกันศัตรูพืชแบบผสมผสาน 
 จ านวน      20,000 บาท  

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรม ป้องกันศัตรูพืชแบบผสมผสาน 
     เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 146 ล าดับที่ 2 
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ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  
จ านวน      40,000 บาท  

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
   ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ 
   อัครราชกุมารี  โดยการด าเนินการจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีด  เพ่ือป้องกันและ 

ควบคุมโรงพิษสุนัขบ้า  ตัวละ 30 บาท จัดสรรตามจ านวนประชากรสุนัขและแมวทั้งที่มีเจ้าของ 
และไม่มีเจ้าของ ในเขตพ้ืนที่ต าบลทุ่งแกเป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0/810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12  มกราคม 2560 
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0810.5/1745  ลงวันที่ 31 
สิงหาคม 2560 
3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/1042  ลงวันที่ 10 
เมษายน 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปีเพ่ิมเติมฉบับที่ 2  (พ.ศ. 2561 – 2564)  หน้า  9  
ล าดับที่ 2 

งบเงินอุดหนุน     รวม    160,000 บาท 
            หมวดเงินอุดหนุน    รวม    160,000 บาท 

อุดหนุนเอกชน     จ านวน       160,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุขให้กับ 

คณะกรรมการหมู่บ้าน ประจ าปี พ.ศ. 2562 จ านวน 8 หมู่บ้าน ๆ  ละ 20,000 บาท 
   เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 

1. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 

2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 25425 

3. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง  
หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล  และองค์การบริหาร
ส่วนต าบลในการให้บริการสาธารณะ  ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 

4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2559 

5. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 
กรกฎาคม 2561  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 08110.5/ว 109 ลงวันที่  15 
มกราคม 2560  เรื่องแนวทางการด าเนินโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุขเพ่ิมเติม 

7. เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปีเพ่ิมเติมฉบับที่ 2   (พ.ศ. 2561 – 2564)  หน้า 9  ล าดับที่ 3 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231) รวม 785,520 บาท 

           งบบุคลากร      รวม 725,520 บาท 
     หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)    รวม 725,520 บาท 

        เงินเดือนพนักงาน     จ านวน    523,440 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคมและนักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ 
(ต าแหน่งว่าง) พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี  จ านวน  2  อัตรา 
เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 
ธันวาคม  2558  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เงินประจ าต าแหน่ง     จ านวน       42,000    บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม   จ านวน  1  ต าแหน่ง    
ตามระเบียบที่ก าหนด 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง     จ านวน      148,080 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน  จ านวน 1 อัตรา 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง    จ านวน      12,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว  ให้แก่พนักงานจ้าง ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนา
ชุมชน จ านวน  1  อัตรา 

             งบด าเนินงาน     รวม    60,000 บาท 
หมวดค่าใช้สอย     รวม    30,000 บาท 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   จ านวน      10,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนของพนักงานและพนักงานจ้าง 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ (03) 
จ านวน      20,000 บาท 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  จ านวน       10,000      บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน และพนักงานจ้าง  เช่น      ค่า
เบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก   ภายในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียน     
 จ านวน      10,000 บาท ผู้สูงอายุ  คนพิการ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประชาสัมพันธ์    ให้ความรู้เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียน
ผู้สูงอายุ คนพิการ   เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 167 ล าดับที่ 5 
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   หมวดค่าวัสดุ     รวม      30,000 บาท 
วัสดุส านักงาน     จ านวน      20,000 บาท     
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในส านักงาน   เชน่  กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  
เครื่องค านวณเลข  นาฬิกา  กระดานไวท์บอร์ด  ผ้าม่าน  มู่ลี่  ม่านปรับแสง  โต๊ะต่าง ๆ เก้าอ้ี
ต่าง ๆ ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร์    จ านวน     10,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  กระดาษบันทึกข้อมูล 

   แผ่นจัดเก็บข้อมูล  หมึกส าหรับเครื่องพิมพ์  และค่าจัดซื้อ 
   โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 

แผนงานเคหะและชุมชน (00240) 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)  รวม  2,588,440 บาท 

           งบบุคลากร      รวม  1,292,640 บาท 
     หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)    รวม  1,292,640 บาท 

          เงินเดือนพนักงาน     จ านวน     699,240 บาท
         เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน  เงินปรับปรุงเงินเดือนและเงินที่ปรับเพ่ิม 
    ตามคุณวุฒิการศึกษา  ให้แก่พนักงานส่วนต าบล  จ านวน  2  อัตรา  ดังนี้ 

(1) ผู้อ านวยการช่าง (ว่าง)   จ านวน  1  อัตรา 
(2) นายช่างโยธาอาวุโส   จ านวน  1  อัตรา 
เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 
ธันวาคม  2558   เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เงินประจ าต าแหน่ง     จ านวน     42,000 บาท
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง   จ านวน  1  ต าแหน่ง   
 ตามระเบียบที่ก าหนด 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง     จ านวน     485,400 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ/ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า/
คนงานทั่วไปและพนักงานขับรถบรรทุกน้ า   จ านวน  4  อัตรา 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง    จ านวน     66,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว  ให้แก่พนักงานจ้าง ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ/ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า/คนงานทั่วไป  และพนักงานขับรถบรรทุกน้ า  จ านวน  4  อัตรา 

งบด าเนินงาน      รวม  1,065,000 บาท 
หมวดค่าตอบแทน     รวม    15,000 บาท        
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    จ านวน       15,000 บาท

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานตามที่ระเบียบก าหนด 
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หมวดค่าใช้สอย     รวม     740,000 บาท 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   จ านวน      150,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น 
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน     จ านวน       50,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนของพนักงานและพนักงานจ้าง 

ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป                   จ านวน       100,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงาน  จ านวน  1  คน  และค่าจ้างเหมาบริการอ่ืน ๆ 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ (03)   
 จ านวน       40,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   จ านวน      40,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน และพนักงานจ้าง  เช่น ค่าเบี้ย
เลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พักภายในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม      จ านวน      550,000 บาท
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  ดังนี้ 

1. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินประเภทวัสดุ ครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล จ านวน        50,000 บาท 

           เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ประเภทวัสดุ  ครุภัณฑ์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล  เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ รถจักรยานยนต์  โต๊ะ  เก้าอ้ี  และทรัพย์สินอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้อง 

2. ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมถนนภายในต าบล  จ านวน        500,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงหรือซ่อมแซมถนนภายในต าบล เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 
– 2564) หน้า 125 ล าดับที่ 2 

   หมวดค่าวัสดุ     รวม    310,000 บาท 
วัสดุส านักงาน     จ านวน      20,000 บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในส านักงาน  เช่น  กระดาษ  เครื่องเขียน     
 แบบพิมพ์  เครื่องค านวณเลข  นาฬิกา  กระดานไวท์บอร์ด  ผ้าม่าน  มู่ลี่  ม่านปรับแสง ธง 

ธงตราสัญลักษณ์ และวัสดุอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

วัสดุคอมพิวเตอร์    จ านวน      20,000 บาท เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  กระดาษบันทึกข้อมูล  แผ่นจัดเก็บข้อมูล  หมึกส าหรับ
เครื่องพิมพ์  และค่าจัดซื้อ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 

วัสดุก่อสร้าง     จ านวน     100,000 บาท     
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  เช่น  ทราย  ปูน  ตะปู  และวัสดุอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ก่อสร้าง   
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ    จ านวน      70,000 บาท เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  หลอดไฟฟ้า  ปลั๊กไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  ฟิวส์  สวิตซ์เปิด – 
ปิด แบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร ไมโครโฟนและวัสดุอื่นที่เกี่ยวข้อง  

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง   จ านวน     40,000 บาท เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งส าหรับรถยนต์ส่วนกลาง  รถจักรยานยนต์  
รถบรรทุกน้ าขององค์การบริหารส่วนต าบลและวัสดุอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   จ านวน     60,000 บาท เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น   น้ ามันเบนซิน  ดีเซล  น้ ามันเครื่อง  เป็นต้น 
ส าหรับรถยนต์ส่วนกลาง  รถจักรยานยนต์  รถบรรทุกน้ า ขององค์การบริหารส่วนต าบล
และวัสดุอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

งบลงทุน     รวม     230,800 บาท 
หมวดค่าครุภัณฑ์    รวม    30,800 บาท          
ครุภัณฑ์ส านักงาน 
ชั้นวางแฟ้มตั้ง 40 ช่อง    จ านวน        5,500 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางแฟ้มตั้ง 40 ช่อง  จ านวน  1  หลัง  (ตามราคาท้องถิ่น) 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กส าหรับงานประมวลผล  จ านวน       21,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กส าหรับงานประมวลผล จ านวน  1  เครื่อง 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) 
ประจ าปี พ.ศ. 2561 ณ วันที่  23  พฤษภาคม  2561) (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
ภาคผนวก)  
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 

 จ านวน         4,300 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) จ านวน  1  เครื่อง  
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) 
ประจ าปี พ.ศ. 2561 ณ วันที่  23  พฤษภาคม  2561) 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายภาคผนวก)  

   หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   รวม   200,000 บาท 
   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน       200,000    บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ดังนี้ 
   1. ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง จ านวน      200,000 บาท 
      เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้างของ อบต. ทุ่งแก 

     เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 125 ล าดับที่ 1 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) รวม     80,000 บาท 

           งบด าเนินงาน      รวม     80,000 บาท        
    หมวดค่าใช้สอย      รวม     80,000 บาท 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ (03) 
   จ านวน         80,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ 
1. ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป  ผู้พิการ  ผู้สูงอายุ
จ านวน        10,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพ  ให้กับประชาชนทั่วไป  ผู้พิการ  
ผู้สูงอายุ ฯลฯ   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหน้าที่   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560  และเป็นไปตาม
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)    หน้า 142 ล าดับที่ 3 

2. ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีภายในต าบล จ านวน        10,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี    ภายในต าบล    เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560  และเป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  

      หน้า 142 ล าดับที่ 4 

3. ค่าใช้จ่ายตามโครงการออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ป่วยเอดส์จ านวน     
 10,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ป่วยเอดส์ 
     เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 144 ล าดับที่ 11 

4. ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิคนพิการ จ านวน 20,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิคนพิการ    เป็นไปตาม
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 144  ล าดับที่  12 
5. ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมงานฝีมือที่ท าจากวัตถุดิบ   ธรรมชาติ   

 จ านวน   10,000 บาท 
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมงานฝีมือที่ท าจาก 
     วัตถุดิบธรรมชาติ เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 144 ล าดับที่ 9 

6. ค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือประชาชนของ อบต. ทุ่งแก   จ านวน   20,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือประชาชนของ อบต. ทุ่งแก    เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่    ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560  และเป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติมฉบับที่ 2 

      (พ.ศ. 2561 – 2564)  หน้า 13 ล าดับที่ 1 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) 
งานกีฬาและนันทนาการ (00262)  รวม    50,000 บาท 

           งบด าเนินงาน     รวม    50,000 บาท                
           หมวดค่าใช้สอย     รวม    50,000 บาท 
             รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ (03) 
    จ านวน     50,000 บาท 
             เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ 

ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ จ านวน     50,000 บาท 
      เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์  เพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในเขตอ าเภอเจริญศิลป์   เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 2 (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 13 ล าดับที่ 1 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)  รวม    60,000 บาท 
           งบด าเนินงาน     รวม    60,000 บาท        
     หมวดค่าใช้สอย     รวม    60,000 บาท 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ (03) 
จ านวน     60,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ 
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง  จ านวน      20,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทงเป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 
– 2564) หน้า 137 ล าดับที่ 8 

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา  จ านวน      20,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 
2564) หน้า 137 ล าดับที่ 9 

3. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประเพณีเข้าพรรษา จ านวน      20,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประเพณีเข้าพรรษา    เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 
2561 – 2564) หน้า 137 ล าดับที่ 10 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (00312)  รวม 3,000,000 บาท 
งบลงทุน     รวม 3,000,000 บาท 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   รวม   3,000,000 บาท 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
1. ค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านดอนสร้างไพร หมู่ที่ 1 
จ านวน  106,800 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านดอนสร้างไพร 
หมู่ที่ 1 โดยการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ขนาดกว้าง 0.45 เมตร  สูง  0.50 เมตร  ยาว  
69.00  เมตร  พร้อมฝาปิด คสล. ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.ทุ่งแกก าหนด พร้อมป้ายโครงการ 
จ านวน  1  ป้าย  เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 102 ล าดับที่ 2 
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2. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกข้างบ้านพ่อพูล บ้านดอนสร้างไพร หมู่ที่ 1 
จ านวน  256,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกข้างบ้านพ่อพูล  บ้านดอนสร้างไพร  
หมู่ที่ 1 โดยการก่อสร้างถนน  คสล. ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว  110.00 เมตร   
หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.25 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า  495 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับท้องถิ่นและ 
ตามแบบ อบต.ทุ่งแก เลขที่ ท1-01 พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย 
เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  หน้า 102  ล าดับที่ 1 
3. ค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (บล็อก คัลเวิทส์) สายนานายสมบัติ   
บ้านทุ่งแก  หมู่ที่ 2  จ านวน 275,400 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก 
   (บล็อก  คัลเวิทส์)  สายนานายสมบัติ  บ้านทุ่งแก  หมู่ที่ 2 
   จ านวน 2 ช่อง ขนาดกว้างช่องละ 2.40 เมตร  สูง 1.60 เมตร 
   ความยาวผิวจราจร  6.00 เมตร   ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.ทุ่งแก 

ก าหนด พร้อมป้ายโครงการ จ านวน  1  ป้าย  เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
หน้า 104 ล าดับที่ 7 

4. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้านนายสุบิน (ต่อจากถนน คสล. เดิม) 
บ้านทุ่งแก หมู่ที่ 2  จ านวน   63,000 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้านนายสุบิน 
    (ต่อจากถนน คสล. เดิม) บ้านทุ่งแก หมู่ที่ 2  โดยการก่อสร้างถนน คสล. 
   ขนาดกว้าง 5.00 เมตร  ยาว  25.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.25 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 125.00 ตร.ม. 
ตามแบบ อบต.ทุ่งแก เลขที่ ท1-01 พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย 
เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 104  ล าดับที่ 9 

5. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้านนายอินทวา  บ้านโคกไชยวาน      
หมู่ที่ 4   จ านวน       362,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหน้าบ้านนายอินทวา บ้านโคกไชยวาน  หมู่ที่ 4  โดยการก่อสร้างถนน  คสล.  
ขนาดกว้าง  5.00  เมตร  ยาว  140.00 เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร   
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  700  ตร.ม.  
ตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับท้องถิ่นและตามแบบ อบต.ทุ่งแก  
เลขที่ ท1-01  พร้อมป้ายโครงการ จ านวน  1  ป้าย  
เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 104 ล าดับที่ 10 
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6. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ าสายหน้าบ้านนางนารี    
บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5  จ านวน      457,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ า  สายหน้าบ้านนางนารี 
บ้านหนองแสง  หมู่ที่ 5  โดยการก่อสร้างถนน  คสล. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร  ยาว  173.00 
เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  865 
ตร.ม.  พร้อมวางท่อระบายน้ า  คสล. ขนาด ศก. 0.30 x 1.00 เมตร  จ านวน 2 จุด ๆ ละ 8 
ท่อน  รวม  16 ท่อน พร้อมเทลีนยาแนวรอยต่อท่อ ตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับท้องถิ่น 
และตามแบบ อบต. ทุ่งแก เลขท่ี ท1-01 พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย เป็นไปตาม
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า  117  ล าดับที่ 52  

7. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านนายครองรักษ์  บุตรจันทร์  บ้านโสก 
หมู่ที่ 8  จ านวน  159,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านนายครองรักษ์ 
   บุตรจันทร์  บ้านโสก  หมู่ที่ 8  โดยการก่อสร้างถนน  คสล. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร   

ยาว  60.00 เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.25 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  300  ตร.ม.  พร้อมวางท่อระบายน้ า 
คสล. ขนาด ศก. 0.30 x 1.00 เมตร  จ านวน 1 จุด ๆ ละ 7 ท่อน 
พร้อมเทลีนยาแนวรอยต่อท่อตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับท้องถิ่น 
และตามแบบ อบต. ทุ่งแก เลขท่ี ท1-01 พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย  
เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติมฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 5  ล าดับที่ 1 
8. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านนายเสาร์บ้านโสก หมู่ที่ 8 

     จ านวน       169,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
   สายซอยบ้านนายเสาร์ บ้านโสก หมู่ที่ 8 โดยการก่อสร้างถนน  คสล.  

ขนาดกว้าง 4.50 เมตร  ยาว  70.50 เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร   
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.25 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 317.25  ตร.ม. 
พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด ศก. 0.30x1.00 เมตร  จ านวน  1 จุดๆ ละ 
7 ท่อน  พร้อมเทลีนยาแนวรอยต่อท่อ  ตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับท้องถิ่น 
และตามแบบ อบต. ทุ่งแก เลขท่ี ท1-01 พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย  
เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติมฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2561 – 2564)  หน้า 6  ล าดับที่ 2 
9. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้านนางเลิศ  สีหาราช(ต่อจากถนน คสล. 

เดิม) บ้านโสก หมู่ที่ 8  จ านวน        38,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
   สายหน้าบ้านนางเลิศ  สีหาราช (ต่อจากถนน คสล. เดิม)  บ้านโสก หมู่ที่ 8  

โดยการก่อสร้างถนน  คสล. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร   
ยาว  15.00 เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.25 เมตร   
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 75 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับท้องถิ่นและ 
ตามแบบ อบต.ทุ่งแก  เลขท่ี ท1-01 พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย 
เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปีเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 7 ล าดับที่ 3 
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10. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางบ้านบ้านโคกไชยวาน หมู่ที่ 9                  
จ านวน      368,000 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
   สายกลางบ้าน บ้านโคกไชวาน หมู่ที่ 9 โดยการก่อสร้างถนน  คสล.  

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร  ยาว  120.00 เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร   
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 720  ตร.ม. 
ตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับท้องถิ่นและตามแบบ อบต.ทุ่งแก   
เลขที่ ท1-01 พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย 
เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 118  ล าดับที่  55 

11. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างบ้านนายหลอดบ้านวังอ้อยหนู  หมู่ที่ 10
จ านวน  365,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างบ้านนายหลอด 
   บ้านวังอ้อยหนู  หมู่ที่ 10  โดยการก่อสร้างถนน  คสล. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร  

ยาว  138.00 เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.25 เมตร   
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  690  ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล.  
ขนาด ศก. 0.30x1.00 เมตร  จ านวน  1 จุดๆ ละ 7 ท่อน  พร้อมเทลีน 
ยาแนวรอยต่อท่อ  ตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับท้องถิ่นและตามแบบ  
อบต. ทุ่งแก เลขท่ี ท1-01 พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย  
เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 110  ล าดับที่ 29 

   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง      
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ดังนี้ 

1. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายเชื่อมระหว่างหมู่บ้านสายบ้านหนองจาน –    
บ้านทุ่งมน  หมู่ที่ 6   จ านวน       380,800 บาท    

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 
         สายบ้านหนองจาน – บ้านทุ่งมน หมู่ที่ 6 โดยการปูผิวลาดยางแอสพัลท์ติกคอนกรีต 
        ทับบนถนนเดิม  ขนาดกว้าง 5.00 เมตร  ยาว 285.00 เมตร  ผิวจราจร 
       หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,425 ตร.ม.  

     ตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับท้องถิ่นและตามแบบ อบต.ทุ่งแกก าหนด   
     พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย 
     เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 120  ล าดับที่ 60 
      แผนงานการเกษตร (00320) 

งานส่งเสริมการเกษตร (00321)   รวม    20,000 บาท        
งบด าเนินงาน     รวม    20,000 บาท        
หมวดค่าวัสดุ     รวม    20,000 บาท 
วัสดุการเกษตร     จ านวน       20,000 บาท เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์  ดิน  ปุ๋ย  มีด  จอบ  เสียม  และวัสดุอื่น ๆ 
ที่เก่ียวข้อง 
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งบกลาง (00410) 
งบกลาง (00411)    รวม  8,174,330 บาท 

    งบกลาง      รวม  8,174,330 บาท 
    เงินสมทบกองทุนประกันสังคม   จ านวน       93,780 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้าง 
    ในอัตราร้อยละ 5 

เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1. หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 
มกราคม 2557 
2. พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 
3. หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 
กรกฎาคม 2557 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ    จ านวน    4,755,600 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
    ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแก  จ านวน  624  ราย แยกเป็น 

1. ช่วงอายุ 60-69 ปี  จ านวน  450 คน ๆ ละ 600 บาท/เดือน รวม 12 เดือน  เป็นเงิน  
3,240,000 บาท 

2. ช่วงอายุ 70-79 ปี  จ านวน  135 คน ๆ ละ 700 บาท/เดือน รวม 12 เดือน  เป็นเงิน  
1,134,000 บาท 

3. ช่วงอายุ 80-89 ปี  จ านวน  36 คน ๆ ละ 800 บาท/เดือน รวม 12 เดือน    เป็นเงิน    
345,600 บาท 

4. ช่วงอายุ 90 ปีขึ้นไป จ านวน  3 คน ๆ ละ 1,000 บาท/เดือน รวม 12 เดือน  เป็นเงิน     
36,000 บาท 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์     จ านวน      228,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพให้กับผู้ป่วยโรคเอดส์ 
    ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแก  จ านวน  38  ราย 
    รายละ  500 บาท/เดือน  รวม  12  เดือน 

เบี้ยยังชีพคนพิการ     จ านวน     2,620,800 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ 
    ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแก  จ านวน  273  ราย 
    รายละ  800 บาท/เดือน  รวม  12  เดือน 

เงินส ารองจ่าย      จ านวน     251,150 บาท 
    ประมาณการไว้เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินเกี่ยวกับอุบัติภัยและ 
    สาธารณภัยต่าง ๆ  ที่ไม่อาจคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า 
    เพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในเขต 
    องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแก 
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เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 

รายจ่ายตามข้อผูกพัน    จ านวน     75,000 บาท 
    ประมาณการไว้เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามข้อผูกพันต่าง ๆ ได้แก่  

1.  เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่  
 จ านวน 75,000       บาท 

        -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น 
           หรือพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลางสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  
                    ของค่าบริการสาธารณสุขท่ีได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

บ าเหน็จ/บ านาญ    รวม    150,000 บาท 
    เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น   จ านวน     150,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
    (กบท.) ในอัตราร้อยละ 1  ของประมาณการรายรับประจ าปี  ไม่รวมเงินอุดหนุน 
    เงินกู้  พันธบัตรและเงินที่มีผู้อุทิศให้ 
    เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 

1. หนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 29 ลง
วันที่ 12  กรกฎาคม  2560 
2. หนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 30 ลง
วันที่  12 กรกฎาคม 2560 
ท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาครับ  กระผมได้ชี้แจงหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่า
จะได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ิมมากข้ึน เพียงแค่นี้ก่อน  ขอบคุณ 

ประธานสภาฯ เพ่ือนสมาชิกสภาฯ  ครับ  ทางคณะผู้บริหาร  ได้ชี้แจงรายละเอียดหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  มีสมาชิกท่านใดสงสัยแผนงาน  งบไหน  
หมวดใด  จะสอบถามครับ  เชิญ 

ที่ประชุม ได้มีการอภิปรายพอสมควรแล้ว  ผมขอมติในท่ีประชุมสภาฯ  จะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ในวาระท่ี 1  หรือไม่ ถ้ารับหลักการ  
ยกมือครับ 

ที่ประชุม รับหลักการ  15  เสียง 
 งดออกเสียง  1  เสียง 

ประธานสภาฯ ครับ   ท่านสมาชิกสภาฯ  ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  แล้ว  ขั้นตอนต่อไปเป็นการตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ  เพ่ือ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  อย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง  โดยคณะกรรมการแปร
ฯ  นั้น  ไม่เกิน  7  คน  แต่ก็ไม่น้อยกว่า  3  คน  และมีสมาชิกรับรอง  จ านวน  2  คน  เชิญ
ท่านสมาชิกสภา  เสนอชื่อ  และผู้รับรอง  ครับ  เชิญ 
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นายปรีชา  ผาวัง ท่านประธานสภาฯ  เพ่ือนสมาชิกสภาฯ  ทุกท่าน  ผมนายปรีชา  ผาวัง เสนอ  นายเสดจ็  บุญ
ประโคม  เป็นกรรมการแปรญัตติ นายยงค์ยุทธ  ผลบุตร  ส.อบต.ม. 1 รับรอง  ครับ       
นายบุญมา  เกตุหอม  ส.อบต.ม.8 รับรอง  ครับ 

นายบุญมา  เกตุหอม เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  ครับ  ผมนายบุญมา  เกตุหอม  ส. อบต.ม.8  บ้าน
โสก  ผมขอเสนอ  นายบุญเตียง  แสงเขียว  ส.อบต.ม.4  บ้านโคกไชยวาน  ม.4  เป็นกรรมการ
แปรญัตติ  ครับ   นายกฤษดา  ว่องไว  ส.อบต.ม.4  รับรอง ครับ  นายสังวาลย์  โทวะดี       
ส.อบต.ม. 8  บ้านโสก  รับรองครับ 

นายสังวาลย์  โทวะดี ท่านประธาน  ท่านสมาชิก  ครับ  ผมนายสังวาลย์   โทวะด ี ส.อบต. บ้านโสก  ม. 8  ขอเสนอ  
นายสมัย  เชื่อค าจันทร์  ส.อบต.ม.9  บ้านโคกไชยวาน  เป็นกรรมการแปรญัตติ  ครับ  

 ท่านประธาน  ดิฉันนางสงวน  ชาประดิษฐ์  ส.อบต.ม.5  บ้านหนองแสง  ขอรับรอง  คะ 
 ท่านประธาน  ผมนายไพบูลย์  ธรรมจิตร  ส.อบต.ม. 2 บ้านทุ่งแก  ขอรับรอง  ครับ 
ประธานฯ มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนออีกไหม 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภาฯ ที่ประชุมได้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน  3  ท่าน  คือ 
 นายเสด็จ  บุญประโคม  ส.อบต.ม.9 
 นายบุญเตียง  แสงเขียว  ส.อบต.ม4 
 นายสมัย  เชื่อค าจันทร์  ส.อบต.ม.9 
 คณะกรรมการแปรญัตติทั้ง 3  ท่าน  ไปเลือกกันเองว่า  ใครจะเป็นประธาน  รองประธาน 

เลขาฯ  วันนี้ผมส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
หลังจากท่ีประชุมสภาลงมติรับหลักการแล้ว  เพ่ือให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาอย่าง
ละเอียดรอบคอบอีกครั้งหนึ่ง  สภาก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้  วันที่  16 – 19  
สิงหาคม  2561  เวลา  08.30 น. ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแก  ภายใน
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่ก าหนดนั้น  ท่านผู้บริหารหรือสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นสมควรจะ
แก้ไขหรือเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติ  ก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือโดยให้แปรญัตติ
เป็นรายข้อ  เสนอต่อประธาน  คณะกรรมการแปรญัตติถ้าท่านสมาชิกสภาเป็นผู้แปรญัตติ
จะต้องมีสมาชิกสภารับรอง เช่นเดียวกับการเสนอญัตติ  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้
พิจารณาแล้ว  จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นถามร่างเดิม  และตามมีการแก้ไขเพ่ิมเติมพร้อม
ทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาฯ  ในรายงานนั้นต้องระบุด้วยว่า  ได้มี
หรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมตอนใดหรือข้อใดบ้าง  การแปรญัตติ  และมติของคณะกรรมการแปร
ญัตติเกี่ยวด้วยกับการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด  และให้ประธานสภาส่งรายงานนั้นแก่
สมาชิกสภา  ไม่น้อยกว่า 24  ชั่วโมง  ก่อนวันประชุมพิจารณา  การแปรญัตติงบประมาณ  ร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณ  จะกระท าได้เฉพาะขอลดรายจ่ายหรือขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาต
จ่าย  และจะต้องมีสมาชิกสภารับรองเช่นเดียวกันกับการเสนอญัตติ  ห้ามมิให้แปรญัตติ
รายจ่ายขึ้นใหม่  หรือเพ่ิมเติมรายจ่ายหรือเปลี่ยนแปลงค าประสงค์ของจ านวนเงินที่ขออนุมัติ
จ่าย  เว้นแต่จะได้ค ารับรองจากผู้บริหารหรือค าแปรญัตตินั้นผู้บริหารเป็นผู้แปรญัตติเอง  ห้าม
มิให้แปรญัตติในรายการและจ านวนเงินซึ่งมีข้อผูกพันอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
1. ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ 
2. รายจ่ายซึ่งเป็นจ านวนเงินที่จะต้องจ่ายตามกฎหมาย 
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3. ถ้ามีปัญหารายจ่ายรายการใดมีข้อผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม่ให้ประธานสภาฯเป็นผู้

วินิจฉัยชี้ขาด 

ประธานสภาฯ คณะกรรมการแปรญัตติ  คงเข้าใจระเบียบตามท่ีได้ชี้แจงนี้และผมขอนัดประชุมสภา  สมัย
สามัญ  สมัยที่ 2  (ครั้งที่ 2)  เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  ในวาระท่ี 2  และวาระที่ 3  ในวันที่  24  สิงหาคม  พ.ศ. 2561  ณ  
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแก  ครับ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง อ่ืนๆ 

4.1 รายงานติดตามผลแผนพัฒนา  ประจ าปีงบประมาณ 2561  รอบเดือน  เมษายน  พ.ศ. 
2561  ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560  - 2561 

นางประภาพร  เกษเกษร  เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  คณะผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่  ผู้น าทุกหมู่บ้าน 
      นักวิเคราะห์ฯ ดิฉัน  นางประภาพร  เกษเกษร  นักวิเคราะห์ฯ  ขอน าเรียนข้อมูลรายละเอียดรายงานผล

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  รอบเดือน  เมษายน  
พ.ศ. 2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม  2561)  
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548  หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนทิ้งถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13  และข้อ 14  ได้ก าหนดให้มีการ
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  การด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนารายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิน่ เพ่ือให้ผู้บริหารเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อม
ทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายใน 15 วัน  นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวจะต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า  30 วัน  โดยอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  ภายในเดือนเมษายนและภายใน
เดือนตุลาคมของทุกปี 
 ดังนั้น  เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว  
และมีประสิทธิภาพ  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งแก  จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 รอบเดือน  เมษายน  พ.ศ. 2561  (ระหว่างเดือน  ตุลาคม  2560  ถึงเดือน  มีนาคม  
2561 )  ขึ้น  เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลทราบ  คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพอใจสูงสุด 
 
 
 
 



- 37 – 
 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

อนุมัติงบประมาณ/แผนการด าเนินงาน 
(ตามข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

จ านวนโครงการ คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิต  การศึกษา  และ
วัฒนธรรม 
3. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการลงทุน
และการเกษตร 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน  สังคมการรักษาความ
สงบเรียบร้อยและความมั่นคง 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหาร 
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ล าดับที ่

 
 
 

โครงการ 

 
 
 

โครงการ 

 
 
 

งบประมาณ 

โครงการที่สามารถด าเนินการได้(48) 
คิดเป็นร้อย

ละของ
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ป ี

คิดเป็นร้อย
ละของ
แผนการ

ด าเนินงาน 

คิดเป็น
ร้อยละ
ของ
ข้อบัญญัติ 

1 
2 
3 
4 

บรรจุในแผนพัฒนาสี่ป ี
จัดท าแผนการด าเนินงาน 
ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ 
สามารถด าเนินการได ้

2055 
108 
108 
222 

61,839,000 
28,519,270 
28,519,270 

3,253,592.61 

10.73 20.37 20.37 

 
นางประภาพร  เกษเกษร  ท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  ดิฉันได้ชี้แจงข้อมูลรายละเอียดรายงานผลการติดตาม 

นักวิเคราะห์ฯ และประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  รอบเดือน  เมษายน           
พ.ศ. 2561(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง มีนาคม  พ.ศ. 2561)   เพียงแค่นี้  ขอบคุณ
คะ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพ่ิมอีกไหม  ครับ 

ที่ประชุม ไม่มี 

ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมอีก  ก็ให้ถือที่ประชุมรับทราบ  รายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561  (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 – มีนาคม 2561) ให้
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายใน  15  วัน  นับแต่วันรายงานผล  และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า  30 วัน  อย่างน้อยปีละ 2  ครั้ง  ภายในเดือน เมษายน  และเดือน 
ตุลาคม  ของทุกปี  เชิญทางผู้บริหารครับ 

นายวิจารณ์  มุทาพร  ท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  ผมขอเชิญชวนทุกท่านเข้า 
นายกฯ ร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่  ออกมาเยี่ยมเยือนพ่ีน้องชาวต าบลทุ่งแก  ที่โรงเรียน

ดอนชัยวิทยา  บ้านโคกไชยวาน  หมู่ที่ 4  มีหน่วยงานราชการแทบทุกส่วนมาบริการประชาชน
ผมจึงอยากให้ท่านสมาชิกสภาฯและท่านผู้น าช่วยประชาสัมพันธ์  เชิญชวนราษฎรในหมู่บ้านให้
ได้ทราบและเข้าร่วมโครงการนี้ด้วย  ครับ 

  ส าหรับการแก้ไขปัญหาต่างๆที่ทางท่านสมาชิกสภาฯ  และผู้น าสอบถามมาว่าปัญหา
ถนนเป็นหลุม เป็นบ่อ  ท่อระบายน้ าอุดตัน  ทางคณะผู้บริหารก็ไม่เฉยเมย  ผมก็สัญจรไปมา  
แทบทุกเส้นทาง  พอทราบปัญหาดี  รอจังหวะให้หมดฝนก่อนแล้วให้ทางสมาชิกสภาหรือผู้น า  
ท าเป็นหนังสือแจ้งมาคณะผู้บริหารพร้อมนายช่ายจะออกไปส ารวจและประเมิน  แจ้งให้ทุก
ท่านทราบ  ครับ 

ประธานสภาฯ มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมอีกไหม 

ที่ประชุม ไม่มี 

ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าประชุม/เข้าร่วมประชุมสภา  ในวันนี้อย่าลืม  วันที่  27  
สิงหาคม  2561 เวลา 09.00 น. ท่านสมาชิกเข้าร่วมประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ในวาระท่ี 2  และวาระที่ 3 วันนี้ผมขอ
ปิดการประชุม  ขอบคุณครับ 

ปิดประชุมเวลา 16.32 น. 
(ลงชื่อ)         ชาติชชูัย  พนมหอม 

                                                    (นายชาติชชูัย  พนมหอม) 
                      เลขานุการสภา/ผู้จดบันทึกการประชุม 

 (ลงชื่อ)  มนตรี   เปลี่ยนผึ้ง 
       (นายมนตรี  เปลี่ยนผึ้ง) 

           ประธานสภาอบต.ทุ่งแก/ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายมิตชัย   อุเทนท า ประธาน มิตชัย   อุเทนท า  
2 นายยงค์ยุทธ  ผลบุตร กรรมการ ยงค์ยุทธ  ผลบุตร  
3 นายบุญมา  เกตุหอม กรรมการ บุญมา  เกตุหอม  
4 นายเสด็จ  บุญประโคม กรรมการ เสด็จ  บุญประโคม  
5 นายปรีชา  ผาวัง กรรมการ ปรีชา  ผาวัง  



รายงานการประชุมสภาสมัย   สมัยท่ี 2 (ครั้งที่ 2)  
ประจ าปี  พ.ศ. 2561   

วันที่  27  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2561 
ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแก 

     ผู้เข้าประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายมนตรี  เปลี่ยนผึ้ง ประธารสภาฯ มนตรี  เปลี่ยนผึ้ง  
2 นายโยทิน  ลาภมูล รองประธารสภาฯ โยทิน  ลาภมูล  
3 นายยงค์ยุทธ  ผลบุตร ส.อบต.  หมู่ 1 ยงค์ยุทธ  ผลบุตร  
4 นายมิตชัย  อุเทนท า ส.อบต.  หมู่ 1 มิตชัย  อุเทนท า  
5 นายไพบูลย์  ธรรมจิตร ส.อบต.  หมู่ 2 ไพบูลย์  ธรรมจิตร  
6 นายกฤษดา  ว่องไว ส.อบต.  หมู่ 4 กฤษดา  ว่องไว  
7 นายบุญเตียง  แสงเขียว ส.อบต.  หมู่ 4 บุญเตียง  แสงเขียว  
8 นางสงวน  ชาประดิษฐ์ ส.อบต.  หมู่ 5 สงวน  ชาประดิษฐ์  
9 นายบุญมี  จักรแก้ว ส.อบต.  หมู่ 5 บุญมี  จักรแก้ว  
10 นายนิคม  มิ่งแสง ส.อบต.  หมู่ 6 นิคม  มิ่งแสง  
11 นายบุญมา  เกตุหอม ส.อบต.  หมู่ 8 บุญมา  เกตุหอม  
12 นายสังวาลย์  โทวะด ี ส.อบต.  หมู่ 8 สังวาลย์  โทวะดี  
13 นายเสด็จ  บุญประโคม ส.อบต.  หมู่ 9 เสด็จ  บุญประโคม  
14 นายสมัย  เชื่อค าจันทร์ ส.อบต.  หมู่ 9 สมัย  เชื่อค าจันทร์  
15 นายปรีชา  ผาวัง ส.อบต.  หมู่ 10 ปรีชา  ผาวัง  
16 นายชาติชูชัย  พนมหอม เลขานุการสภาฯ ชาติชูชัย  พนมหอม  

 
  ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายวิจารณ์  มุทาพร นายกฯ วิจารณ์  มุทาพร  
2 นายพนมไพร  สีหานาจ รองนายกฯ พนมไพร  สีหานาจ  
3 นายค าพันธ์  จันทโคราช เลขาผู้บริหาร ค าพันธ์  จันทโคราช  

  
    เริ่มประชุมเวลา 09.45 น. 

ประธานสภาฯ สวัสดีครับ  ท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านนายกฯ  รองนายกฯ  เลขานายกฯ  เจ้าหน้าที่ทุกท่าน  
พร้อมผมขอเปิดประชุมสภาฯ  เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 2  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561  เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562  ในวาระที่ 2  และวาระ 3  ครับ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 1.1 ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข  สร้าง
รอยยิ้มให้กับประชาชน”  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
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 1.2  ในวันศุกร์  ที่  24  ที่ผ่านมา  ผมกับท่านนายกฯ  คิดประชุมด่วนที่จังหวัด  จึงได้เลื่อน
การประชุมสภา  สรุปท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  เน้นหนัก  ความสามัคคีปรองดอง
กันท้องถิ่นและท้องที่ต้องท างานร่วมกัน  เพื่อความอยู่ดีกินดี  ของพ่ีน้องประชาชน 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

 2.1 สภามีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2562  และได้ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติและได้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ 

 2.2 เห็นชอบการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561  รอบเดือน เมษายน  พ.ศ. 2561 (ระหว่างเดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2560 ถึง เดือน  
มีนาคม  พ.ศ. 2561) 

ที่ประชุม รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เพื่อพิจารณา 

3.1 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวาระ 
2 และ 3 

ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ครับ  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ที่ประชุมได้พิจารณารับหลักการแล้วนั้น  และมีคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน  3  
ท่าน  ผมได้ส่งร่างข้อบัญญัติให้กับคณะกรรมการแปรญัตติ  และก าหนดระยะเวลาเสนอค า
แปรญัตติ  เริ่ม  วันที่  16  - 19  สิงหาคม  พ.ศ. 2561  เวลาตั้งแต่ 09.30 น. ถึงเวลา 16.30 
น. ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแก  เมื่อครบก าหนดที่ทางสภาก าหนด  
คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาโดยละเอียด  แล้ว  คณะกรรมการแปรญัตติได้ส่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ตามร่างเดิมและตามด้วย
รายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภา  ในวันที่  21  สิงหาคม  พ.ศ. 2561       
เวลา 10.00 น.  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแก  และผมได้ส่งรายงาน
และบันทึกความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติแก่สมาชิกสภาทุกท่านแล้ว  ก่อนวันประชุม
สภาเพ่ือพิจารณาในวาระที่ 2 และ 3 ผมเชิญท่านคณะกรรมการแปรญัตติเป็นผู้ชี้แจง
รายละเอียดต่อที่ประชุม  ครับ  เชิญ 

นายเสด็จ  บุญประโคม เรียนท่านประธานสภา  เพ่ือนสมาชิกสภา  ผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่  ทุกท่านครับ  ผมนายเสด็จ  
บุญประโคม  ส.อบต.ม.9 บ้านโคกไชยวานน้อย  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ขอน าเรียน
ชี้แจงรายละเอียด  รายงานและบันทึกความเห็นต่อที่ประชุมสภาฯ  ครับ  ตามท่ีสภาได้ก าหนด
ระยะเวลาน าเสนอค าแปรญัตติ ระหว่างวันที่ 16 -19 สิงหาคม  พ.ศ. 2561  เวลาตั้งแต่  
09.00 น. ถึง เวลา 16.30 น. เมื่อครบเวลาที่ก าหนดไม่มีสมาชิกสภา  หรือผู้บริหารท่านใด  
เสนอค าแปรญัตติ  ว่าเห็นควรแก้ไข  หรือเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะกรรมการแปรญัตติจึงได้ประชุมพิจารณาอย่างละเอียดและ 
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บันทึกความเห็นตามเอกสารที่ท่านประธานสภาส่งก่อนล่วงหน้าไปแล้วนั้น  สมาชิกสภาทุกท่าน
คงได้ศึกษามาบ้างแล้ว  มีรายละเดียดดังนี้  ครับ 

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น    รวม  31,550,000  บาท 
 รายได้จัดเก็บเอง 
หมวดภาษีอากร     รวม 158,000 บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต  รวม  23,200 บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    รวม  200,000 บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    รวม  10,500 บาท 
หมวดรายได้จากทุน    รวม   500 บาท 
 รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดภาษีจัดสรร    รวม   14,607,800  บาท 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป    รวม   16,550,000  บาท 
ประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น  31,550,000  บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง 
หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

  แผนงานบริหารทั่วไป (00110) 
งานบริหารทั่วไป (00111)    รวม     8,129,660    บาท 
งบบุคลากร      รวม 4,830,660    บาท 

    หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)    รวม  2,139,120   บาท 
    หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  รวม     2,691,540    บาท 

งบด าเนินงาน     รวม 2,060,000 บาท 
            หมวดค่าตอบแทน    รวม   257,000 บาท 

หมวดค่าใช้สอย      รวม   1,173,000 บาท 
หมวดค่าวัสดุ     รวม   350,000 บาท 
หมวดค่าสาธารณูปโภค    รวม   280,000 บาท 
งบลงทุน     รวม   814,000 บาท 

            หมวดค่าครุภัณฑ์    รวม   814,000 บาท           
    งบรายจ่ายอื่น     รวม    25,000 บาท 

รายจ่ายอื่น     รวม    25,000 บาท           
    งบเงินอุดหนุน      รวม    400,000 บาท 
            หมวดเงินอุดหนุน     รวม    400,000 บาท 

งานบริหารงานคลัง (00113)  รวม   2,140,500 บาท 
          งบบุคลากร     รวม   1,619,700 บาท 

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)   รวม   1,619,700 บาท 
          งบด าเนินงาน     รวม    486,000 บาท 

หมวดค่าตอบแทน    รวม    186,000 บาท  
หมวดค่าใช้สอย     รวม   190,000 บาท 
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หมวดค่าวัสดุ      รวม    90,000 บาท 
หมวดค่าสาธารณูปโภค     รวม        20,000 บาท 
ค่าบริการไปรษณีย์     จ านวน     20,000 บาท 

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ดวงตราไปรษณียากรและอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง    
    งบลงทุน      รวม      34,800 บาท 
            ค่าครุภัณฑ์      รวม    34,800 บาท          
     

- ไม่มีการเปลี่ยนแปลง  

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)      รวม   280,000 บาท        
งบด าเนินงาน      รวม   280,000 บาท        
หมวดค่าตอบแทน     รวม   120,000 บาท  
หมวดค่าใช้สอย      รวม   130,000 บาท 
หมวดค่าวัสดุ      รวม    30,000 บาท 

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

แผนงานการศึกษา (00210) 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)  รวม   2,233,640 บาท 

           งบบุคลากร      รวม 1,814,040 บาท 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)    รวม 1,814,040 บาท 
งบด าเนินงาน     รวม   306,000 บาท 
หมวดค่าตอบแทน    รวม    56,000 บาท         
หมวดค่าใช้สอย      รวม   150,000 บาท 

      หมวดค่าวัสดุ     รวม     50,000 บาท 
หมวดค่าสาธารณูปโภค    รวม      50,000 บาท 
งบลงทุน     รวม    113,600 บาท 

           หมวดค่าครุภัณฑ์     รวม      33,600 บาท 
   หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   รวม     80,000 บาท  

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)   รวม  3,637,910 บาท 
           งบด าเนินงาน     รวม  1,765,910 บาท 

หมวดค่าใช้สอย     รวม  706,240 บาท 
หมวดค่าวัสดุ     รวม   1,059,670 บาท 
งบเงินอุดหนุน     รวม   1,872,000 บาท 

            หมวดเงินอุดหนุน    รวม 1,872,000 บาท 

    ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
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แผนงานสาธารณสุข (00220) 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน(00223) รวม  370,000 บาท        

             งบด าเนินงาน      รวม  210,000 บาท 
หมวดค่าใช้สอย       รวม  210,000 บาท 
งบเงินอุดหนุน     รวม    160,000 บาท 

            หมวดเงินอุดหนุน    รวม    160,000 บาท 

    ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231) รวม 785,520 บาท 

           งบบุคลากร      รวม 725,520 บาท 
     หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)    รวม 725,520 บาท 

        งบด าเนินงาน      รวม    60,000 บาท 
หมวดค่าใช้สอย      รวม    30,000 บาท 

   หมวดค่าวัสดุ      รวม      30,000 บาท 

แผนงานเคหะและชุมชน (00240) 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)  รวม  2,588,440 บาท 

           งบบุคลากร      รวม  1,292,640 บาท 
     หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)    รวม  1,292,640 บาท 

          งบด าเนินงาน      รวม  1,065,000 บาท 
หมวดค่าตอบแทน     รวม    15,000 บาท        
หมวดค่าใช้สอย      รวม     740,000 บาท 

   หมวดค่าวัสดุ      รวม    310,000 บาท 
งบลงทุน      รวม     230,800 บาท 
หมวดค่าครุภัณฑ์      รวม    30,800 บาท           

   หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    รวม   200,000 บาท 

   ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) รวม     80,000 บาท 

           งบด าเนินงาน      รวม     80,000 บาท        
    หมวดค่าใช้สอย      รวม     80,000 บาท 

   ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) 
งานกีฬาและนันทนาการ (00262)   รวม    50,000 บาท 

           งบด าเนินงาน     รวม    50,000 บาท                
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หมวดค่าใช้สอย     รวม    50,000 บาท  
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)  รวม    60,000 บาท 

           งบด าเนินงาน     รวม    60,000 บาท        
     หมวดค่าใช้สอย     รวม    60,000 บาท 

   ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (00312)  รวม 3,000,000 บาท 
งบลงทุน     รวม 3,000,000 บาท 
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   รวม   3,000,000 บาท 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
1. ค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านดอนสร้างไพร หมู่ที่ 1 
จ านวน  106,800 บาท 
2. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกข้างบ้านพ่อพูล บ้านดอนสร้างไพร หมู่ที่ 1 
จ านวน  256,000 บาท 
3. ค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (บล็อก คัลเวิทส์) สายนานายสมบัติ   
บ้านทุ่งแก  หมู่ที่ 2  จ านวน 275,400 บาท 
4. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้านนายสุบิน (ต่อจากถนน คสล. เดิม) บ้าน

ทุ่งแก หมู่ที่ 2  จ านวน   63,000 บาท 
5. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้านนายอินทวา  บ้านโคกไชยวาน      

หมู่ที่ 4   จ านวน       362,000 บาท 
6. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ าสายหน้าบ้านนางนารี    บ้าน

หนองแสง หมู่ที่ 5  จ านวน      457,000 บาท 

7. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านนายครองรักษ์  บุตรจันทร์  บ้านโสก   
หมู่ที่ 8  จ านวน  159,000 บาท 

8. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านนายเสาร์บ้านโสก หมู่ที่ 8 
     จ านวน       169,000 บาท 

9. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้านนางเลิศ  สีหาราช(ต่อจากถนน คสล. 
เดิม) บ้านโสก หมู่ที่ 8  จ านวน        38,000 บาท 

10. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางบ้านบ้านโคกไชยวาน หมู่ที่ 9                  
จ านวน      368,000 บาท 

11. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างบ้านนายหลอดบ้านวังอ้อยหนู  หมู่ที่ 10
จ านวน  365,000 บาท 
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   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง      
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ดังนี้ 

1. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายเชื่อมระหว่างหมู่บ้านสายบ้านหนองจาน –        
บ้านทุ่งมน  หมู่ที่ 6   จ านวน       380,800 บาท    

         ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
 
      แผนงานการเกษตร (00320) 

งานส่งเสริมการเกษตร (00321)   รวม    20,000 บาท        
งบด าเนินงาน     รวม    20,000 บาท        
หมวดค่าวัสดุ     รวม    20,000 บาท 

   ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

งบกลาง (00410) 
งบกลาง (00411)    รวม  8,174,330 บาท 

    งบกลาง      รวม  8,174,330 บาท 
    เงินสมทบกองทุนประกันสังคม   จ านวน       93,780 บาท 
    เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ    จ านวน    4,755,600 บาท 
    เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์    จ านวน      228,000 บาท 
    เบี้ยยังชีพคนพิการ    จ านวน     2,620,800 บาท 
    เงินส ารองจ่าย     จ านวน     251,150 บาท 
    รายจ่ายตามข้อผูกพัน    จ านวน     75,000 บาท 
    บ าเหน็จ/บ านาญ     รวม    150,000 บาท 
    เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น   จ านวน     150,000 บาท 

   ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ครับ  ผมได้น าเรียนรายงานและบันทึกมติของคณะกรรมการแปร
ญัตติ  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  โดยพิจารณาอย่าง
ละเอียดรอบคอบ  ทุกแผนงาน  ทุกงบ  ทุกหมวดแล้ว  คณะกรรมการแปรญัตติมีมติให้คงร่าง
เดิมไว้  ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพ่ิมเติม  ครับ  ท่านประธานสภาฯ 

ประธานสภาฯ   มีท่านจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกไหม 

ที่ประชุม   ไม่มี 

ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มีท่านใดสงสัยขอให้ที่ประชุมสภาลงมติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติเสนอ 

มติที่ประชุม   เห็นด้วย  15  เสียง งดออกเสียง  1  เสียง 
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ประธานสภาฯ   ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติเสนอ  ในวาระ 3  ไม่มีการอภิปรายก็ได้  ให้ที่ประชุมลงมติใน
วาระ 3 ว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ  หรือไม่  ถ้าเห็นด้วย  เห็นชอบโปรดใช้สิทธิด้วยการยกมือ
ครับ   

มติที่ประชุม   เห็นด้วย  15  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

ประธานสภาฯ   3.2  พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  เชิญทางท่านนายก
ชี้แจงระเบียบกฎหมาย  และรายละเอียด  ประกอบการพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ครับ 

นายวิจารณ์  มุทาพร  ท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  ท่านรองนายกฯ  เลขานายกฯ  เจ้าหน้าที่ทุกท่าน  ผมคณะ 
      นายกฯ   บริหาร  ครับ  การโอนลด – โอนเพิ่ม  งบประมาณนั้น  ต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาการ

โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยงบประมาณ อปท. พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ครั้งที่ 2และ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4  การ
โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29   

    งานบริหารทั่วไป 
    ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ 
    โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน 
       งบประมาณอนุมัติ    10,000 บาท 
       งบประมาณคงเหลือ 10,000 บาท 
      โอนลด     10,000 บาท 
       คงเหลือหลังโอน  0.00 บาท 

    โครงการชุมชนปลอดขยะประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
       งบประมาณอนุมัติ    30,000 บาท 
       งบประมาณคงเหลือ 30,000 บาท 
      โอนลด     30,000 บาท 
       คงเหลือหลังโอน  0.00 บาท 

    โครงการค่าใช้จ่ายในการเตรียมรับเสด็จ 
       งบประมาณอนุมัติ    80,000 บาท 
       งบประมาณคงเหลือ 80,000 บาท 
      โอนลด     80,000 บาท 
       คงเหลือหลังโอน  0.00 บาท 

    โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไป/เลือกตั้งซ่อม 
       งบประมาณอนุมัติ    60,000 บาท 
       งบประมาณคงเหลือ 60,000 บาท 
      โอนลด     60,000 บาท 
       คงเหลือหลังโอน  0.00 บาท 
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    หมวดค่าวัสดุ 
     วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
       งบประมาณอนุมัติ    40,000 บาท 
       งบประมาณคงเหลือ 31,200 บาท 
      โอนลด     20,000 บาท 
       คงเหลือหลังโอน  11,200 บาท 

    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
       งบประมาณอนุมัติ    120,000 บาท 
       งบประมาณคงเหลือ 48,000 บาท 
      โอนลด     15,000 บาท 
       คงเหลือหลังโอน  33,000 บาท 

    วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
       งบประมาณอนุมัติ    10,000 บาท 
       งบประมาณคงเหลือ 10,000 บาท 
      โอนลด     10,000 บาท 
       คงเหลือหลังโอน  0.00 บาท 

    วัสดุเครื่องดับเพลิง 
       งบประมาณอนุมัติ    50,000 บาท 
       งบประมาณคงเหลือ 50,000 บาท 
      โอนลด     50,000 บาท 
       คงเหลือหลังโอน  0.00 บาท 

    หมวดเงินอุดหนุน 
     เงินอุดหนุนปกครองส่วนท้องถิ่น 
       งบประมาณอนุมัติ    20,000 บาท 
       งบประมาณคงเหลือ 20,000 บาท 
      โอนลด     20,000 บาท 
       คงเหลือหลังโอน  0.00 บาท 

    แผนงานรักษาความสงบภายใน 
    งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
    หมวดค่าใช้สอย 
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
    ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมวัน อปพร.และกิจกรรมอ่ืนๆ 
       งบประมาณอนุมัติ    10,000 บาท 
       งบประมาณคงเหลือ 10,000 บาท 
      โอนลด     10,000 บาท 
       คงเหลือหลังโอน  0.00 บาท 
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    แผนงานการศึกษา 
    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
    หมวดค่าใช้สอย 
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
    ค่าใช้สอยในการจัดกิจกรรม To Be Number One 
       งบประมาณอนุมัติ    60,000 บาท 
       งบประมาณคงเหลือ 60,000 บาท 
      โอนลด     60,000 บาท 
       คงเหลือหลังโอน  0.00 บาท 

    แผนงานเคหะและชุมชน 
    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
    หมวดค่าใช้สอย 
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
       งบประมาณอนุมัติ    180,000 บาท 
       งบประมาณคงเหลือ 85,000 บาท 
      โอนลด     30,000 บาท 
       คงเหลือหลังโอน  55,000 บาท 

    หมวดค่าวัสดุ 
    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
       งบประมาณอนุมัติ    40,000 บาท 
       งบประมาณคงเหลือ 40,000 บาท 
      โอนลด     20,000 บาท 
       คงเหลือหลังโอน  20,000 บาท 

    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
    งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
    หมวดค่าใช้สอย 
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
    ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิคนพิการ 
       งบประมาณอนุมัติ    30,000 บาท 
       งบประมาณคงเหลือ 30,000 บาท 
      โอนลด     30,000 บาท 
       คงเหลือหลังโอน  0.00 บาท 

    ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีภายในต าบล 
       งบประมาณอนุมัติ    30,000 บาท 
       งบประมาณคงเหลือ 30,000 บาท 
      โอนลด     30,000 บาท   

   คงเหลือหลังโอน  0.00 บาท 
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    ค่าใช้จ่ายออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ป่วยเอดส์ 
       งบประมาณอนุมัติ    30,000 บาท 
       งบประมาณคงเหลือ 30,000 บาท 
      โอนลด     11,400 บาท 
       คงเหลือหลังโอน  18,600 บาท 

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
       งบประมาณอนุมัติ    30,000 บาท 
       งบประมาณคงเหลือ 24,340 บาท 
      โอนลด     10,200 บาท 
       คงเหลือหลังโอน  14,140 บาท 

    ค่าใช้จ่ายออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ป่วยเอดส์ 
       งบประมาณอนุมัติ    30,000 บาท 
       งบประมาณคงเหลือ 18,600 บาท 
      โอนลด     18,600 บาท 
       คงเหลือหลังโอน  0.00 บาท 

    ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชนเพื่อต่อต้าน
ยาเสพติด 

       งบประมาณอนุมัติ    50,000 บาท 
       งบประมาณคงเหลือ 36,500 บาท 
      โอนลด     36,500 บาท   

   คงเหลือหลังโอน  0.00 บาท 

    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
    งานกีฬาและนันทนาการ 
    หมวดค่าใช้สอย 
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอ่ืนๆ 
    ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ 
       งบประมาณอนุมัติ    100,000 บาท 
       งบประมาณคงเหลือ 30,000 บาท 
      โอนลด     30,000 บาท   

   คงเหลือหลังโอน  0.00 บาท 

    ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “อบต.ทุ่งแกเกมส์” 
       งบประมาณอนุมัติ    200,000 บาท 
       งบประมาณคงเหลือ 200,000 บาท 
      โอนลด     200,000 บาท  

   คงเหลือหลังโอน       0.00 บาท 
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    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
    งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านนายบัวทอง  บ้านทุ่งแก  หมู่ที่ 2 
       งบประมาณอนุมัติ    88,000 บาท 
       งบประมาณคงเหลือ 14,000 บาท 
      โอนลด     13,900 บาท   

   คงเหลือหลังโอน  100 บาท 

    ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ าสายหน้าบ้านนายปริญญา  บ้านโคก
ไชยวาน  หมู่ที่ 4 

       งบประมาณอนุมัติ    342,200 บาท 
       งบประมาณคงเหลือ 26,200 บาท 
      โอนลด     26,200 บาท   

   คงเหลือหลังโอน  0.00 บาท 

    ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ า  สายหน้าบ้านนายสามารถ บ้าน
หนองแสง  หมู่ที่ 5 

       งบประมาณอนุมัติ    287,900 บาท 
       งบประมาณคงเหลือ 35,900 บาท 
      โอนลด     35,900 บาท   

   คงเหลือหลังโอนลด  0.00 บาท 

    ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างบ้านแม่วัน  มาติกา (ต่อจากถนน คสล.เดิม) บ้าน
หนองแสง  หมู่ที่ 5 

       งบประมาณอนุมัติ    89,000 บาท 
       งบประมาณคงเหลือ 16,000 บาท 
      โอนลด     16,000 บาท   

   คงเหลือหลังโอนลด  0.00 บาท 
    ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายหน้าบ้านนายเรณู (ต่อจากถนน คสล.เดิม) บ้านโสก  

หมู่ 8 
       งบประมาณอนุมัติ    244,800 บาท 
       งบประมาณคงเหลือ 32,800 บาท 
      โอนลด     32,800 บาท   

   คงเหลือหลังโอนลด  0.00 บาท 
    ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายสวัสดิ์  สงค์สี (ต่อจาก ถนน คสล.เดิม) 

บ้านโสก  หมู่ที่ 8 
       งบประมาณอนุมัติ    55,900 บาท 
       งบประมาณคงเหลือ 12,900 บาท 
      โอนลด     12,900 บาท   

   คงเหลือหลังโอนลด  0.00 บาท 
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    ค่าก่อสร้างรางระบายน้ า  คอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนางวิเชียร  บ้านทุ่งแก  หมู่ที่ 2 
       งบประมาณอนุมัติ    153,700 บาท 
       งบประมาณคงเหลือ 6,700 บาท 
      โอนลด     6,700 บาท   

   คงเหลือหลังโอนลด  0.00 บาท 

    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
    ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านหนองจาน – บ้านทุ่งมน 
       งบประมาณอนุมัติ    380,000 บาท 
       งบประมาณคงเหลือ 7,800 บาท 
      โอนลด     7,800 บาท   

   คงเหลือหลังโอนลด  0.00 บาท 
    ค่าก่อสร้างถนนเพ่ือการเกษตร  สายบ้านวังม่วง – บ้านดอนสร้างไพร  (วังม่วง)  หมู่ที่ 1 
       งบประมาณอนุมัติ    102,700 บาท 
       งบประมาณคงเหลือ 102,700 บาท 
      โอนลด     102,700 บาท   

   คงเหลือหลังโอนลด  0.00 บาท 

    แผนงานบริหารทั่วไป 
    งานบริหารงานคลัง 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  เงินประจ าต าแหน่ง 
       งบประมาณอนุมัติ    24,595 บาท 
       งบประมาณคงเหลือ 24,595 บาท 
      โอนลด     20,000 บาท   

   คงเหลือหลังโอนลด  4,595 บาท 

    แผนงานเคหะและชุมชน 
    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  เงินประจ าต าแหน่ง 
       งบประมาณอนุมัติ    42,000 บาท 
       งบประมาณคงเหลือ 42,000 บาท 
      โอนลด     35,000 บาท   

   คงเหลือหลังโอนลด  7,000 บาท 

    ค่าใช้สอย 
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องการการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
       งบประมาณอนุมัติ    30,000 บาท 
       งบประมาณคงเหลือ 14,140 บาท 
      โอนลด     3,000  บาท   

   คงเหลือหลังโอนลด  11,140 บาท 
     



- 14 - 
    แผนงานการเกษตร 
    หมวดค่าใช้สอย 
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
    โครงการฝึกอบรมการป้องกันศัตรูพืชแบบผสมผสาน 
       งบประมาณอนุมัติ    10,000 บาท 
       งบประมาณคงเหลือ 10,000 บาท 
      โอนลด     10,000 บาท   

   คงเหลือหลังโอนลด  0.00 บาท 

    แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา 
    งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
    โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกไชยวาน 1 ชั้น  จ านวน 1 

หลัง 
       งบประมาณอนุมัติ    0.00  บาท 
       งบประมาณคงเหลือ 0.00  บาท 
      โอนเพ่ิม     486,400 บาท   

   คงเหลือหลังโอนเพ่ิม 486,400 บาท 
    ค าชี้แจง 
    ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้เพ่ือการนี้ /โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น จ านวน 1 หลัง 

ขนาดกว้าง 8.00 เมตร  ยาว 16.00 เมตร  ตามแบบ อบต.ทุ่งแก ก าหนด พร้อมป้ายโครงการ
จ านวน  1  ป้าย 

    แผนงานเคหะและชุมชน 
    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
    หมวดค่าครุภัณฑ์ 
    ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร 
    เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้  ขนาด 22  นิ้ว  รายละเอียด  คุณลักษณะและราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ปี 

2561   
1. เป็นเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ชนิใช้เครื่องยนต์ แบบมือถือ 
2. ใช้เครื่องยนต์เบนซิน 1 สูบ 2 จังหวะ 
3. ความจุกกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 21 cc 
4. เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 0.8 แรงม้า 
5. ใบมีดตัดขนาดไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว 
6. ใบมีดตัดสามารถใช้ได้ 2 ด้าน 

       งบประมาณอนุมัติ    0.00  บาท 
       งบประมาณคงเหลือ 0.00  บาท 
      โอนเพิ่ม     10,200 บาท   

   คงเหลือหลังโอนเพ่ิม 10,200 บาท 
    ค าชี้แจง  ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้เพ่ือการนี้ 

 



- 15 – 

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
    งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
    ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านนายจันดา  บ้านหนอแสง หมู่ที่ 5  
       งบประมาณอนุมัติ    0.00  บาท 
       งบประมาณคงเหลือ 0.00  บาท 
      โอนเพิ่ม     299,000 บาท   

   คงเหลือหลังโอนเพ่ิม 299,000 บาท 
    เหตุผล 
     เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้เพ่ือการนี้  โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  ยาว 120 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.25 
เมตร  หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 6.00 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางท้องถิ่น 
แบบ อบต.ทุ่งแก  เลขท่ี 1-01 ก าหนด พร้อมป้ายโครงการจ านวน  1  ป้าย 

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้านนายทูล  บ้านหนองจาน  หมู่ที่ 6   
   งบประมาณอนุมัติ    0.00  บาท 
   งบประมาณคงเหลือ 0.00  บาท 
  โอนเพิ่ม     309,000 บาท   
   คงเหลือหลังโอนเพ่ิม 309,000 บาท 
ค าชี้แจง 
 เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้/โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิว
จราจรกว้าง 5.00 เมตร  ยาว 120.00  หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.25 
เมตร  หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร  ตามแบบมาตรฐานทางท้องถิ่น  
แบบ ท1-01 และตามแบบ อบต.ทุ่งแกก าหนด  พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1  ป้าย 

ท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ อบต.ทุ่งแกเราเป็นอบต.ขนาดกลางมีหมู่บ้านในเขต
รับผิดชอบและมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจ านวนมากประชาชนมีความต้องการซึ่งความ
ต้องการดังกล่าว มีเป็นจ านวนมากตามไปด้วย  การจัดท าแผนพัฒนายังมีบางโครงการที่ไม่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  หรือไม่มีในแผนพัฒนา  อบต.ได้รับการจัดสรร
งบประมาณรายรับบางประเภทและเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาลน้อยกว่า  ซึ่งไม่ได้รับตาม
ที่ตั้งงบประมาณไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ท าให้ไม่สามารถด าเนินการตาม
โครงการได้ทั้งหมด สามารถด าเนินการได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่  ตั้งงบประมาณในการ
ด าเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการก็มากเกินไป  บางรายการก็ไม่เพียงพอ  ท า
ให้มีการโอนเพ่ิม – โอนลด  และมีการตั้งจ่ายรายการใหม่ข้ึน  เพื่อแก้ไขปัญหา  และ
สนองตอบความต้องการของพ่ีน้องประชาชน  ภายในเขตรับผิดชอบ  ผมขอชี้แจง
รายละเอียดการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  พอแค่นี้  
ครับ  ขอบคุณ 
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ประธานสภาฯ   ขอบคุณท่านนายกฯ  ครับที่ท่านได้ชี้แจง  เหตุผล  รายละเอียดการโอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  ต่อสภาฯ  ว่าการตั้งงบประมาณในการด าเนินการ
ในแต่ละด้านนั้น  บางรายการก็ยังไม่เพียงพอ  แต่กลับกันบางรายการก็มากเกินไป  จึงท าให้มี
การโอนเพ่ิม – โอนลด  เพ่ือไปตั้งเป็นรายการใหม่  ขึ้น  การโอนเพิ่ม –โอนลด  ต้องผ่านความ
เห็นชอบทางสภา  ครับ  มีสมาชิกสภาท่านใดสงสัยจะสอบถามมีไหมครับ 

ที่ประชุม   มีการอภิปรายกันพอสมควร 

ประธานสภาฯ   ท่านสมาชิกสภา  ทุกท่านครับ  ท่านเห็นชอบหรือไม่กับการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2561  ถ้าเห็นชอบ  ยกมือครับ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 15  เสียง งดออกเสียง  1  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่อง อ่ืนๆ 

ประธานฯ   ทางผู้บริหาร  ครับ  เชิญ 

นายวิจารณ์  มุทาพร  ท่านสมาชิกสภาฯ  ผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่  ผมก็ขอขอบคุณ  ที่ท่านเข้าร่วมโครงการจังหวัด 
     นายกฯ   เคลื่อนที่ “หน่วยบ าบัดทุกข์  บ ารุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน”ในวันที่  22  สิงหาคม  

ที่ผ่านมา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ผมได้ไปร่วมประชุมที่จังหวัด  กับท่านประธานสภาฯ 
ทางจังหวัดก็ชี้แจงเน้นหนัก  ให้ท้องถิ่นและท้องที่  มีความปรองดอง  สามัคคี  ร่วมมือกัน
ช่วยกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน  ด าเนินการพัฒนาร่วมกันให้ไปในทิศทางเดียวกัน  เพ่ือ
ผลประโยชน์  ของพ่ีน้องประชาชน  และประเทศชาติเป็นหลัก  ส าหรับการแก้ไขปัญหาภายใน
ต าบลเรานั้น  ผมก็พูดอยู่ตลอดว่าให้ฝนหยุดเสียก่อนลงมือท าการ  เรียนท่านสมาชิกช่วย
ตรวจสอบหรือส ารวจถนน  ฝาย  ช ารุดเสียหาย  เป็นหลุม  เป็นบ่อ  ท าเป็นหนังสือแจ้งเข้ามา
ทาง  อบต.  แล้วนายช่าง  ท่านรองนายกฯ  จะออกไปประเมินความเสียหาย  เพ่ือแก้ปัญหา
ความเดือดร้อนของพ่ีน้องบ้านเรา  ของคุณท่านประธานสภาฯ  ครับ 

ประธานสภาฯ   มีท่านใดจะเพ่ิมเติมอีกไหม 

ที่ประชุม   ไม่มี 

ประธานฯ   ผมขอขอบคุณทุกท่าน  ที่มาประชุมวันนี้  เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ รับร่างในวาระที่ 2 เห็นชอบ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ในวาระ 3 อนุมัติเห็นชอบ
ตราเป็นข้อบัญญัติ ปิดประกาศบังคับใช้ต่อไปเห็นขอบการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ขอบคุณครับ  ผมขอปิดประชุม 

ปิดประชุมเวลา 16.32 น. 
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(ลงชื่อ)         ชาติชชูัย  พนมหอม 
                                                    (นายชาติชชูัย  พนมหอม) 

                      เลขานุการสภา/ผู้จดบันทึกการประชุม 
 (ลงชื่อ)  มนตรี   เปลี่ยนผึ้ง 
       (นายมนตรี  เปลี่ยนผึ้ง) 

           ประธานสภาอบต.ทุ่งแก/ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายมิตชัย   อุเทนท า ประธาน มิตชัย   อุเทนท า  
2 นายยงค์ยุทธ  ผลบุตร กรรมการ ยงค์ยุทธ  ผลบุตร  
3 นายบุญมา  เกตุหอม กรรมการ บุญมา  เกตุหอม  
4 นายเสด็จ  บุญประโคม กรรมการ เสด็จ  บุญประโคม  
5 นายปรีชา  ผาวัง กรรมการ ปรีชา  ผาวัง  

 
 
  
   
 
 
 
 
 

 
 

 


