
บันทึกรายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจ าปี ๒๕61 

วันพุธที่  15 สิงหาคม  2561 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ช้ัน ๒ 

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น. 
*************************************** 

รายนามผู้เข้าประชุมสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลประทัดบุ 
ล าดับที่ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

๑ นายทวีศักดิ์        สุระศร ประธานสภาฯ ทวีศักดิ์        สุระศร  
๒ นายสามารถ       เษมฉัตร รองประธานสภาฯ สามารถ       เษมฉัตร  
๓ นางเขมานันท์     วรทรัพย์ เลขานุการสภาฯ เขมานันท์     วรทรัพย์  
๔ นางเยียด           ศุภผล ส.อบต.ม.๑ เยียด           ศุภผล  
๕ นางชุติมันต์        วิชาเฟื่อง ส.อบต.ม.๒ ชุติมันต์        วิชาเฟื่อง  
6 นายนอน           พะงาตุนัด ส.อบต.ม.๓ นอน           พะงาตุนัด  
7 นางบุปผา          ภาสดา ส.อบต.ม.๓ บุปผา ภาสดา  
8 นายอ านวย        สุขทวี ส.อบต.ม.๔ อ านวย        สุขทวี  
9 นายลอยทอง      ศุภผล ส.อบต.ม.๔ ลอยทอง ศุภผล  

๑0 นางเสาวภา        ส าราญกาย ส.อบต.ม.๕ เสาวภา        ส าราญกาย  
๑1 นายซ่ือ             โชเมืองดี ส.อบต.ม.๖ ซ่ือ             โชเมืองดี  
๑2 นายสมศักดิ์        เสือมาก ส.อบต.ม.๗ สมศักดิ์ เสือมาก  
๑3 นางสาวจินดา      นาคเขียว ส.อบต.ม.๗ จินดา          นาคเขียว  
๑4 นางสาวรินดา      แสวงสุข ส.อบต.ม.๘   ขาด 
๑5 นายมุยหลี       มานุมูลัด ส.อบต.ม.๘ มุยหลี       มานุมูลัด  
๑6 นายเชิญ            ปลายด่วน ส.อบต.ม.๙ เชิญ ปลายด่วน  
๑7 นายจงคิด          เชนุยาว ส.อบต.ม.๙ จงคิด          เชนุยาว  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/รายนาม... 



รายนามคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าทีผู้่เข้าร่วมประชุม 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที่ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมาย
เหตุ 

1 นายพิเชฐ                 บุญประสิทธิ์ รองปลัด อบต. พิเชฐ            บุญประสิทธิ์  
2 นางสาวภูรีรัตน์ สดมสุข ผอ.กองคลัง ภูรีรัตน์ สดมสุข  
3 นายสุพรรณ พรหมสวัสดิ์ ผอ.กองช่าง สุพรรณ พรหมสวัสดิ์  
4 นายพิเชษฐ์ บุญเกิด นายช่างโยธา พิเชษฐ์ บุญเกิด  
5 นางสาวพรรณวรัท   ชาญเจริญ นักทรัพยากรบุคคล พรรณวรัท ชาญเจริญ  
6 นางสาวจิตรา สุระศร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จิตรา สุระศร  
7 นางสาววลัยลักษณ์ จารุธาดา เจ้าพนักงานธุรการ วลัยลักษณ์ จารุธาดา  
8 นายนราศักดิ์ พะงาตุนัด ผช.จนท.ธุรการฯ นราศักดิ์ พะงาตุนัด  



บันทึกรายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจ าปี ๒๕61 

วันพุธที่  15  สิงหาคม  2561 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ช้ัน ๒ 

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น. 
*************************************** 

นางเขมานันท์  วรทรัพย์  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ อ่านประกาศสภา อบต.ฯ 
    ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  เรื่อง ก าหนดเรียกประชุม 
    สภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ประจ าปี 
    พ.ศ.  ๒๕61 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕๓  แห่งพระราชบัญญัติ 
    สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.  ๒๕๓๗ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
    จนถึง  พ.ศ.  ๒๕๔๖)   ตามความนัย หมวด ๒  ข้อ ๒๒ แห่งระเบียบ 
    กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗  
    (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔)  สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
    ประทัดบุ  จึงประกาศก าหนดเรียกสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
    ประทัดบุ  สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ประจ าปี พ.ศ.  ๒๕61  ระหว่างวันที่      
    14 – 28 สิงหาคม  ๒๕61  ทั้งน้ี  ให้ด าเนินการตามระเบียบ  
    กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗   
    (แก้ไขเพิ่มเติม  ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔)  รวมทั้งกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง   
    เพื่อให้การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  เป็นไปด้วยความ 
    เรียบร้อย จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ  ณ  วันที่  3  สิงหาคม   
    พ.ศ. ๒๕61  ลงช่ือ นายทวีศักดิ์  สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วน 
    ต าบลประทัดบุ บัดน้ีได้ตรวจสอบองค์ประชุมปรากฏว่า มีท่านสมาชิกสภา 
    องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุขาด 1 ท่าน ได้แก่นางสาวรินดา แสวงสุข 
    สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 องค์ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
    ครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
    ประทัดบุ จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
    ต าบลประทดับุและด าเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ
    สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕61 ขอเชิญคะ  

ระเบียบวาระที่  ๑  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวเปิดการประชุมและ 
    แจ้งให้ที่ประชุมทราบ วันน้ีเป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่  3  เป็นการ 
    ประชุมเพื่อเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
    ในข้ันรับหลักการ ในส่วนของการรับรางวัล ITA  การประเมินคุณธรรมและ 
    ความโปร่งใส ซ่ึงทุกหน่วยงานต้องได้รับการประเมินครับ เป็นที่น่ายินดี ที่ 
    องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุของเรา สามารถขยับล าดับมาอยู่ในล าดับ 
    ที่ 12 ของจังหวัดได้ และโครงการตั้งครรภ์ไม่พร้อม เราได้ส่งผลงานเข้าร่วม 
    ซ่ึงได้รับรางวัลอันดับหน่ึงของจังหวัด ยินดีกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้วยครับ 
 
     

 

 

/แจ้งขอความ... 
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    แจ้งขอความร่วมมือ ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ ของ อบต. เพื่อแสดง 
    ถึงความพร้อมเพรียงของทุกหมู่บ้านครับ การข้ึนทะเบียนเกษตรกรการเซ็นต์ 
    ยืนยันประชาคม ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ตามพื้นที่ และเรื่อง 
    สวัสดิการแห่งรัฐ ไทยนิยมย่ังยืน อยู่ระหว่างการคัดกรองของเจ้าหน้าที่ คาด 
    ว่าจะได้เกือบทุกราย ครับ บัดน้ีได้เวลาอันสมควรแล้ว  กระผมขอเปิดการ 
    ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่1)  
    ประจ าปี พ.ศ.๒๕61 ณ บัดน้ี    

ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุสมัย
สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2561 เม่ือวันที่ 30 เมษายน 2561 

นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
 ในวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 

ต าบลประทัดบุ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 30 
เมษายน 2561 ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ครับ  

นางเขมานันท์  วรทรัพย์ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า   
 เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  ท่านสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
 ส าหรับรายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 2) ประจ าปี 

2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ได้จัดท าและส่งให้ท่านสมาชิกสภา อบต. 
เรียบร้อยแล้ว มีข้อความใดไม่ถูกต้องหรือตอ้งการเพิ่มเติมหรอืไม่ ขอเรียนเชิญค่ะ 

นางเยียด  ศุภผล เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  ท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

 ดิฉัน นางเยียด  ศุภผล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ หมู่ที่ 1 
ขอแก้ไขหน้าที่ 5 บรรทัดที่ 4 ข้อความเดิม องค์การบริหารส่าวนต าบล แก้ไข
เป็น องค์การบริหารส่วนต าบล ค่ะ 

นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
มีท่านที่ต้องการเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติรับรองรายงานการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 2) 
ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ครับ 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ฯ ด้วยคะแนนเสียง   14  เสียง   
 ไม่รับรอง –  เสียง   
 งดออกเสียง  1  เสียง  
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ระเบียบวาระที่  3  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
     3.1 การเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพฒันาสีป่ี (พ.ศ. 2561 –  
    2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 

นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
ล าดับต่อไป เป็นระเบียบวาระที่ 3.1 น้ี เป็นเรื่องการเพิ่มเติม เปล่ียนแปลง
แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
ขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ครับ 

นางเขมานันท์  วรทรัพย์ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
    เรียนท่านประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลประทดับ ุสมาชิกสภา   
    องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559หมวด ๔ การ
แก้ไข การเพิ่มเติมหรือการเปล่ียนแปลงแผนพัฒนา  
ข้อ  ๒๒  เพือ่ประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจเพิ่มเติม
หรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปีได้ โดยให้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 
 (๑)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน จัดท าร่าง
แผนพัฒนา ท้องถ่ินส่ีปีที่เพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็น
เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 
 (๒)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินและประชาคมท้องถ่ิน พิจารณาร่ าง
แผนพัฒนาส่ีปีที่ เพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถ่ิน 
 (๓)  ผู้บริหารท้องถ่ินพิจารณาอนุมัติ ร่างแผนพัฒนา ท้องถ่ินส่ีปีที่ 
เพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ี ปีที่เพิ่มเติมหรือ
เปล่ียนแปลง 
 เพือ่ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอร่างแผนพัฒนา
ท้องถ่ินส่ีปีที่เพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อให้
ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป  
ในส่วนของรายละเอียดของการเพิ่มเติม เปล่ียนแปลงแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 
2561 – 2564) ขอมอบหมายให้  นางสาวจิตรา สุระศร นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน เป็นผู้ช้ีแจง คะ 

นางสาวจิตรา สุระศร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กล่าวว่า 
 เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  ท่านสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
 ดิฉัน นางสาวจิตรา สุระศร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วน

ต าบลประทัดบุ  
 
 
 
 
 
 

/ล าดับที่... 



นายทวีศักดิ์... 
 
 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการเพ่ิมเติมในแผน 61-64 ฉบับท่ี 4 ประจ าปีงบประมาณ 

โครงการ 2561 2562 2563 2564 

1 จัดซ้ือรถตู้     1,200,000  1,200,000  

2 จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกายกลางแจ้ง     45,000      45,000    

3 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การจัดการระบบน้ าเสียและส่ิงปฏิกูลในครัวเรือนและชุมชน     15,000      15,000      15,000  

4 โครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายในชีวิตประจ าวันและไกล่เกล่ียข้อพิพาทในชุมชน     15,000      15,000      15,000  

5 โครงการหนูน้อยเรียนรู้ธรรมะ      5,000        5,000        5,000  

6 โครงการร้อยดวงใจสานสายใยรักผู้สูงอายุ     20,000      20,000      20,000  

7 โครงการก่อสร้างอาคารเก็บเอกสาร   430,000     
430,000  

   
430,000  

8 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และสาธิตกิจกรรมธนาคารน้ าใต้ดิน     10,000      10,000      10,000  

9 โครงการปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา      5,000        5,000        5,000  

10 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสุขภาพต าบลประทัดบุ     30,000      30,000      30,000  

11 โครงการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ระบบประปา  ม.7   300,000     
300,000  

  

12 โครงการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ระบบประปา  ม.1,2,8   300,000     
300,000  

  

13 โครงการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ระบบประปา  ม.6        
300,000  

   
300,000  

14 โครงการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ระบบประปา  ม.3        
300,000  

   
300,000  

15 โครงการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ระบบประปา  ม.4          
300,000  

16 โครงการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ระบบประปา  ม.5          
300,000  

17 โครงการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ระบบประปา  ม.9          
300,000  

18 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรท้องถ่ินและ
ประชาชนท่ัวไปด้านเศรษฐกิจพอเพียง 

  250,000     
250,000  

   
250,000  

19 โครงการติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ม.3        
100,000  

  

20 โครงการติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ม.9          
100,000  

21 โครงการซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะ     50,000      50,000      50,000  

22 โครงการขยายเขตไฟฟูา ม. 1 - 9    100,000  100,000  100,000 

23 โครงการจัดซ้ือและติดตั้งระบบเคร่ืองเสียงห้องประชุมสภา ฯ     80,000      

24 เคร่ืองวิทยุส่ือสาร  6,400     6,400      

25 โครงการปุา 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ของในหลวงรัชกาลท่ี 9  1,000 1,000 1,000 

26 โครงการ งาน 80 ปี ของดีอ าเภอปราสาทและงานกาชาดประจ าปี  75,000 75,000 75,000 
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นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
 ที่ประชุมต้องการเพิ่มเติม เปล่ียนแปลงแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564)

หรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติเห็นชอบการเพิ่มเติม เปล่ียนแปลงแผนพัฒนาส่ีปี 
(พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ครับ  

มติที่ประชุม เห็นชอบการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ด้วยคะแนนเสียง   14  เสียง   

 ไม่เห็นชอบ –  เสียง   
 งดออกเสียง  1  เสียง  

นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
 ขณะน้ีได้ด าเนินการประชุมมาจนถึง 12.00 น. ผมขอพักการประชุม  เพื่อให้ทุก

ท่านรับประทานอาหารกลางวัน แล้วจะเริ่มการประชุมอีกครั้งในเวลา 13.00 น. 

 

    -พักการประชุม- 
    ภาคบ่าย เวลา 13.00 น. 

 

นางเขมานันท์  วรทรัพย์          เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
 บัดน้ีได้ตรวจสอบองค์ประชุมแล้วปรากฏว่า องค์ประชุมสภาองค์การบริหาร    

ส่วนต าบลประทัดบุครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลประทัดบุ ด าเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบ ล
ประทัดบุ ต่อไป 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
     3.2 ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ. 2562 

นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
 ในระ เบียบวาระที่  3 น้ี  ร่ าง ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี        

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ขอเรียนเชิญ
คณะผู้บริหารฯ และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ครับ 

นางเขมานันท์  วรทรัพย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ประทัดบุ กล่าวว่า เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

    ดิฉัน นางเขมานันท์ วรทรัพย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที ่ 
    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ บัดน้ี  ถึงเวลาที่คณะ  
    ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ 
    งบประมาณรายจ่ายประจ าปีตอ่สภาองค์การบรหิารส่วนต าบลอีกครั้งหน่ึง  
 
 
 
 

 

 

/ฉะน้ัน... 



-6- 

     ฉะน้ัน ในโอกาสน้ีคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลจึงขอช้ีแจงให้
     ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านไดท้ราบถึงสถานะการคลัง  ตลอดจน 
     หลักการและแนวนโยบายการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
     ดังต่อไปน้ี 
 

1.  สถานะการคลัง 
1.1  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
มีสถานะการเงิน  ดังน้ี 

1.1.1  เงินฝากธนาคารทั้งส้ิน                              17,577,794.07 บาท 
1.1.2  เงินสะสม                                                        9,622,077.69 บาท 
1.1.3  ทุนส ารองเงินสะสม                                            7,014,782.24 บาท 
1.1.4  รายการกันเงินไว้แบบก่อหน้ีผูกพันและยังไม่ไดเ้บิกจ่าย จ านวนโครงการ  2  โครงการ  

จ านวน     228,000     บาท 
1.1.5  รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน            จ านวน 3    โครงการ                   

จ านวน     422,852    บาท 
2.  การบริหารงบประมาณ  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

(1)  รายรับจริงทัง้ส้ิน     29,012,340.53   บาท 
หมวดภาษีอากร                  80,344.92  บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ และใบอนุญาต               36,697.80   บาท 
หมวดรายไดจ้ากทรัพย์สิน                       136,745.70   บาท 
หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณชิย์                                -          บาท 
หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด                       340,650.00   บาท 
หมวดรายไดจ้ากทนุ                    -   บาท 
หมวดภาษีจัดสรร                14,386,401.11 บาท 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                            14,031,501.00  บาท 

(2)  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค ์                        3,464,100.00 บาท 
(3)  รายจ่ายจริง จ านวน    26,329,970.42   บาท    ประกอบด้วย 

งบกลาง              8,417,331.00 บาท 
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างช่ัวคราว)         8,120,907.00

 บาท 
งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณปูโภค) 4,839,968.26

 บาท 
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)                 2,994,350.00 บาท 
งบรายจ่ายอ่ืน (หมวดรายจ่ายอ่ืน)                                 - บาท 
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)           1,957,414.16 บาท 

(4)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนทีร่ัฐบาลใหโ้ดยระบวุัตถุประสงค์                   -   บาท 
(5)  มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที ่                 3,089,000.00 บาท 

 
 
 

/นางเขมานันท์... 
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นางเขมานันท์  วรทรัพย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

 ในส่วนของประมาณการรายรับ – รายจ่าย  และรายละเอียดรายแผนงานขอ
มอบหมายให้รักษาการหัวหน้าส านักปลัด  ผู้อ านวยการกองคลัง  ผู้อ านวยการ
กองช่าง  และผู้อ านวยการกองการศึกษา ฯ เป็นผู้ช้ีแจง 

นางสาวภูรีรัตน์  สดมสุข ผู้อ านวยการกองคลัง กล่าวว่า 
 เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  ท่านสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ดิฉัน นางสาวภูรีรัตน์ สดมสุข ผู้อ านวยการกองคลัง ได้รับมอบหมายให้ช้ีแจง 

ประมาณการรายรับ – รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังน้ี 
 

2.1  รายรับ 

รายรับ 
รายรับจริง 
ปี 2560 

ประมาณการ   
ปี 2561 

ประมาณการ  
ปี 2562 

หมายเหตุ 

รายได้จัดเก็บ     

หมวดภาษีอากร     80,344.92 79,200 80,000  

หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต 36,697.80 30,500 30,000  

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 136,745.70 149,000 139,000  

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ - - 130,000  

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 340,650.00 400,000 190,000  

หมวดรายได้จากทุน - 300 1,000  

รวมรายได้จัดเก็บเอง 594,438.42 659,000 570,000  

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ่น 

   
 

หมวดภาษีจัดสรร 14,386,401.11 15,041,000 15,130,000  

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

14,386,401.11 15,041,000 15,130,000 
 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

   
 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 14,031,501.00 15,000,000 15,000,000  

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง             
ส่วนท้องถิ่น 

14,031,501.00 15,000,000 15,000,000 
 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ระบุวัตถุประสงค์     

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ระบุวัตถุประสงค์ 3,464,100.00 - -  

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ระบุวัตถุประสงค์  - -  

รวม 32,476,440.53 30,700,000 30,700,000  
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ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
อ าเภอปราสาท   จังหวัดสุรินทร์ 

 
2.2   รายจ่าย 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 
ปี 2560 

ประมาณการ   
ปี 2561 

ประมาณการ 
ปี 2562 

หมายเหตุ 

จ่ายจากงบประมาณ     
งบกลาง 8,417,331.00 9,001,790 9,128,194  
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ าและ
ค่าจ้างช่ัวคราว) 

8,120,907.00 9,663,630 9,705,900  

งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
และหมวดค่าสาธารณูปโภค) 

4,839,968.26 7,005,080 6,722,506  

งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 2,994,350.00 3,272,500 3,172,400  
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น) - 30,000 30,000  
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 1,957,414.16 1,727,000 1,941,000  

รวมจ่ายจากงบประมาณ 26,329,970.42 30,700,000 30,700,000  
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ  2562  ขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
อ าเภอปราสาท   จังหวัดสุรินทร์ 

 
ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารท่ัวไป 9,876,640 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 9,759,640 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 117,000 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 11,455,166 

แผนงานการศึกษา                                 6,132,946 
แผนงานสาธารณสุข 758,600 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 30,000 
แผนงานเคหะและชุมชน 4,038,620 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 175,000 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 320,000 
ด้านการเศรษฐกิจ 240,000 

แผนงานการเกษตร 110,000 
แผนงานการพาณิชย์ 130,000 

ด้านการด าเนินงานอื่น  9,128,194 

แผนงานงบกลาง                                    9,128,194 
          งบประมาณรายจ่ายท้ังส้ิน     30,700,000 
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รายได้จัดเก็บเอง 

หมวดภาษีอากร                 รวม              80,000  บาท    
- ประเภทรายรับภาษีโรงเรือนและที่ดนิ       จ านวน            54,000      บาท  
 ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีล่่วงมาแล้ว  เน่ืองจากคาดว่าจะจัดเก็บไดเ้พิ่มมากข้ึน 
- ประเภทรายรับภาษีบ ารุงท้องที ่       จ านวน            23,500         บาท    
 ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีทีล่่วงมาแล้ว  เน่ืองจากคาดว่าจะจัดเก็บไดน้้อยลง 
- ประเภทรายรับภาษีปูาย       จ านวน              ๒,500      บาท     

ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีทีล่่วงมาแล้ว  เน่ืองจากคาดว่าจะจัดเก็บไดน้้อยลง 
- ประเภทรายรับอากรการฆา่สัตว์       จ านวน                 -      บาท 

- 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต         รวม              30,000     บาท      
- ประเภทรายรับคา่ธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที ่
จ าหน่ายอาหารหรอืสะสมอาหาร     จ านวน              2,000    บาท   

ประมาณการไว้เท่ากับปทีี่ล่วงมาแล้ว  โดยถือตามเกณฑ์รายรับจริง 
- ประเภทรายรับคา่ธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์   จ านวน                 400 บาท 

ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีล่่วงมาแล้ว  เน่ืองจากคาดว่ามีผู้จดทะเบียนเพิ่มข้ึน 
- ประเภทรายรับคา่ใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการทีเ่ป็นอันตราย 

ต่อสุขภาพ          จ านวน            26,300 บาท 
  ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีทีล่่วงมาแล้ว  เน่ืองจากคาดว่าจะจัดเก็บไดน้้อยลง 

-   ประเภทค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา   จ านวน     1,000 บาท 
  ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีล่่วงมาแล้ว  เน่ืองจากคาดว่าจะจัดเก็บไดเ้พิ่มมากข้ึน 
-   ประเภทค่าธรรมเนียมติดแผ่นปาูยประกาศหรอืเขียนข้อความหรอื 
 ภาพติดตั้งเขียนปูายหรอืเอกสารหรือทิง้หรอืโปรยแผ่นประกาศเพื่อ 
 โฆษณาแก่ประชาชน      จ านวน        100 บาท 
  ประมาณการไว้เท่ากับปทีี่ล่วงมาแล้ว  โดยถือตามเกณฑ์รายรับจริง 
-  ประเภทค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการพนัน  จ านวน         - 
  ประมาณการไว้เท่ากับปทีี่ล่วงมาแล้ว  โดยถือตามเกณฑ์รายรับจริง 
-  ประเภทค่าใบอนุญาตรับท าภาร เก็บ ขน  ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย จ านวน           200  บาท 

ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีทีล่่วงมาแล้ว  โดยถือตามเกณฑ์รายรบัจรงิ 
 

 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน             รวม            139,๐๐๐ บาท      
- ประเภทรายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร        จ านวน          139,000    บาท   

ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ล่วงมาแล้ว  เน่ืองจากคาดว่าจะได้รับน้อยลง 

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์    รวม            130,000         บาท      
- ประเภทรายรับคา่น้ าประปา         จ านวน         130,000     บาท   

- ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ล่วงมาแล้ว  เน่ืองจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มข้ึน 
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หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด             รวม           190,000   บาท      
- ประเภทรายรับคา่ขายแบบแปลน        จ านวน           10,000    บาท   

ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีทีล่่วงมาแล้ว  เน่ืองจากคาดว่าจะไดร้ับลดลง 
- ประเภทรายรับรายได้เบด็เตล็ดอ่ืน ๆ         จ านวน          180,000   บาท 

ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ล่วงมาแล้ว  เน่ืองจากคาดว่าจะได้รับลดลง 

หมวดรายได้จากทุน         รวม                1,000   บาท 
- ประเภทรายรับคา่ขายทอดตลาดทรัพย์สิน      จ านวน              1,0๐๐    บาท 

ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ล่วงมาแล้ว  เน่ืองจากคาดว่าจะได้รับเพิ่มมากข้ึน 
 

รายได้ที่รัฐบาลเกบ็แลว้จัดสรรให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

หมวดภาษีจัดสรร                 รวม        15,130,000 บาท 

-   ประเภทภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเล่ือน  จ านวน        250,000  บาท 
 ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีทีล่่วงมาแล้ว  เน่ืองจากคาดว่าจะไดร้ับการจัดสรรลดลง 
- ประเภทรายรับภาษีมูลคา่เพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ  จ านวน      7,800,000 บาท

 ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีล่่วงมาแล้ว  เน่ืองจากคาดว่าจะไดร้ับการจัดสรรเพิ่มข้ึน 
- ประเภทรายรับภาษีมูลคา่เพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ้   จ านวน      1,800,000 บาท 

ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ล่วงมาแล้ว  เน่ืองจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง 
- ประเภทรายรับภาษีธุรกิจเฉพาะ        จ านวน            39,000    บาท     

ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีทีล่่วงมาแล้ว  เน่ืองจากคาดว่าจะไดร้ับการจัดสรรลดลง 
- ประเภทรายรับภาษีสุรา        จ านวน                 -    บาท     
- ประเภทรายรับภาษีสรรพสามิต      จ านวน        3,800,000      บาท 

ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีล่่วงมาแล้ว  เน่ืองจากคาดว่าจะไดร้ับการจัดสรรเพิ่มข้ึน  
- ประเภทรายรับคา่ภาคหลวงแร่        จ านวน        1,000,000     บาท     

ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีทีล่่วงมาแล้ว  เน่ืองจากคาดว่าจะไดร้ับการจัดสรรลดลง 
- ประเภทรายรับคา่ภาคหลวงปิโตรเลียม         จ านวน             40,000    บาท 

ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีล่่วงมาแล้ว  เน่ืองจากคาดว่าจะไดร้ับการจัดสรรเพิ่มข้ึน 
- ประเภทรายรับคา่ธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ฯ จ านวน          400,000    บาท 

ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีทีล่่วงมาแล้ว  เน่ืองจากคาดว่าจะไดร้ับการจัดสรรลดลง 
- ประเภทรายรับคา่ธรรมเนียมและค่าใช้น้ าบาดาล   จ านวน              1,000    บาท 

ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีล่่วงมาแล้ว  เน่ืองจากคาดว่าจะไดร้ับการจัดสรรเพิ่มข้ึน 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป               รวม         15,000,000       บาท 
- ประเภทรายรับเงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตาม 
อ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า       จ านวน       15,000,000    บาท    

ประมาณการไว้เท่ากับปทีี่ผ่านมาแล้ว  เน่ืองจากคาดว่าจะไดร้ับการจดัสรรเท่าเดิม

/นางสาวพรรณวรัท... 
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นางสาวพรรณวรัท ชาญเจริญ นักทรัพยากรบุคคล รก. หัวหน้าส านักปลัด อบต. กล่าวว่า 
 เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ดิฉัน นางสาวพรรณวรัท ชาญเจริญ นักทรัพยากรบุคคล รก. หัวหน้าส านัก

ปลัด อบต. ได้รับมอบหมายให้ช้ีแจง รายละเอียดประมาณการรายจ่าย 
แผนงานบริหารงานทั่วไป มีดังน้ี  

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานบริหารท่ัวไป        รวม 7,694,820 บาท 
งบบุคลากร                          รวม     5,760,720    บาท 

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)     รวม     2,055,960    บาท 
ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก จ านวน    257,040    บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน  1  คน  และรองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล  จ านวน  2  คน 

ประเภทเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน     21,060    บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  1  คน  และรอง

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  2  คน 
ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน     21,060    บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  1  คน  
และรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  2  คน 

ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการ จ านวน     43,200   บาท
  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนของเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  1  คน  
ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน   1,713,600    บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินค่าตอบแทนของประธานสภา อบต. จ านวน  1  คน, รองประธานสภา อบต. จ านวน  1  คน, 
สมาชิกสภา อบต.  จ านวน  16  คน  และเลขานุการสภา อบต.  จ านวน  1  คน  

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     รวม     3,704,760  บาท 
ประเภทเงินเดือนพนักงาน จ านวน     2,713,620 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนต าบล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน   จ านวน  9   อัตรา   
ประเภทเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน จ านวน           4,080 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ (พ.ส.ร) ให้แก่พนักงานส่วนต าบล  จ านวน  1  อัตรา 
ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง จ านวน       132,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล, รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และ
หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล    รวม   3   อัตรา    

ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน      774,600 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน   

4  อัตรา  พนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน  2  อัตรา 
ประเภทเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน        80,460     บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน  4  อัตรา  พนักงานจ้างทั่วไป  
จ านวน  2  อัตรา 
 

/งบด าเนินงาน... 



-12- 
 
 งบด าเนินงาน                 รวม    1,877,000 บาท 

ค่าตอบแทน       รวม      120,000    บาท 
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. จ านวน  10๐,๐๐๐    บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง , เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง ,                เงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ , ค่าตอบแทน อปพร. เป็นต้น 

ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน    10,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างที่มา

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  เป็นต้น 
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร     จ านวน      10,000 บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนต าบลผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ  

ค่าใช้สอย        รวม      795,000    บาท 
ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน      100,000   บาท  

เพ่ือจ่ายเป็น    
-  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 
-  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) 
-  ค่าโฆษณาและเผยแพร่  (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง  

โทรทัศน์  โรงมหรสพ  หรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ) 
-  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
-  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา 
-  ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น  ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย  
-  ค่าติดตั้งไฟฟูา, ค่าจ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟูา 
- ค่าจ้างเหมาติดตั้งและปรับปรุงระบบโทรศัพท์ภายในส านักงาน 

ฯลฯ 
ประเภทรายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน        50,000  บาท    

เพ่ือจ่ายเป็น 
๑.  ค่าเล้ียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการหรืออนุกรรมการ                 จ านวน  

40,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารและค่าเคร่ืองดื่มต่าง ๆ เคร่ืองใช้ในการเลี้ยงรับรอง และค่าบริการ ฯลฯ 
๒.  ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลและคณะบุคคล         จ านวน        10,000  บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล นิเทศงาน ตรวจงาน  เยี่ยมชมทัศนศึกษาดูงาน   ฯลฯ 
ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ                         

จ านวน    565,๐๐๐    บาท   เพ่ือจ่ายเป็น       
๑.  ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ   จ านวน        80,000   บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล  ในการไปอบรมสัมมนา เป็นต้น  

๒.  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ     จ านวน        20,000    บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดงานวันส าคัญต่าง ๆ  ซึ่งเป็นวันส าคัญของทางราชการ เช่น วันปิ ยมหาราช วัน

เฉลิมพระชนมพรรษา  จัดนิทรรศการ ประกวด การแข่งขัน ฯลฯ 
๓.  ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง   จ านวน      400,000    บาท 

ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง หรือเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาท้องถิ่น 
๔.  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    จ านวน        50,000    บาท     

ส าหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าพาหนะ, ค่าเช่าที่พัก  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไป
อบรมสัมมนาของพนักงานส่วนต าบล,  พนักงานจ้าง  คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

/5.ค่าของขวัญ 
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๕.  ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล    จ านวน        10,000   บาท   

ส าหรับในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความจ าเป็นและเหมาะสม 
๖.  ค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา จ านวน          5,000  บาท   

ส าหรับพิธีการหรือวันส าคัญต่าง ๆ   และโอกาสที่จ าเป็น และมีความส าคัญ  เป็นต้น  
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม     จ านวน    80,000     บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
-  ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เคร่ืองพิมพ์ดีด, โต๊ะ ฯลฯ ที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000  บาท 
-  ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
-  ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น  วัสดุต่าง ๆ 

ค่าวัสดุ             รวม  590,000     บาท 
ประเภทวัสดุส านักงาน    จ านวน      150,000     บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุส านักงาน, สิ่งของเคร่ืองใช้ต่าง ๆ   เช่น  
-  เก้าอี้, เก้าอี้พลาสติก, โต๊ะ, ตู้ ฯลฯ  ที่มีราคาต่อหน่วยหรือชุดไม่เกิน   5,000   บาท 
-  กระดาษ, แฟูม, ปากกา, ดินสอ, เคร่ืองเย็บกระดาษ, กุญแจ  ฯลฯ 
-  กระดานด ารวมถึงกระดานไวท์บอร์ด 
-  สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือ จ้างพิมพ์ 
-  ค่าบอกรับวารสาร, สื่อหนังสือพิมพ์ 
-  แผ่นปูายชื่อส านักงานหรือหน่วยงาน แผ่นปูายจราจร หรือแผ่นปูายต่าง ๆ  ฯลฯ 

ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ    จ านวน        20,000    บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเคร่ืองใช้ต่าง ๆ  เช่น ฟิวส์ , หลอดไฟฟูา, สายไฟฟูา, สายอากาศส าหรับวิทยุ, เคร่ืองรับ

โทรทัศน์, โคมไฟฟูา, ล าโพง, ไมโครโฟน, ขาตั้งไมโครโฟน, ไฟฉายสปอตไลท์  ฯลฯ   
ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว    จ านวน        20,000    บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเคร่ืองใช้ต่าง ๆ  เช่น แปรง, ไม้กวาด, ถาด, หม้อไฟฟูา, กระติกน้ าร้อน, กระติกน้ าแข็ง 
ฯลฯ           

ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน        50,000 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับรถน้ า, รถกู้ชีพ, รถประจ าส านักงาน เช่น แบตเตอร่ี, ยางนอกยางใน, 

หม้อน้ ารถยนต์, สัญญาณไฟกระพริบ, สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ 
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน   จ านวน      250,000 บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ ามันดีเซล, น้ ามันเบนซิน, ก๊าส, แก๊สหุงต้ม, น้ ามันจารบี, น้ ามันเคร่ือง, น้ ามันหล่อลื่น, ถ่าน, 
น้ ามันเตา  ฯลฯ 

ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่    จ านวน        30,000     บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อหรือจ้างท าสิ่งของเคร่ืองใช้ต่าง ๆ เช่น  รูปสีหรือขาวด าที่ได้จากการล้าง  อัดขยาย, กระดาษ

เขียนโปสเตอร์, พู่กันและสี  และจ้างท าปูายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ  
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์    จ านวน        70,000 บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์, เมาส์, แปูนพิมพ์ ,โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หรือซอฟต์แวร์ ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน  20,000  บาท  ฯลฯ 

หมวดค่าสาธารณูปโภค      รวม    372,000      บาท 
ประเภทค่าไฟฟ้า            จ านวน  250,๐๐๐ บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟูาส าหรับที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล ,  ศูนย์ส่งเสริมอาชีพ, ศูนย์พัฒนา         เด็กเล็ก, 
หน่วยปฏิบัติการกู้ชีพ, อาคารอเนกประสงค์ , ศูนย์การเรียนรู้ต าบล  

ประเภทค่าบริการโทรศัพท์     จ านวน    1๒,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พ้ืนฐานส าหรับที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นต้น 

/ประเภทค่า... 
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ประเภทค่าบริการไปรษณีย์     จ านวน    10,000 บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์, ค่าโทรเลข, ค่าธนาณัติ, ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ยากร  ฯลฯ 
 ประเภทค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม    จ านวน  ๑๐๐,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตรวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่น ๆ  
เช่น  ค่าปรับปรุงระบบโทรศัพท์ ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม  ค่าติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (LAN), ค่า
ติดตั้งอินเตอร์เน็ต, ค่าบริการเช่าพ้ืนที่เว็บไซต์ของหน่วยงาน   
 งบลงทุน       รวม     27,100 บาท 
 หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง    รวม     27,100 บาท  
 ค่าครุภัณฑ์       รวม     27,100 บาท 
 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์        จ านวน      16,800   บาท 
 1. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank Printer) จ านวน  4,300  บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  จ านวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 4,300 บาท  
คุณลักษณะเฉพาะดังนี้ 
  -  เป็นเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  (Ink Tank Printer)  จากโรงงานผู้ผลิต  
  -  มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  ๑,๒00 x 1,200 dpi      
          -  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)   
  -  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm)  หรือ  4.5  ภาพต่อนาที (ipm) 
  -  มีช่องเชื่อมต่อ ( Interface ) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
  -  มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 

 -  สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal และ Custom  
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปี พ.ศ. 
2561 
ตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  พ.ศ. 2561 - 25๖4 
 2.  ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA     จ านวน      12,500  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองส ารองไฟฟูา ขนาด 800 VA   จ านวน  5  เคร่ือง ๆ ละ 2,500  บาท 
คุณลักษณะเฉพาะดังนี้ 

 -  มีก าลังไฟฟูาด้านนอกไม่น้อยกว่า 800  VA (480 Watts)   
 -  สามารถส ารองไฟฟูาได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 

จัดซื้อตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปี พ.ศ.  
2561  
ตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  พ.ศ. 2561 - 2564 
 ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่    จ านวน     10,300   บาท 
 1. ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)    จ านวน     10,300   บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จ านวน  1  เคร่ือง เป็นเงิน  10,300  บาท  คุณลักษณะ
เฉพาะดังนี้ 

-  ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution) 1920 X 1080  พิกเซล 
-  ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่ า 32 นิ้ว 
-  แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight 
-  ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ  เพ่ือการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง 
-  ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์ภาพ เพลง และภาพยนตร์ 
-  มีตัวรับสัญญาณ Digital ในตัว 
 จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2561 

 
/งบรายจ่าย... 
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งบรายจ่ายอื่น          รวม         30,000  บาท 

หมวดรายจ่ายอื่น                       รวม          30,000   บาท 
ประเภทรายจ่ายอื่น           จ านวน         30,000     บาท 

 1.  ค่าใช้จ่ายโครงการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล    
จ านวน  30,000   บาท  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาจากสถาบันระดับอุดมศึกษาเพ่ือส ารวจประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนผู้รับบริการ  และเพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนางานบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบล  
ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล  
ตามแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  พ.ศ. 2561 – 2564 
 

นางสาวภูรีรัตน์  สดมสุข ผู้อ านวยการกองคลัง กล่าวว่า 
 เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ดิฉัน นางสาวภูรีรัตน์ สดมสุข ผู้อ านวยการกองคลัง ขอช้ีแจง 
งานบริหารงานคลัง       รวม     2,064,820  บาท 

งบบุคลากร                          รวม     1,424,820   บาท 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     รวม     1,424,820 บาท 
ประเภทเงินเดือนพนักงาน จ านวน     1,186,380 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนต าบล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน  จ านวน    5     อัตรา  
 ประเภทเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน         จ านวน      34,920  บาท 
      เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานส่วนต าบลที่มีคุณสมบัติและมีสิทธิตามหลักเกณฑ์          ที่
ก าหนด   

ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง                      จ านวน          42,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของนักบริหารงานคลัง  จ านวน   1  อัตรา 

ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  จ านวน        161,520 บาท    
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ             

จ านวน  1  อัตรา 
 งบด าเนินงาน             รวม        620,๐๐๐    บาท 

ค่าตอบแทน        รวม          7๐,๐๐๐ บาท 
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. จ านวน      5๐,๐๐๐ บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง                 เงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น 
 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ         จ านวน          10,000 บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างที่มา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  เป็นต้น 
 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร         จ านวน          10,000   บาท 
       เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนต าบลผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ  
 

ค่าใช้สอย                รวม         430,๐๐๐    บาท 
ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ                              จ านวน         110,000     บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ, ค่าโฆษณาและเผยแพร่
ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เป็นต้น    

 
 /ประเภทรายจ่าย... 
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ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ   
จ านวน     28๐,000   บาท  

1.  ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ   จ านวน   50,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ของพนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้าง  ในการไปอบรมสัมมนา  เป็นต้น 

2.  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  จ านวน   30,000  บาท  ส าหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าพาหนะค่าเช่า
ที่พัก  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนต าบล, พนักงานจ้าง  
      3.  ค่าใช้จ่ายโครงการจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน     จ านวน    200,000  บาท   
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหารและ
เคร่ืองดื่ม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าจ้างในการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ และอื่น ๆ ที่จ าเป็น  
     ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม        จ านวน      ๔0,000    บาท  

เพ่ือจ่ายเป็น 
-  ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เคร่ืองพิมพ์ดีด, โต๊ะ ฯลฯ   
-  ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่าง ๆ  

ค่าวัสดุ          รวม       ๑2๐,๐๐๐ บาท 
ประเภทวัสดุส านักงาน         จ านวน     ๕0,000      บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุส านักงาน, สิ่งของเคร่ืองใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษแฟูม, ปากกา, ดินสอ, แบบพิมพ์ต่าง ๆ  ฯลฯ 
 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่             จ านวน      20,000  บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อหรือจ้างท าสิ่งของเคร่ืองใช้ต่าง ๆ เช่น  รูปสีหรือขาวด าที่ได้จากการล้าง อัดขยาย, กระดาษ
เขียนโปสเตอร์, พู่กันและสี  และจ้างท าปูายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 

ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์        จ านวน      50,000   บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล, หมึกคอมพิวเตอร์, เมาส์, แปูนพิมพ์  และโปรแกรมคอมพิวเตอร์

หรือซอฟต์แวร์ ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน  20,000  บาท  ฯลฯ 

 งบลงทุน               รวม    20,000 บาท 
 หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง    รวม    20,000 บาท 

ค่าครุภัณฑ์       รวม        20,000      บาท 
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน             จ านวน        20,000      บาท 
1.  ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิดแบบกระจกพร้อมขารอง  จ านวน        20,000      บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิดแบบกระจก  จ านวน  4  หลัง ๆ ละ  5,000  บาท  ขนาดไม่
น้อยกว่า  91.50 x 45.70 x 183.00  เซนติเมตร  จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏราคาในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ ปี พ.ศ. 2561 
ตามแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  พ.ศ. 2561 - 2564  
 

นางสาวพรรณวรัท  ชาญเจริญ นักทรัพยากรบุคคล รก. หัวหน้าส านักปลัด อบต. กล่าวว่า 
 เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ดิฉัน นางสาวพรรณวรัท  ชาญเจริญ นักทรัพยากรบุคคล รก. หัวหน้าส านัก

ปลัด อบต. ได้รับมอบหมายให้ ช้ีแจง รายละเอียดประมาณการรายจ่าย 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน มีดังน้ี  
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน   รวม    30,000       บาท 
งบด าเนินงาน                       รวม       30,000       บาท 

ค่าตอบแทน       รวม       30,000       บาท 
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. จ านวน    30,000       บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัย  ความสงบเรียบร้อยในการจัดงานและกิจกรรม
ต่างๆ และกรณีเหตุฉุกเฉิน ของอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) 

 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย    รวม    75,000     บาท 
 งบด าเนินงาน                      รวม        75,000     บาท 

ค่าใช้สอย       รวม        75,000     บาท 
ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ   

จ านวน    75,000     บาท 
๑.  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน  จ านวน  50,000  บาท  เ พ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย            

ในการด าเนินการตามโครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์ , ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มค่าปูาย
รณรงค์ประชาสัมพันธ์, ค่าจัดเตรียมสถานที่, ค่าเบี้ยเลี้ยง และอื่น ๆ ที่จ าเป็น 
ตามแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  พ.ศ. 2561 - 2564  

๒.  โครงการส่งเสริมให้ความรู้เก่ียวกับภัยและการป้องกันภัย  
จ านวน  10,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยแ ละการปูองกันภัย
แก่ประชาชนและนักเรียน  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม, ค่าปูายประชาสัมพันธ์โครงการ, ค่าจัดเตรียมสถานที่ , 
ค่าตอบแทนวิทยากร และอื่น ๆ ที่จ าเป็น 
ตามแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  พ.ศ. 2561 - 2564 

3. โครงการวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ า   จ านวน   15,000  บาท  เ พ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตาม
โครงการวัคซีนปูองกันเด็กจมน้ า  เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม, ค่าปูายประชาสัมพันธ์โครงการ,  ค่าจัดเตรียม
สถานที่, ค่าตอบแทนวิทยากร, และอื่นๆที่จ าเป็น 
ตามแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  พ.ศ. 2561 - 2564 

 งบลงทุน              รวม    12,000 บาท 
 หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง    รวม    12,000 บาท 

ค่าครุภัณฑ์       รวม        12,000      บาท 
1.  ประเภทครุภัณฑ์อื่น             จ านวน        12,000      บาท 
      ค่าจัดซื้อตู้ไฟจราจรสามเหล่ียม         จ านวน        12,000      บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ไฟจราจรสามเหลี่ยม จ านวน  1  ชุด ๆ ละ 12,000 บาท คุณลักษณะเฉพาะดังนี้ 
- ความสูงจากพ้ืนถึงไฟหมุนไม่น้อยกว่า 156 ซ.ม. กว้าง (ขอบล้อ) 100 - 110 ซ.ม. 
- ด้านข้างมีไฟนีออนขนาด 36 วัตต์ ด้านละ 1 หลอด 
- โครงเหล็กพ่นด้วยสีอคริลิค ขาวตัดแดง 
- แผ่นมีเนียม ขนาด 45X45 ซ.ม. ติดสัญลักษณ์หยุดตรวจด้วยสติกเกอร์สะท้อนแสงชนิด 3M 
- แผ่นเหล็กส าหรับใส่ชื่อหน่วยงานขนาด 15X69 ซ.ม. 
- ล้อลูกปืนขนาด 8 นิ้ว จ านวน 4 ล้อ 
- เลือกสั่งชนิดการใช้งานได้ทั้งไฟบ้าน, ไฟแบตเตอร่ี หรือทั้ง 2 ระบบ 
- กรณีสั่งไฟ 2 ระบบ จะมีโครงเหล็กส าหรับเก็บแบตเตอร่ีและชุดแปลงไฟ 

จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏราคาในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ ปี พ.ศ. 2561 
ตามแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  พ.ศ. 2561 - 2564 

/นายไพบูรณ์... 
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นายไพบูรณ์  พรมชาติ ผู้อ านวยการกองการศึกษา ฯ กล่าวว่า  
 เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
    กระผม นายไพบูรณ์ พรมชาติ ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ ได้รับมอบหมาย
    ให้ช้ีแจงรายละเอียดประมารการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป แผนงาน
    การศึกษา ดังน้ี  

แผนงานการศึกษา 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา     รวม    2,140,840    บาท 
งบบุคลากร           รวม    1,710,840     บาท 

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)          รวม    1,710,840     บาท     
ประเภทเงินเดือนพนักงาน   จ านวน    1,093,200     บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนต าบล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน  จ านวน    4     อัตรา  
ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง             จ านวน        42,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของนักบริหารงานการศึกษา  จ านวน   1  อัตรา 
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  จ านวน      512,040 บาท    

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน  3  
อัตรา  และพนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน  1  อัตรา 

ประเภทเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง    จ านวน        63,600 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน   3  อัตรา และ 

พนักงานจ้างทั่วไป  1  อัตรา 

งบด าเนินงาน             รวม      430,000 บาท 
หมวดค่าตอบแทน         รวม        6๐,๐๐๐ บาท  
 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. จ านวน    5๐,๐๐๐ บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง                 เงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น 

ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ         จ านวน         ๑๐,๐๐๐ บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างที่มา

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  เป็นต้น  

ค่าใช้สอย            รวม      275,000 บาท 
ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ   จ านวน      140,000     บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาบริการท า
ความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ 
เป็นต้น 

ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ     
จ านวน    115,000    บาท  
 ๑.  ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  จ านวน  ๕0,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ของพนักงานส่วนต าบล  ครู
และพนักงานจ้าง ในการไปอบรมสัมมนา  เป็นต้น 
 ๒.  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  จ านวน  50,000  บาท  ส าหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าพาหนะ, ค่าเช่าที่
พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนต าบล, ครูและพนักงานจ้าง  

/3.โครงการ... 
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 3.  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโครงการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลประ ทัดบุ  จ านวน  ๕,๐๐๐  บาท เ พ่ือจ่ายเป็นค่ าใช้จ่ายใ นการด า เนินการตามโครงการประชุมคณะ
กรรมการบริหารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กต าบลประทัดบุ   เช่ น  ค่าวัสดุอุปกรณ์ , ค่ าอาหารเที่ยง และเค ร่ืองดื่มค่าปูาย
ประชาสัมพันธ์โครงการ, ค่าจัดเตรียมสถานที่, และอื่นๆ ที่จ าเป็น 
 4.  โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและผู้ดูแลเด็ก  จ านวนเงิน  10,000  บาท  เ พ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน
วิทยา,ค่าอาหาร,ค่าวัสดุและอุปกรณ์,ปูายประชาสัมพันธ์โครงการ และอื่น ๆ ที่จ าเป็น  
ตามแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ    พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕๖4   
 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม             จ านวน       20,000     บาท  
 เพื่อจ่ายเป็น 
  -  ค่าบ ารุงรักษาหรอืซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น โต๊ะ, เก้าอ้ี ฯลฯ ที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000  บาท 
  -  ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืน เช่น วัสดุทางการศึกษา, วัสดุต่าง ๆ ฯลฯ  

ค่าวัสดุ          รวม        95,๐๐๐ บาท 
ประเภทวัสดุส านักงาน    จ านวน        ๓๐,๐00     บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน สิ่งของเคร่ืองใช้ต่าง ๆ  เช่น กระดาษแฟูม, ปากกา, ดินสอ, แบบพิมพ์  ต่าง ๆ  ฯลฯ 
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่     จ านวน        ๒0,000      บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อหรือจ้างท าสิ่งของเคร่ืองใช้ต่าง ๆ เช่น  รูปสีหรือขาวด าที่ได้จากการล้าง อัดขยาย , กระดาษ
เขียนโปสเตอร์, พู่กันและสี และจ้างท าปูายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 
 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์              จ านวน       30,000      บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หมึกคอมพิวเตอร์,เมาส์, แปูนพิมพ์ ฯลฯ  

 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว              จ านวน       15,000      บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเคร่ืองใช้ต่าง ๆ เช่น จาน ชาม แปรง ไม้กวาด ถาด หม้อไฟฟูา กระติกน้ าร้อน 

กระติกน้ าแข็ง ฯลฯ  
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา     รวม        3,967,106     บาท 

งบด าเนินงาน           รวม        1,768,906     บาท 
ค่าใช้สอย            รวม           758,050     บาท 
ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ     

จ านวน     758,050    บาท  
 ๑.  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาส าหรับอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลประทัดบุ  
จ านวน   450,800   บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ต าบล
ประทัดบุ  จ านวน  92 คน ๆ ละ  20  บาท  จ านวน  245  วัน 

“ทั้งน้ี จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน” 
ตามแผนพัฒนาส่ีปีขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  พ.ศ. 2561 - 2564 
 ๒.  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโครงการกีฬาปฐมวัยเกมส์   จ านวน 10,000 บาท  เ พ่ือ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการกีฬาปฐมวัยเกมส์  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์ , ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม , ค่าปูาย
ประชาสัมพันธ์โครงการ, ค่าจัดเตรียมสถานที่  และอื่น ๆ ที่จ าเป็น   
ตามแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  พ.ศ. 2561 - 2564 
 3.  โครงการสานสัมพันธ์บ้าน โรงเรียน ชุมชน การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย  จ านวน  ๕,000  บาท  เ พ่ือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการสานสัมพันธ์บ้าน โรงเรียน ชุมชน การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย  เช่น  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์, ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม, ค่าปูายประชาสัมพันธ์โครงการ , ค่าจัดเตรียมสถานที่ , ค่าสื่อการเรียนการสอนในกิจกรรม , 
ค่าตอบแทนวิทยากร  และอื่น ๆ ที่จ าเป็น   
ตามแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  พ.ศ. 2561 - 2564 

/4.ค่าใช้จ่าย... 
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4.  ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้พันธ์ุพืชและพันธ์ุสัตว์    จ านวน   ๔0,000   บาท  เ พ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินการตามโครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ , ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม , ค่าปูาย
ประชาสัมพันธ์โครงการ, ค่าบัตรเข้าศึกษาดูงาน, ค่าตอบแทนวิทยากร  และอื่น ๆ ที่จ าเป็น   
ตามแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  พ.ศ. 2561 - 2564 
 5.  โครงการวันเด็กแห่งชาติ  จ านวน   35,000   บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการด าเนินการตามโครงการวันเด็ก
แห่งชาติ  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม, ค่าปูายประชาสัมพันธ์โครงการ, ค่าจัดเตรียมสถานที่ ,  ค่าตอบแทน
วิทยากร  และอื่นๆ ที่จ าเป็น   
ตามแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  พ.ศ. 2561 - 2564 
 6.  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัวส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลประทัดบุ  จ านวน  156,400  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการเรียนการสอนรายหัวส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล
ประทัดบุ ประจ าปีงบประมาณ 2562  จ านวน 92 คน ๆ ละ 1,700 บาท   
“ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายได้ต่อเม่ือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”   
ตามแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  พ.ศ. 2561 - 2564 
 7.  โครงการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์พระราชกรณียกิจ  จ านวน  5,000  บาท  เ พ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์พระราชกรณียกิจ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าปูายประชาสัมพันธ์โครงการและอื่น  ๆ ที่
จ าเป็น 
ตามแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  พ.ศ. 2561 - 2564 
 8.  โครงการแหล่งเรียนรู้เชิงเกษตร  จ านวน   5,000  บาท   เ พ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแหล่งเรียนรู้เชิง
เกษตร  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์  และอื่น ๆ ที่จ าเป็น   
ตามแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  พ.ศ. 2561 - 2564 
 9.  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบลประทัดบุ  จ านวน   50,850  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลประทัดบุ ดังนี้ 

- ค่าหนังสือเรียน    จ านวน  45  คน อัตราคนละ 200 บาทต่อปี     เป็นเงิน    9,000  บาท 
- ค่าอุปกรณ์การเรียน  จ านวน  45  คน อัตราคนละ 200 บาทต่อปี     เป็นเงิน    9,000  บาท 
- ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน  จ านวน  45  คน อัตราคนละ 300 บาทต่อปี     เป็นเงิน  13,500  บาท 
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน  45  คน อัตราคนละ 430 บาทต่อปี     เป็นเงิน  19,350  บาท 

“ทั้งน้ี จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน”   
ตามแผนพัฒนาส่ีปีขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ พ.ศ. 2561 - 2564 
 ค่าวัสดุ                   รวม     1,010,856 บาท 

ประเภทค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน       940,856 บาท  
 ๑.  อาหารเสริม (นม) ส าหรับโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา  จ านวน  663,006  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหาร
เสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา อนุบาล 1 - 2 และนักเรียนระดับประถมศึกษา         ป.1 - 6  จ านวน  
346  คน ๆ ละ  7.37  บาท  จ านวน  260  วัน   
“ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายได้ต่อเม่ือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” 
ตามแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  พ.ศ. 2561 - 2564 
 2.  อาหารเสริม (นม) ส าหรับโรงเรียนบ้านพนม  จ านวน  101,559  บาท  เ พ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม 
(นม) ให้แก่เด็กนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา อนุบาล 1 - 2 และนักเรียนระดับประถมศึกษา   ป.1 - 6  จ านวน  53  คน ๆ 
ละ  7.37  บาท  จ านวน  260  วัน   
“ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายได้ต่อเม่ือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” 
ตามแผนพัฒนาส่ีปีขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  พ.ศ. 2561 - 2564 
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  3.  อาหารเสริม (นม) ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ต าบลประทัดบุ     จ านวน  176,291  บาท  เ พ่ือ
จ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ต าบลประทัดบุ  จ านวน  92  คน ๆ ละ  7.37  บาท  จ านวน  
260  วัน   
“ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายได้ต่อเม่ือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” 
ตามแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  พ.ศ. 2561 - 2564 

ประเภทวัสดุการศึกษา       จ านวน     20,000 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ, อุปกรณ์  ฯลฯ  เกี่ยวกับการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   

 ประเภทวัสดุการเกษตร      จ านวน     50,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ , อุปกรณ์ , หญ้า , ค่าต้นไม้ , ไม้ดอก , ไม้ประดับ , ไม้ผล , ปุ๋ย , ดินชีวภาพ ฯลฯ  

และอื่น ๆ ที่จ าเป็นเกี่ยวกับการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
 งบลงทุน               รวม   542,200  บาท 

 หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง    รวม   542,200 บาท 
ค่าครุภัณฑ์           รวม     43,200 บาท 

 ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน        จ านวน     12,600 บาท 
1.  ค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน ระดับ 3-6                 จ านวน     12,600      บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน ระดับ 3-6  จ านวน  2  ตัว ๆ ละ 4,500  บาท เป็นเงิน  9,000 บาท  
คุณลักษณะเฉพาะดังนี้ 

-  เป็นโต๊ะไม้ ขาเหล็ก 
-  ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 80 ซ.ม.  ยาวไม่น้อยกว่า 150 ซ.ม.  สูงไม่น้อยกว่า 75 ซ.ม.  

จัดซื้อตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพ้ืนฐานที่เคยจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 2 ปี ประจ าปี 2561    
ตามแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ   พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕๖4 

2.  ค่าจัดซื้อเก้าอี้เบาะมีล้อ                  จ านวน      3,600      บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้เบาะมีล้อ  จ านวน  2  ตัว ๆ ละ 1,800  บาท เป็นเงิน  3,600 บาท   
-  เป็นเก้าอี้เบาะมีล้อ 
-  ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 60 ซ.ม.  ลึกไม่น้อยกว่า 46 ซ.ม.  สูงไม่น้อยกว่า 100 ซ.ม.  

จัดซื้อตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพ้ืนฐานที่เคยจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 2 ปี ประจ าปี 2561 
ตามแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ   พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕๖4 
 ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครวั     จ านวน     12,000 บาท 
 1. ค่าจัดซื้อเครื่องตดัหญ้าแบบล้อจักรยาน   จ านวน     12,000   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน  จ านวน 1 เคร่ือง  เป็นเงิน 12,000 บาท คุณสมบัติทั่วไป 
  - เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น 
  - เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า 
  - ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อ ประมาณ 26 น้ิว 
  - รัศมีตัดหญ้าได้กว้างไมน้่อยกว่า 20 น้ิว 
  - ความจุถังน้ ามันเครื่องยนต ์ไม่น้อยกว่า 1.50 ลิตร 
จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐานครภัุณฑ์ของส านักงบประมาณ ปี พ.ศ. 2561 
ตามแผนพัฒนาส่ีปีขององค์การบรหิารส่วนต าบลประทดับ ุ  พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕๖4 
 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์     จ านวน      18,600 บาท 
 1. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน    จ านวน      16,000   บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  จ านวน           
1 เคร่ือง  เป็นเงิน 16,000 บาท  คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
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  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
  - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย  
  - มDีVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
  - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
  - มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
  - มีแปูนพิมพ์และเมาส์  
  - มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อย
กว่า  19 น้ิว จ านวน 1 หน่วย 
จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานครภัุณฑ์คอมพิวเตอรก์ระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารประจ าปี 2561 
ตามแผนพัฒนาส่ีปีขององค์การบรหิารส่วนต าบลประทดับ ุ   พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕๖4 
 2. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า  จ านวน       2,600   บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า (18 หน้า/นาที)  จ านวน  1 เคร่ือง  เป็นเงิน 
2,600 บาท  คุณลักษณะพ้ืนฐาน  

  - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600X600 dpi 
  - มีความเร็วในการพมิพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
  - มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
  - มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
  - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
  - สามารถใช้ไดกั้บ A4, Letter, Legal และ Custom 
จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานครภัุณฑ์คอมพิวเตอรก์ระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารประจ าปี 2561 
ตามแผนพัฒนาส่ีปีขององค์การบรหิารส่วนต าบลประทดับ ุ   พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕๖4 

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง        รวม      499,000       บาท 
 ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ         จ านวน   499,000     บาท 

 1. โครงการจัดสร้างสระว่ายน้ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลประทัดบุ จ านวน    499,000   บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดสร้างสระว่ายน้ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลประทัดบุ  ขนาดกว้าง 12.00 เมตร  

ยาว  25.00  เมตร  และติดตั้งระบบกรองน้ า พร้อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์โครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลก าหนด 

ตามแผนพัฒนาส่ีปีขององค์การบรหิารส่วนต าบลประทดับ ุ   พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕๖4 
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     งบเงินอุดหนุน          รวม    1,656,000 บาท 
หมวดเงินอุดหนุน               รวม    1,656,000 บาท 
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ                 จ านวน    1,656,000  บาท 

 ๑.  อุดหนุนกิจการการศึกษาให้แกโ่รงเรยีนเจริญราษฎร์วิทยา    จ านวน    1,384,000   บาท               
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา อนุบาล 1 - 2 และนักเรียน
ระดับประถม ศึกษา ป.1 - 6  จ านวน  346  คน ๆ ละ  20  บาท/คน  จ านวน  200  วัน  ตามโครงการ
สนับสนุนอาหารกลางวัน 
“ทั้งน้ี จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รบัการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน” 
ตามแผนพัฒนาส่ีปีขององค์การบรหิารส่วนต าบลประทดับ ุ พ.ศ. 2561 - 2564 
 2. อุดหนุนโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา   จ านวน  30,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการพัฒนาทักษะด้านกีฬา และโครงการเข้าคา่ยคณุธรรม จริยธรรมของนักเรียน  
ตามแผนพัฒนาส่ีปีขององค์การบรหิารส่วนต าบลประทดับ ุ พ.ศ. 2561 - 2564 
 3.  อุดหนุนกิจการการศึกษาให้แก่โรงเรียนบ้านพนม  จ านวน  212,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็น
ค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนระดบัก่อนประถมศกึษา อนุบาล 1-2 และนักเรียนระดับประถมศึกษา ป.1 
- 6  จ านวน  53  คน ๆ ละ  20  บาท/คน  จ านวน  200  วัน  ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน 
“ทั้งน้ี จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รบัการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน” 
ตามแผนพัฒนาส่ีปีขององค์การบรหิารส่วนต าบลประทดับ ุ พ.ศ. 2561 - 2564 
 4. อุดหนุนโรงเรียนบ้านพนม จ านวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแหล่งเรียนรู้ ICT  
ตามแผนพัฒนาส่ีปีขององค์การบรหิารส่วนต าบลประทดับ ุ พ.ศ. 2561 - 2564 
งานการศึกษาไม่ก าหนดระดับ      รวม             25,000     บาท 

งบด าเนินงาน           รวม             25,000     บาท 
ค่าใช้สอย            รวม             25,000     บาท 
ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ     

จ านวน     25,000    บาท  
 ๑.  โครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพเด็ก เยาวชนและประชาชน  จ านวน   15,000   บาท  เ พ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินการตามโครงการอบรมทักษะอาชีพเด็ก เยาวชนและประชาชน  เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร และเคร่ืองดื่ม ค่า
ปูายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าสื่อการเรียนการสอนในกิจกรรม ค่าตอบแทนวิทยากร และอื่น ๆ ที่จ าเป็น   

ตามแผนพัฒนาส่ีปีขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  พ.ศ. 2561 - 2564 
 ๒.  โครงการวัยรุ่นยุคใหม่ รู้ทันเพศศึกษาและการต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร  จ านวน   10,000  บาท  เ พ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการวัยรุ่นยุคใหม่ รู้ทันเพศศึกษาและการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร  เช่น         ค่าวัสดุอุปกรณ์
, ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม, ค่าปูายประชาสัมพันธ์โครงการ, ค่าจัดเตรียมสถานที่  ค่าสื่อการเรียนการสอนในกิจกรรม ค่าตอบแทน
วิทยากร และอื่นๆ ที่จ าเป็น   

ตามแผนพัฒนาส่ีปีขององค์การบรหิารส่วนต าบลประทดับ ุ พ.ศ. 2561 – 2564 

นางสาวพรรณวรัท  ชาญเจริญ นักทรัพยากรบุคคล รก. หัวหน้าส านักปลัด อบต. กล่าวว่า 
 เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
    ดิฉัน นางสาวพรรณวรัท  ชาญเจริญ นักทรัพยากรบุคคล รก. หัวหน้าส านัก
    ได้รับมอบหมายให้ช้ีแจง รายละเอียดประมาณการรายจ่าย   
    แผนงานสาธารณสุข ดังน้ี  

/แผนงาน... 
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แผนงานสาธารณสุข  

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น             รวม   758,600    บาท 
งบด าเนินงาน           รวม       548,600    บาท 

ค่าใช้สอย             รวม       458,600    บาท 
 ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ              จ านวน    458,600     บาท   
เพ่ือจ่ายเป็น 

  1. ค่าจ้างเหมาฉีดพ่นหมอกควัน  จ านวน   2๐,๐๐๐   บาท   
  2. ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานหน่วยกู้ชีพ อบต.ประทัดบุ  จ านวน  ๔๓๒,000  บาท 
  3. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในการส ารวจและขึ้นทะเบียนจ านวนสุนัขและแมว  จ านวน  6,600  
บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานในการส ารวจและขึ้นทะเบียนจ านวนสุนัขและแมว  จ านวน 1,100 
ตัว ๆ ละ 6 บาท 

 ค่าวัสดุ             รวม      9๐,๐๐๐ บาท 
ประเภทค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์     จ านวน      90,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็น 
๑.  ค่าจัดซื้อวัสดุก าจัดยุง  จ านวน  50,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเคมีภัณฑ์ปูองกันโรค

ไข้เลือดออก  เช่น ทรายอะเบท , เคมีภัณฑ์  ฯลฯ 
2.  ค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  จ านวน  40,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ, อุปกรณ์

ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า  เช่น  ยา, เข็มฉีดยา, ยาคุมก าเนิด  และอุปกรณ์อื่นที่จ าเป็น  
 

 งบเงินอุดหนุน          รวม       210,000    บาท 
หมวดเงินอุดหนุน                        รวม       210,000     บาท 
ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน          จ านวน       180,000   บาท 

 1.  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 - 9  จ านวน  180,000   บาท   เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุขให้แก่ หมู่ท่ี 1 - 9  ต าบลประทัดบุ จ านวน 
9 หมู่บ้าน   หมู่บ้านละ 20,000  บาท 
ตามแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕๖4 

ประเภทเงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์ จ านวน        30,000   บาท 
 1.  อุดหนุนก่ิงกาชาดอ าเภอปราสาท  จ านวน   20,000   บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
สนับสนุนกิจการของกิ่งกาชาดอ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 
ตามแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕๖4       
 2.  อุดหนุนส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์  จ านวน  10,000   บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนในการให้การสงเคราะห์แก่ราษฎรท่ีประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนและผู้ด้อยโอกาส  
ตลอดท้ังช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยของเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ 
ตามแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕๖4 

 
 
 
 
 
 /รายงานราย... 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
อ าเภอปราสาท   จังหวัดสุรินทร์ 

 
ประมาณการรายจ่ายท้ังส้ิน 30,000      บาท   จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  
หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป  แยกเป็น 

แผนงานสังคมสงเคราะห์  

งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์     รวม       30,000 บาท 
งบด าเนินงาน       รวม       30,000        บาท 

ค่าใช้สอย             รวม       30,000      บาท 
ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ   

จ านวน    30,๐๐๐    บาท 

 ๑.  โครงการฝึกอบรมและสง่เสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส   จ านวน  15,000   
บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ , 
ผู้ด้อยโอกาส  เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ , ค่าอาหารและเครื่องดื่ม , ค่าปูายประชาสัมพันธ์โครงการ , ค่าจัดเตรียม
สถานที่ , ค่าตอบแทนวิทยากร  และอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น 
ตามแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕๖4 

 ๒.  โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้  และผู้ไร้ที่พึ่งตามอ านาจหน้าที่  
จ านวน   15,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเก่ียวกับครอบครัวผู้ด้อยโอกาสผู้
ยากไร้  และผู้ไร้ที่พึ่ง  เช่น  ค่าปูายประชาสัมพันธ์โครงการ , ช่วยเหลือในด้านการเงินหรือส่ิงของ , ค่าเครื่อง
อุปโภคบริโภค , ค่ารักษาพยาบาล , ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเท่าที่จ าเป็น , ช่วยเหลือเงินทุนในการประกอบ
อาชีพ และอ่ืนๆ ที่จ าเป็น 
ตามแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕๖4 
 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
อ าเภอปราสาท   จังหวัดสุรินทร์ 

 

ประมาณการรายจ่ายท้ังส้ิน 4,038,620      บาท   จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  

หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป  แยกเป็น 

แผนงานเคหะและชุมชน 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน     รวม   1,579,620 บาท 
งบบุคลากร        รวม      809,520 บาท 

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     รวม     809,520 บาท 
ประเภทเงินเดือนพนักงาน จ านวน  626,160 บาท 
 

/เพื่อจ่ายเป็น... 
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เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนต าบล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน  จ านวน   2  อัตรา   

ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง จ านวน        42,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของผู้อ านวยการกองช่าง  จ านวน   1  อัตรา 

ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    จ านวน      117,360 บาท    
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ                   

จ านวน  1  อัตรา 
ประเภทเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  จ านวน        24,000 บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน  1  อัตรา 
งบด าเนินงาน             รวม       658,000 บาท 

ค่าตอบแทน          รวม       208,000     บาท 
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. จ านวน     6๐,๐๐๐ บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง   
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น 

ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จ านวน     10,000 บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างที่มา

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  เป็นต้น 
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  จ านวน     60,000  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนต าบลผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ  
 ประเภทเงินค่าเช่าบ้าน      จ านวน     78,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนต าบลผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ  
ค่าใช้สอย  รวม       200,000 บาท 
ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  จ านวน         50,000 บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ , ค่าจ้างแรงงานจ้างก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน, ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่า
รับรองแบบงานก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง ต่อเติม  เป็นต้น 

ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ   
จ านวน    50,000   บาท  

-  ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  จ านวน  30,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ของพนักงาน          ส่วน
ต าบล พนักงานจ้าง  ในการไปอบรมสัมมนา เป็นต้น 

-  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  จ านวน  20,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าพาหนะ, ค่าเช่า
ที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนต าบล, พนักงานจ้าง 

ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม   จ านวน 100,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์, ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  หรือวัสดุอื่นที่ช ารุด

เสียหาย  ฯลฯ 
ค่าวัสดุ    รวม  250,000      บาท 
ประเภทวัสดุส านักงาน    จ านวน        30,000 บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุส านักงาน, สิ่งของเคร่ืองใช้ต่าง ๆ  เช่น  กระดาษแฟูม , ปากกา, ดินสอ  ฯลฯ  
ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   จ านวน        10,000      บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเคร่ืองใช้ต่าง ๆ เช่น  ฟิวส์, หลอดไฟฟูา ฯลฯ 
ประเภทวัสดุก่อสร้าง    จ านวน      150,000 บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  เช่น  ท่อระบายน้ า, ปูน ,ทราย, หินคลุก, ลูกรัง ฯลฯ 
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน        10,000 บาท    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อหรือจ้างท าสิ่งของเคร่ืองใช้ต่าง ๆ เช่น รูปสีหรือขาวด าที่ได้จากการล้างอัดขยายฯลฯ 
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ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์             จ านวน        50,000 บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หมึกคอมพิวเตอร์, เมาส์, แปูนพิมพ์  และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
หรือซอฟแวร์ ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน  20,000  บาท 
 งบลงทุน       รวม   112,100 บาท 
 หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง    รวม   112,100 บาท  
 ค่าครุภัณฑ์       รวม     12,100 บาท 
 ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน     จ านวน       9,600   บาท 
 1. ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเล่ือนกระจกพร้อมขารอง  จ านวน       9,600   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกพร้อมขารอง จ านวน 2 หลัง ๆ ละ 4,800 บาท  ขนาดไม่
น้อยกว่า 118 X 40 X 95  เซนติเมตร   
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏราคาในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ ปี 2561 
ตามแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕๖4 
 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์        จ านวน      2,500   บาท 
 1.  ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA     จ านวน       2,500  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองส ารองไฟฟูา ขนาด 800 VA   จ านวน  1  เคร่ือง เป็นเงิน 2,500  บาท 
คุณลักษณะเฉพาะดังนี้ 

 -  มีก าลังไฟฟูาด้านนอกไม่น้อยกว่า 800  VA (480 Watts)   
 -  สามารถส ารองไฟฟูาได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 

จัดซื้อตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปี พ.ศ.  
2561  
ตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  พ.ศ. 2561 - 2564 

 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง      รวม   100,000 บาท 
 ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค           จ านวน   100,000   บาท 
 1. เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค่า K)         จ านวน       100,000   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค่า K) ในสัญญาก่อสร้าง   
งานไฟฟ้าและถนน       รวม     2,459,000    บาท 
 งบลงทุน       รวม     2,459,000    บาท 
 หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง     รวม     2,459,000    บาท 
 ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค         จ านวน 2,459,000 บาท 
 1.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านจบก  หมู่ ท่ี 1  ต าบลประทัดบุ  อ าเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร์  จ านวน  298,000  บาท  เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านจบก  หมู่ที่  
1  สายทางบ้านนายโยน  พร้อมพูน  ไปโรงโม่หินเทพศิลา  ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  ระยะทาง  138.00  เมตร  
หนา  0.15  เมตร  หรือรวมพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  552.00  ตารางเมตร  ไหล่ทางลงหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ  0.10  เมตร  หนา
เฉลี่ย  0.20  เมตร  พร้อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบรูปที่องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด  
ตามแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  พ.ศ. 2561 - 2564 
 2.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านหนองยาว  หมู่ท่ี  2  ต าบลประทัดบุ อ าเภอปราสาท  จังหวัด
สุรินทร์  จ านวน  294,000  บาท  เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองยาว หมู่ที่  2  สายทางบ้าน
หนองยาวไปบ้านสระกอร์  ขนาดผิวจราจรกว้าง  5.00  เมตร  ระยะทาง  110.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือรวมพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า  550.00  ตารางเมตร  ไหล่ทางลงหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ  0.20  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.20  เมตร  พร้อมติดตั้ง
ปูายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบรูปที่องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด 
ตามแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  พ.ศ. 2561 – 2564 
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 3.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (คุ้มโคกมะกะ)   บ้านพนม  หมู่ ท่ี  7  ต าบลประทัดบุ 
อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์  จ านวน  297,000  บาท  เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 
(คุ้มโคกมะกะ)  บ้านพนม  หมู่ที่ 7  ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  ระยะทาง  135.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือ
รวมพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  540.00  ตารางเมตร  ไหล่ทางลงหินคลุกกว้างเฉลี่ยขา้งละ  0.10  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.20  เมตร  วาง
ท่อระบายน้ า คสล.ศก. 0.40X1.00 เมตร จ านวน 1 แถว รวม 6 ท่อนพร้อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียด
ตามแบบรูปที่องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด 
ตามแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  พ.ศ. 2561 - 2564 
 4.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านประทัดบุ  หมู่ท่ี  8  ต าบลประทัดบุ อ าเภอ
ปราสาท  จังหวัดสุรินทร์  จ านวน  167,000  บาท  เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้าน
ประทัดบุ  หมู่ที่  8  ซอยบ้านนายสุพร   สุลินทบูรณ์  ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.00  เมตร  ระยะทาง  107.00  เมตร   
หนา  0.15  เมตร  หรือรวมพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  321.00  ตารางเมตร  พร้อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตาม
แบบรูปที่องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด 
ตามแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  พ.ศ. 2561 - 2564 
 5.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านประทัดบุ  หมู่ท่ี  8  ต าบลประทัดบุ อ าเภอปราสาท  จังหวัด
สุรินทร์  จ านวน  135,000  บาท  เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านประทัดบุ  หมู่ที่  8  สายทาง
บ้านประทัดบุไปบ้านสระกอร์  ขนาดผิวจราจรกว้าง  5.00  เมตร  ระยะทาง  50.00  เมตร   
หนา  0.15  เมตร  หรือรวมพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  250.00  ตารางเมตร  ไหล่ทางลงหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ  0.10  เมตร  หนา
เฉลี่ย  0.20  เมตร  พร้อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบรูปที่องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด 
ตามแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  พ.ศ. 2561 - 2564 
 6.  โครงการถนนลงหินคลุก  บ้านสวายปรีง  หมู่ท่ี  6  ต าบลประทัดบุ อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์  จ านวน  
298,000  บาท  เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลงหินคลุก  บ้านสวายปรีง  หมู่ที่  6  สายทางบ้านนาง          บัวเรียว  สุข
สมาน ไปทุ่งนา  ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.50  เมตร  ระยะทาง  870.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร หรือรวมพ้ืนที่ไ ม่
น้อยกว่า  3,915.00  ตารางเมตร  พร้อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบรูปที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลก าหนด 
ตามแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  พ.ศ. 2561 - 2564 
 7.  โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) บ้านปจิก หมู่ ท่ี 4  
ต าบลประทัดบุ อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์  จ านวน  970,000  บาท  เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอ
นกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) บ้านปจิก หมู่ที่ 4  สายทางบ้านปจิกไปบ้านภูมิกันดาร  ขนาดผิวจราจรกว้าง  
5.00  เมตร  ระยะทาง  400.00  เมตร  หรือรวมพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  2,000.00  ตารางเมตร  พร้อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์
โครงการ รายละเอียดตามแบบรูปที่องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด 
ตามแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  พ.ศ. 2561 - 2564 

 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
อ าเภอปราสาท   จังหวัดสุรินทร์ 

 
ประมาณการรายจ่ายท้ังส้ิน    175,000  บาท   จ่ายจากรายได้จัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรร  
และหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป  แยกเป็น 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน    รวม      100,000 บาท 
งบด าเนินงาน       รวม      100,000 บาท 

ค่าใช้สอย             รวม      100,000 บาท 
ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ 

รายจ่ายหมวดอื่น ๆ  จ านวน  100,000 บาท  
  1.  โครงการวันผู้สูงอายุ  จ านวน  20,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการ
ร้อยดวงใจสานใยรักผู้สูงอายุ  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม , ค่าปูายประชาสัมพันธ์โครงการ, ค่าจัดเตรียม
สถานที่, ค่าเคร่ืองสังฆภัณฑ์, ค่ารางวัล  และอื่น ๆ ที่จ าเป็น 

ตามแผนพัฒนาส่ีปีขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  พ.ศ. 2561 - 2564 
  2.  โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะในชุมชน  จ านวน  10,000   บาท  เ พ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะในชุมชน  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์  , ค่าอาหารและ
เคร่ืองดื่ม, ค่าปูายประชาสัมพันธ์โครงการ , ค่าจัดเตรียมสถานที่, ค่าตอบแทนวิทยากร , ค่าถังขยะ  และอื่น ๆ ที่จ าเป็น  

ตามแผนพัฒนาส่ีปีขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  พ.ศ. 2561 - 2564 
  3.  โครงการปรองดองสมานฉันท์ปกป้องสถาบันส าคัญของชาติและป้องกันการทุจริต
คอรัปช่ัน  จ านวน  10,๐๐๐  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการปรองดองสมานฉันท์
และปกปูองสถาบันส าคัญของชาติ  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์ , ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่าปูายประชาสัมพันธ์
โครงการ , ค่าจัดเตรียมสถานที่, ค่าตอบแทนวิทยากร และอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น 
ตามแผนพัฒนาส่ีปีขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  พ.ศ. 2561 - 2564   

 4.  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  จ านวน  10,๐๐๐  บาท  เ พ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการ
ด าเนินการตามโครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าจัดเตรียมสถานที่, ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม , 
ค่าปูายประชาสัมพันธ์โครงการ, ค่าตอบแทนวิทยากร, ค่าจัดท าเอกสาร และอื่นๆ ที่จ าเป็น  

ตามแผนพัฒนาส่ีปีขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  พ.ศ. 2561 - 2564 
  5.  โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีต าบลประทัดบุ  จ านวน  15,000   บาท  เพื่อจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพแก่กลุ่มสตรี  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์  , 
ค่าอาหารและเครือ่งดื่ม, ค่าปูายประชาสัมพันธ์โครงการ , ค่าจัดเตรียมสถานที่, ค่าตอบแทนวิทยากร , และอ่ืน 
ๆ ที่จ าเป็น 
ตามแผนพัฒนาส่ีปีขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  พ.ศ. 2561 - 2564  
  6.  โครงการองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุพบประชาชน  จ านวน  20,000   บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการองค์การบรหิารส่วนต าบลประทัดบุพบประชาชน  เช่น  ค่า
วัสดุอุปกรณ์ , ค่าอาหารและเครื่องดื่ม , ค่าปูายประชาสัมพันธ์โครงการ , ค่าจัดเตรียมสถานที่, ค่าตอบแทน
วิทยากร  และอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น 
ตามแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  พ.ศ. 2561 - 2564 

  7.  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. บุคลากรท้องถิ่น ผู้น าท้องถิ่น   
จ านวน   10,000   บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมาย
ในชีวิตประจ าวันและไกล่เกล่ียข้อพิพาทในชุมชน เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์ , ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่าปูาย
ประชาสัมพันธ์โครงการ, ค่าจัดเตรียมสถานที่, ค่าตอบแทนวิทยากร  และอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น  
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  8.  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการติดเช้ือเอดส์  จ านวน   5,000   บาท  เพื่อจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาการติดเช้ือเอดส์  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์ , 
ค่าอาหารและเครือ่งดื่ม, ค่าปูายประชาสัมพันธ์โครงการ, ค่าจัดเตรียมสถานที่, ค่าตอบแทนวิทยากร  และอ่ืน ๆ 
ที่จ าเป็น 
 งบเงินอุดหนุน          รวม         75,000    บาท 

หมวดเงินอุดหนุน                        รวม         75,000     บาท 
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ จ านวน         75,000   บาท 

 1.  อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอปราสาท  จ านวน   75,000   บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการ 80 ปี ของดีอ าเภอปราสาทและงานกาชาด ประจ าปี 2561 
ตามแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕๖4       

นายไพบูรณ์  พรมชาติ  ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ กล่าวว่า  
 เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 กระผม นายไพบูรณ์  พรมชาติ ผู้อ านวยการกองการศึกษา ฯ ได้รับมอบหมาย

ให้ช้ีแจง รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณ รายจ่ายทั่วไป 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ดังน้ี 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  

งานกีฬาและนันทนาการ                            รวม       165,000 บาท 
งบด าเนินงาน           รวม      165,000 บาท 

ค่าใช้สอย             รวม       165,000 บาท 
ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ 

รายจ่ายหมวดอื่น ๆ  จ านวน       165,000     บาท  
  ๑.  โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านกีฬาแก่เยาวชนและประชาชน   จ านวน  10,000 บาท   เ พ่ือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านกีฬาแก่เยาวชนและประชาชน  เช่น           ค่าวัสดุ
อุปกรณ์, ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม, ค่าปูายประชาสัมพันธ์โครงการ, ค่าจัดเตรียมสถานที่ ,  ค่าตอบแทนวิทยากร  และอื่นๆ ที่
จ าเป็น 

ตามแผนพัฒนาส่ีปีขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  พ.ศ. 2561 - 2564 
  ๒.  โครงการกีฬาเยาวชนประชาชนสัมพันธ์  จ านวน   120,000   บาท  เ พ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการตามโครงการกีฬาเยาวชนประชาชนสัมพันธ์  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์ , ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม , ค่าเช่าเคร่ืองเสียง, 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่, ถ้วยรางวัลและเงินรางวัล, ค่าปูายประชาสัมพันธ์โครงการ, ค่าจัดเตรียมสถานที่ , 
ค่าใช้จ่ายในพิธีปิด – เปิด , ค่าชุดกีฬา  และอื่นๆ ที่จ าเป็น 

ตามแผนพัฒนาส่ีปีขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  พ.ศ. 2561 - 2564 
  3.  โครงการส่งเสริมการออกก าลังกาย  จ านวน  20,๐๐๐  บาท  เ พ่ือจ่ายเป็นค่าใ ช้จ่ายในการ
ด าเนินการตามโครงการส่งเสริมการออกก าลังกาย  เช่ น  ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม , ค่าเช่าเคร่ืองเสียง, 
ค่าตอบแทนวิทยากร, ค่าปูายประชาสัมพันธ์โครงการ, ค่าจัดเตรียมสถานที่, ค่าใช้จ่ายในพิธีปิด - เปิด  และอื่นๆ ที่จ าเป็น   

ตามแผนพัฒนาส่ีปีขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  พ.ศ. 2561 – 2564 
  4.  โครงการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ  จ านวน  15,๐๐๐  บาท  เ พ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินการตามโครงการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์ , ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม , ค่าเช่าเคร่ืองเสียง, 
ค่าตอบแทนวิทยากร, ค่าปูายประชาสัมพันธ์โครงการ, ค่าจัดเตรียมสถานที่, ค่าใช้จ่ายในพิธีปิด - เปิด  และอื่นๆ ที่จ าเป็น 

ตามแผนพัฒนาส่ีปีขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  พ.ศ. 2561 - 2564 
/งานศาสนา... 
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งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น                           รวม      155,000 บาท 
งบด าเนินงาน           รวม      155,๐๐๐ บาท 

ค่าใช้สอย             รวม      155,๐๐๐ บาท 
ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  

จ านวน      155,000     บาท  
  1.  โครงการวันลอยกระทง  จ านวน   40,000   บาท เ พ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตาม
โครงการวันลอยกระทง  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม, ค่าปูายประชาสัมพันธ์โครงการ, ค่าจัดเตรียมสถานที่ , 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ, ค่าเช่าเคร่ืองเสียง, ค่ารางวัลและถ้วยรางวัล  และอื่นๆ ที่จ าเป็น  

ตามแผนพัฒนาส่ีปีขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  พ.ศ. 2561 - 2564 
  2.  โครงการสืบสานอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น   จ านวน   15,000  บาท    เพื่อจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการสืบสานอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์ , 
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่าปูายประชาสัมพันธ์โครงการ, ค่าจัดเตรียมสถานที่, ค่าตอบแทนวิทยากร  และ
อ่ืนๆ ที่จ าเป็น 
ตามแผนพัฒนาส่ีปีขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  พ.ศ. 2561 - 2564 
  3.  โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา  จ านวน   ๖๕,000  บาท  เพื่อจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการวันเข้าพรรษา  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม , 
ค่าปูายประชาสัมพันธ์โครงการ, ค่าจัดเตรียมสถานที่, ค่ารางวัลและถ้วยรางวัล, ค่าเช่าเครื่องเสียง, ค่าเครื่อง
อัฐบริขาร  และอ่ืนๆ ที่จ าเป็น 
ตามแผนพัฒนาส่ีปีขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  พ.ศ. 2561 - 2564 
  4.  โครงการเข้าวัดฟังธรรมช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษา  จ านวน   15,000   บาท  เ พ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินการตามโครงการเข้าวัดฟังธรรมช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษา  เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร, ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าอาหาร
และเคร่ืองดื่ม, ค่าปูายประชาสัมพันธ์โครงการ, ค่าเคร่ืองสังฆภัณฑ์, ค่าปัจจัยถวายพระ และอื่นๆ ที่จ าเป็น  

ตามแผนพัฒนาส่ีปีขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  พ.ศ. 2561 - 2564 
  5.  โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมสู่ เออีซี (AEC)  จ านวน   15,000  บาท  เ พ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสู่ เออีซี (AEC) เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์ , ค่าอาหารและ
เคร่ืองดื่ม,ค่าปูายประชาสัมพันธ์โครงการ, และอื่นๆ ที่จ าเป็น 
ตามแผนพัฒนาส่ีปีขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  พ.ศ. 2561 - 2564 
  6.  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย  จ านวน  5,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการส่งเสริมส่งเสริมการเรียนรู้กิจกรรม
วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์ , ค่าจัดซื้อภาพประวัติศาสตร์
ทางพระพุทธศาสนา และอื่นๆ ที่จ าเป็น 
ตามแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  พ.ศ. 2561 – 2564 

นางสาวพรรณวรัท  ชาญเจริญ นักทรัพยากรบุคคล รก. หัวหน้าส านักปลัด อบต. กล่าวว่า 
 เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
    ดิฉัน นางสาวพรรณวรัท  ชาญเจริญ นักทรัพยากรบุคคล รก. หัวหน้าส านัก
    ได้รับมอบหมายให้ช้ีแจง รายละเอียดประมาณการรายจ่าย   
    แผนงานการเกษตร ดังน้ี  
 
 /งานส่งเสริม... 
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แผนงานการเกษตร 
งานส่งเสริมการเกษตร                              รวม       55,000 บาท 

งบด าเนินงาน           รวม       55,000 บาท 
ค่าใช้สอย             รวม       50,000 บาท 
ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ 

รายจ่ายหมวดอื่น ๆ  จ านวน      5๐,๐๐๐  บาท   
  ๑.  โครงการเศรษฐกิจพอเพียง  จ านวน  50,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตาม
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าอาหารเที่ยงและเคร่ืองดื่ม, ค่าปูายประชาสัมพันธ์โครงการ, ค่าจัดเตรียม
สถานที่, ค่าตอบแทนวิทยากร และอื่นๆ ที่จ าเป็น 

ตามแผนพัฒนาส่ีปีขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  พ.ศ. 2561 - 2564  
 ค่าวัสดุ             รวม        5,๐๐๐   บาท 

ประเภทค่าวัสดุการเกษตร จ านวน        5,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับการเกษตร เช่น  มีด, จอบ, เสียม, กรรไกรตัดหญ้า, ครุถัง, บัว รดน้ า, กรรไกร

ตัดแต่งกิ่ง  ถุงด าเพาะช า  ฯลฯ   
 

     งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้                            รวม        55,000     บาท 
งบด าเนินงาน           รวม        55,000     บาท 

ค่าใช้สอย             รวม        55,000     บาท 
ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ 

รายจ่ายหมวดอื่น ๆ             จ านวน        55,000  บาท   
  ๑.  โครงการรักน้ า  รักป่า  รักษาแผ่นดิน  จ านวน   40,000   บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการตามโครงการรักน้ า  รักปุา  รักษาแผ่นดิน  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม, ค่าปูายประชาสัมพันธ์
โครงการ, ค่าจัดเตรียมสถานที่, ค่าพันธุ์ไม้, ค่าปุ๋ย และอื่นๆ ที่จ าเป็น 
ตามแผนพัฒนาส่ีปีขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  พ.ศ. 2561 - 2564   
  ๒.  โครงการเด็กและเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   จ านวน  ๑0,000  บาท   เพื่อจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการเด็กและเยาวชนอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ , 
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่าปูายประชาสัมพันธ์โครงการ, ค่าจัดเตรียมสถานที่, และอ่ืนๆ ที่จ าเป็น 
ตามแผนพัฒนาส่ีปีขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  พ.ศ. 2561 - 2564 
  ๓.  โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ   จ านวน  5,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการปลูกหญ้าแฝก   เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์ , ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่า
ปูายประชาสัมพันธ์, ค่าจัดเตรียมสถานที่, ค่าพันธุ์หญ้าแฝก  และอ่ืนๆ ที่จ าเป็น 
ตามแผนพัฒนาส่ีปีขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  พ.ศ. 2561 - 2564 

นางสาวภูรีรัตน์  สดมสุข ผู้อ านวยการกองคลัง กล่าวว่า  
 เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
    ดิฉัน นางสาวภูรีรัตน์  สดมสุข ผู้อ านวยการกองคลัง ได้รับมอบหมายให้ช้ีแจง 
           รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจา่ยทัว่ไป แผนงานการ
    พาณิชย์ ดังน้ี 
 
 

/รายงานราย... 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
อ าเภอปราสาท   จังหวัดสุรินทร์ 

 
ประมาณการรายจ่ายท้ังส้ิน 13๐,00๐    บาท   จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  
หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป  แยกเป็น 

แผนงานการพาณิชย์ 

งานกิจการประปา       รวม  13๐,๐๐๐ บาท 
งบด าเนินงาน             รวม      13๐,๐๐๐ บาท 

ค่าใช้สอย          รวม        4๐,๐๐๐   บาท 
ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  จ านวน        20,000 บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม, ค่าจ้างเหมาบริการเปิด - ปิดประปา, ดูแลรักษาซ่อมบ ารุงประปา, ค่าจ้างเหมาขยาย
เขตประปา, ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ  เป็นต้น 

ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม   จ านวน        20,000      บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์, ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  หรือวัสดุอื่นที่ช ารุด

เสียหาย  ฯลฯ  ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  

ค่าวัสดุ     รวม        40,000      บาท 
ประเภทวัสดุก่อสร้าง     จ านวน        20,000 บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น  ท่อน้ า, ข้อต่อ, ข้องอ, กาวพีวีซี, ประตูน้ า ฯลฯ  
ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว   จ านวน        20,000 บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุในการผลิตน้ าประปา เช่น  สารส้ม, คลอรีน, ทรายกรองน้ า  ฯลฯ  

หมวดค่าสาธารณูปโภค      รวม      5๐,000 บาท 
ประเภทค่าไฟฟ้า จ านวน    5๐,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟูาส าหรับประปาหมู่บ้านหนองยาว หมู่ที่  ๑ หมู่ที่  2 และหมู่ที่ ๘ 

นางสาวพรรณวรัท  ชาญเจริญ นักทรัพยากรบุคคล รก. หัวหน้าส านักปลัด อบต. กล่าวว่า 
 เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
    ดิฉัน นางสาวพรรณวรัท  ชาญเจริญ นักทรัพยากรบุคคล รก. หัวหน้าส านัก
     ได้รับมอบหมายให้ช้ีแจง รายละเอียดประมาณการรายจ่าย แผนงาน 
    การเกษตร ดังน้ี 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
อ าเภอปราสาท   จังหวัดสุรินทร์ 

 
ประมาณการรายจ่ายท้ังส้ิน    9,128,194    บาท   จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง 
หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป  แยกเป็น 

แผนงานงบกลาง 

 หมวดงบกลาง       รวม      8,971,194    บาท 
 ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม      จ านวน      78,048    บาท 
 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  จ านวน    78,048  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมส าหรับสมทบ
นายจ้าง 5%  ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบล  
 ประเภทเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ        จ านวน     6,241,000   บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้แก่สูงอายุ  จ านวน  12  เดือน 
ตามแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  พ.ศ. 2561 - 2564 
 ประเภทเบ้ียยังชีพผู้พิการ        จ านวน    2,380,800   บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการ  จ านวน  12  เดือน 
ตามแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  พ.ศ. 2561 - 2564 
 ประเภทเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์        จ านวน         36,000    บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ปุวยเอดส์ จ านวน  6 ราย ๆ ละ 500 บาทต่อเดือน  จ านวน  12  เดือน  
 ประเภทเงินส ารองจ่าย         จ านวน       155,146    บาท  

เพ่ือจ่ายเป็น กรณีความจ าเป็นเร่งด่วนมีความเดือดร้อนกรณีฉุกเฉินเกี่ยวกับอุบัติภัยและสาธารณภัยต่าง ๆ     
 ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน       จ านวน         ๘0,000   บาท    
 เงินสมทบกองทุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับต าบล  จ านวน  80,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับพ้ืนที่ต าบลประทัดบุ 
ตามแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  พ.ศ. 2561 – 2564 
 หมวดบ าเหน็จ / บ านาญ      รวม          ๑57,๐๐๐   บาท 
 ประเภทเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น จ านวน      ๑57,๐๐0   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญเพ่ือช่วยเหลือแก่ข้าราชการท้องถิ่น 1 % ของประมาณการรายรับไม่รวมเงิน

อุดหนุน 

นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
 เจ้าหน้าที่ได้ช้ีแจงรายละเอียดร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 แล้ว นะครับ มีท่านใดต้องการสอบถามหรือไม่ครับ 
ถ้าไม่มี ผมขอมติรับหลักการ ครับ ถ้าท่านเห็นว่างบประมาณรายจา่ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่คณะผู้บริหารได้น าเสนอ น้ันเห็นควรรับหลักการ
ในวาระที่หน่ึง ขอมติรับหลักการครับ  

 

 
/มติประชุม... 
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มติที่ประชุม เห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2562  ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์  จ านวน  ๑4  เสียง   

 ไม่เห็นชอบ -   เสียง  งดออกเสียง 1  เสียง 

นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
บัดน้ีที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ได้รับหลักการ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562  ล าดับต่อไปเป็นข้ันตอนการ
เลือกตั้งคณะกรรมการแปรญัตต ิครับ ขอเรียนเชิญท่านเลขานุการสภาฯ แจ้ง
ระเบียบและแนวทางการการด าเนินการแปรญัตติ ครับ 

นางเขมานันท์  วรทรัพย์ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า   
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 
    2547   
    ข้อ 45 วรรคสอง ญัตติร่างบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวด
    เดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปร
    ญัตติไว้ไม่น้อยกว่าย่ีสิบส่ีช่ัวโมงนับแต่สภาท้องถ่ินมีมติรับหลักการแห่งร่าง
    ข้อบัญญัติงบประมาณน้ัน  
    ข้อ 47 ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หน่ึง ให้ที่ประชุมสภา
    ท้องถ่ินปรึกษาในหลักการแหง่ร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่ง
    ร่างข้อบัญญัติน้ันหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถ่ินประสงค์จะอภิปราย ห้าม
    ไม่ได้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถ่ินได้อภิปรายในเรื่องน้ันพอสมควรแล้ว 
    เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หน่ึง สภาท้องถ่ินจะให้
    คณะกรรมการสภาท้องถ่ินพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ 
    ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถ่ินลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่ง
    ให้คณะกรรมการแปรญัตตพิิจารณา ให้ประธานสภาท้องถ่ินส่งร่างข้อบัญญัติ
    น้ันไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภา
    ท้องถ่ินจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปร
    ญัตติด้วยภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถ่ินก าหนดตามวรรค
    หน่ึงผู้บริหารทอ้งถ่ินหรือสมาชิกสภาท้องถ่ินผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่าง
    ข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเปน็หนังสือ โดยให้แปรญัตติเปน็ราย
    ข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภา
    ท้องถ่ินเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถ่ินรับรองเช่นเดียวกับการ
    เสนอญัตติ 
    การเสนอค าแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบน้ี 
    ข้อ 55 การขอถอนญัตติหรือค าแปรญัตติ หรือการแก้ไขข้อความในญัตติร่าง
    ข้อบัญญัติ ซ่ึงเป็นเหตุให้เปล่ียนหลักการของร่างข้อบัญญัติ การขอถอนช่ือ
    จากการเป็นผู้รับรอง หรือจากการเป็นผู้ร่วมกันเสนอญัตติ จะกระท าเมื่อใดก็
    ได้ เว้นแต่ญัตติน้ันได้จัดเข้าระเบียบวาระแล้ว ต้องได้รับความยินยอมจากที่
     

/ประชุมสภา... 
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    ประชุมสภาท้องถ่ิน หรือค าแปรญัตติในช้ันคณะกรรมการแปรญตัติต้องได้รับ
    ความยินยอมจากที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 
    ญัตติที่ยังไม่ได้เข้าระเบียบวาระ หรือค าแปรญัตติในช้ันคณะกรรมการแปร
    ญัตติไม่อยู่ในบังคับวรรคหน่ึง  
    ข้อ 56 ญัตติหรือค าแปรญัตติใดที่ถึงวาระพิจารณาในที่ประชุมแล้ว ถ้าผู้
    เสนอ หรือผู้แปรญัตติไม่ขออภิปรายหรือไม่อยู่ที่ประชุมสภาท้องถ่ิน ให้ถือว่า
    ได้ถอนญัตติน้ัน 
    หมวด 4 งบประมาณ 
    ข้อ 58 ญัตติร่างข้อบัญญัตงิบประมาณ ให้ผู้บรหิารทอ้งถ่ินย่ืนต่อสภาท้องถ่ิน
    ย่ืนต่อสภาท้องถ่ินตามแบบและวิธีการภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการประมาณ 
    ข้อ 59 การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะกระท าได้เฉพาะการขอ
    ลดรายจ่ายหรือการขดลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย และต้องมีจ านวน
    สมาชิกสภาท้องถ่ินรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 
    ค าแปรญัตติใหเ้สนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
    ภายในระยะเวลาที่สภาท้องถ่ินก าหนดตามข้อ 45 วรรคสาม และข้อ 49 
    วรรคหน่ึง 
    ข้อ 60 ห้ามไม่ใหแ้ปรญัตตริายจ่ายข้ึนใหม่ หรือเพิ่มเติมรายจ่าย หรือ
    เปล่ียนแปลงความประสงค์ของจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับค า
    รับรองจ่ายบริหารท้องถ่ิน หรือค าแปรญัตติน้ันผู้บริหารท้องถ่ินเป็นผู้แปร
    ญัตติ 
    ข้อ 61 ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจ านวนเงินซ่ึงมีข้อผูกพันอย่างใด
    อย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี 

(1) ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ 
(2) รายจ่ายซ่ึงเป็นจ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย  

    ถ้ามีปัญหาว่า รายจ่ายรายการใดมีข้อผูกพันตามวรรคหน่ึงหรือไม่ ให้
    ประธานสภาท้องถ่ินเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาด 
    ข้อ 62 เมื่อใดอภิปรายไปพอสมควรแล้ว ถ้าสมาชิกสภาท้องถ่ินเสนอญัตติ
    ขอให้ปิดอภิปราย เพื่อให้ลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ 
    งบประมาณหรือไม่ หรือส่งให้คณะกรรมการสภาท้องถ่ินพิจารณาก่อนรับ
    หลักการ ต้องมีสมาชิกสภาท้องถ่ินรับรองไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของสมาชิก
    สภาท้องถ่ินที่อยู่ในที่ประชุม 
    หมวด 8 คณะกรรมการสภาท้องถ่ิน 
    ข้อ 105 ภายใต้บังคับข้อ 103 และข้อ 104 สภาท้องถ่ินมีอ านาจเลือก
    สมาชิกสภาท้องถ่ินหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถ่ินเป็น 
    คณะกรรมการสภาท้องถ่ินชุดต่างๆ ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของ
    สภาท้องถ่ิน ดังน้ี 
 /(3) คณะกรรม... 
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    (3) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
    ข้อ 110 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถ่ินลงมติรับหลักการ และส่ง 
    คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาตามข้อ 49 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติ
    พิจารณาแล้วจะตอ้งเสนอร่างข้อบัญญัตน้ัินตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไข
    เพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานย่อย่ืนต่อประธานสภาท้องถ่ิน 
    รายงานย่อวรรคหน่ึงอย่างน้อยต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมใน
    ตอนใดหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเก่ียว
    ด้วยการแปรญัตติน้ันเป็นประการใดการสงวนความเห็นของกรรมการแปร
    ญัตติ ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย 
นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 

 เมื่อท่านสมาชิกสภา อบต. ได้รับฟังระเบยีบทีเ่ก่ียวข้องและค าช้ีแจงจาก 
เลขานุการสภาฯ แล้ว ขอให้ท่านสมาชิกไดพ้ิจารณาเสนอจ านวนและเสนอช่ือ 
คณะกรรมการแปรญัตติ ว่าต้องการจ านวน 3  คน  5  คน หรือ 7 คน 

นายนอน  พะงาตุนัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบ ุหมู่ที่ 3 กล่าวว่า 
 เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
กระผม นายนอน พะงาตุนัด สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 ขอเสนอให้เลือก
คณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 5 คน โดยมีต าแหน่ง ประธาน เลขานุการ 
และกรรมการอีก 3 คน 

นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
ผู้รับรอง คือ 1. นายมุยหลี มานุมูลัด สมาชิกฯ หมู่ที่ 8 
2. นางชุติมันต์ วิชาเฟื่อง สมาชิกฯ หมู่ที่ 2 
มีท่านใดต้องการเสนอเป็นอย่างอ่ืนไหมครบั ถ้าไม่มีผมขอมต ิท่านสมาชิกสภา 
อบต. ท่านใดเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตตจิ านวน 5 คน ขอมติครับ  

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เลือกคณะกรรมการแปรญัตต ิจ านวน 5 คน ด้วย 
 คะแนนเสียงเอกฉันท์ 14 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
ตามมติ เห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญตัต ิจ านวน 5 คน  ซ่ึงเป็นเอกฉันท์
นะครับ ครับ และขอให้สมาชิกฯ ทุกท่านได้เสนอช่ือคณะกรรมการแปรญัตติ 
จ านวน 5 ท่าน โดยเสนอช่ือไม่จ ากัดจ านวน 

นางบุปผา  ภาสดา           สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบ ุหมู่ที่ 3 กล่าวว่า 
ดิฉัน ขอเสนอ นายสามารถ  เษมฉัตร รองประธานสภา อบต. คะ  
ผู้รับรอง คือ 1. นางเยียด ศุภผล สมาชิกฯ หมู่ที่ 1 
      2. นายเชิญ ปลายด่วน สมาชิกฯ หมู่ที่ 9 
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นางชุติมันต์  วิชาเฟื่อง           สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบ ุหมู่ที่ 2 กล่าวว่า 
ดิฉัน ขอเสนอ นางบุปผา  ภาสดา สมาชิกฯ หมู่ที่ 3 คะ  
ผู้รับรอง คือ 1. นายอ านวย สุขทวี สมาชิกฯ หมู่ที่ 4  
      2. นางเสาวภา ส าราญกาย สมาชิกฯ หมู่ที่ 5 

นายเชิญ  ปลายด่วน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบ ุหมู่ที่ 9 กล่าวว่า 
กระผม ขอเสนอ นายจงคิด  เชนุยาว สมาชิกฯ หมู่ที่ 9  
ผู้รับรอง คือ 1. นายซ่ือ  โชเมืองดี  สมาชิกฯ หมู่ที่ 6  
      2. นางสาวจินดา  นาคเขียว สมาชิกฯ หมู่ที่ 7 

นางเยียด  ศุภผล            สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบ ุหมู่ที่ 1 กล่าวว่า 
ดิฉัน ขอเสนอ นายมุยหลี  มานุมูลัด สมาชิกฯ หมู่ที่ 8  
ผู้รับรอง คือ 1. นายจงคิด  เชนุยาว สมาชิกฯ หมู่ที่ 9  
      2. นางบุปผา  ภาสดา  สมาชิกฯ หมู่ที่ 3 

นายจงคิด  เชนุยาว          สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบ ุหมู่ที่ 9 กล่าวว่า 
กระผม ขอเสนอ นายสมศักดิ์  เสือมาก สมาชิกฯ หมู่ที่ 7  
ผู้รับรอง คือ 1. นายนอน  พะงาตุนัด  สมาชิกฯ หมู่ที่ 3  
      2. นายลอยทอง ศุภผล  สมาชิกฯ หมู่ที่ 4 

นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
มีผู้ถูกเสนอช่ือมาทั้งหมด 5 ท่าน  มีท่านใดจะเสนอช่ือเพิ่มเติมอีกหรือไม่  ถ้าไม่
ม ีผมจะให้ทุกท่านไดล้งมตเิห็นชอบคณะกรรมการแปรญัตติ ครับ  
คนที่ 1  นายสามารถ  เษมฉัตร รองประธานสภา อบต. ขอมติ ครับ  

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ นายสามารถ  เษมฉัตร เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  
เห็นชอบ  จ านวน  14  เสียง งดออกเสียง 1  เสียง 

นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
คนที่ 2  นางบุปผา  ภาสดา สมาชิกฯ หมู่ที่ 3 ขอมติ ครับ  

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ นางบุปผา  ภาสดา เป็นคณะกรรมการแปรญัตต ิ 
เห็นชอบ  จ านวน  14  เสียง งดออกเสียง 1  เสียง 

นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
คนที่ 3 นายจงคิด  เชนุยาว สมาชิกฯ หมู่ที่ 9  ขอมติ ครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ นายจงคิด  เชนุยาว เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  
เห็นชอบ  จ านวน  14  เสียง งดออกเสียง 1  เสียง 

นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
คนที่ 4 นายมุยหลี  มานุมูลัด สมาชิกฯ หมู่ที่ 8 ขอมติ ครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ นายมุยหลี  มานุมูลัด เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  
เห็นชอบ  จ านวน  14  เสียง งดออกเสียง 1  เสียง 
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นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
คนที่ 5 นายสมศักดิ์  เสือมาก สมาชิกฯ หมู่ที่ 7 ขอมติ ครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ นายสมศักดิ์  เสือมาก เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  
เห็นชอบ  จ านวน  14  เสียง งดออกเสียง 1  เสียง 

นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
    ถือเป็นเอกฉันท์ ผู้เสนอไม่เกินจ านวน ได้รับการคัดเลือกทั้งหมด 

1. นายจงคิด  เชนุยาว สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 9 
2. นายสามารถ  เษมฉัตร รองประธานสภา อบต.  
3. นายสมศักดิ์  เสือมาก สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 7 
4. นางบุปผา ภาสดา สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 3 
5. นายมุยหลี  มานุมูลัด สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 8 
และทั้ง 5 ท่าน คือผู้ที่ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตต ิร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครับ 
ล าดับต่อไปใหส้มาชิกฯ ทุกท่านไดก้ าหนดวันและเวลาให้แก่คณะกรรมการ
แปรญัตติได้รบัค าแปรญตัต ิให้ทุกท่านได้เสนอว่าก่ีวัน และเวลาใดบ้างครบั 

นางเยียด  ศุภผล             สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบ ุหมู่ที่ 1 กล่าวว่า 
    ดิฉัน ขอเสนอ ให้คณะกรรมการไดป้ฏิบตัิหน้าที ่เริ่มจาก วันที่ 16,17,20
    สิงหาคม 2561ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. วันละ 8 ช่ัวโมง โดยเว้น
    เวลาพักเที่ยง  
    ผู้รับรอง  1. นายเชิญ  ปลายด่วน  สมาชิกฯ หมู่ที่ 9 
       2. นางชุติมันต์  วิชาเฟื่อง  สมาชิกฯ หมู่ที่ 2 
นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 

มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอมตกิารพิจารณาแปรญัตต ิ
โดยพิจารณาเป็นเวลา 3 วัน คือ วันที่ 16,17,20 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่
เวลา 08.00 – 17.00 น. โดยเว้นเวลาพักเที่ยง ถ้าทุกท่านเห็นชอบ ผมขอ
มติ ครับ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ การพิจารณาแปรญัตต ิเป็นเวลา 3 วัน คือ วันที่ 16,17,20   
สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. โดยเว้นเวลาพักเทีย่ง   
ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์  จ านวน  ๑4  เสียง งดออกเสียง 1  เสียง 

นางเขมานันท์  วรทรัพย์  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทดับ ุได้กล่าวว่า  
คณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัตงิบประมาณ ประจ าป ี2562 
ประกอบด้วย  

1. นายมุยหลี มานุมูลัด 
2. นายจงคิด  เชนุยาว   
3. นางบุปผา  ภาสดา 
4. นายสามารถ  เษมฉัตร   
5. นายสมศักดิ์  เสือมาก   

/ส าหรับคณะ... 
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 ส าหรับคณะกรรมการแปรญัตติ ดิฉันขอนัดคณะกรรมการประชุม ในวันพุธ 
ที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 16.00 น. หลังจากเลิกประชุมสภาฯ ค่ะเพื่อ
ด าเนินการเลือกประธาน กรรมการ และเลขานุการ แบบค าขอย่ืนแปรญัตติ
สามารถขอรับได้ทีเ่จ้าหน้าทีช่่วยงานกิจการสภา  ได้แก่  น.ส.วลัยลักษณ์  
จารุธาดา นายนราศักดิ์  พะงาตนัุด และนางสาวจิตรา  สุระศร  และขอ
ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิก ฯ ที่ต้องการย่ืนแปรญัตติ  สามารถมาย่ืนแปรญัติ
ได้ตั้งแต่วันที่ 16,17,20 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 
น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลประทดับ ุ โดยเว้นเวลาพัก
เที่ยง 

ระเบียนวาระที่ 3  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
3.3 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ           

 พ.ศ. 2561 

นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
 ในระเบียบวาระที่ 3.3 น้ี เป็นการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขอเรียนเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลประทัดบุ ได้แจ้งระเบียบก่อนครับ  

นางเขมานันท์  วรทรัพย์ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า  
 เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
    ตามระเบียบกระทวงมหาดไทยว่าดว้ยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3)  
    พ.ศ.2543 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดคา่ครุภัณฑ์ 
    ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไป
    ตั้งจ่ายเป็นใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัตขิองสภาท้องถ่ิน 
นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
 ท่านเลขานุการสภาฯ ท่านได้แจ้งระเบียบให้ทราบแล้ว ขอเชิญท่านนายก

องค์การบริหารส่วนต าบลประทดับุ ช้ีแจงรายละเอียดการโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ครับ 

นางเขมานันท์  วรทรัพย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ นากยกองค์การบริหารส่วน
ต าบลประทัดบุ กล่าวว่า เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ประทัดบุ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน ในส่วนรายละเอียด การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 มอบหมายให้ นางสาวภูรีรัตน์ สดมสุข ผู้อ านวยการ
คลัง และนายพิเชษฐ์  บุญเกิด นายช่างโยธา เป็นผู้ช้ีแจงคะ 

นางสาวภูรีรัตน์ สดมสุข ผู้อ านวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า  
 เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 /นายทวีศักดิ์... 
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 ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561  
 1. ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ขอโอนลด ดังน้ี 

            1.1 ด้านบริหารงานทั่วไป    แผนงาน บริหารงานทั่วไป     งาน 
    บริหารทั่วไป   หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและค่าวัสดุ (ค่าใช้สอย)  ประเภท 
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ  ตั้งไว้ 180,000 บาท   ขอโอนลด   
    59,000 บาท  คงเหลืองบประมาณทั้งส้ิน 121,000 บาท โอนไปตั้งจ่าย
    รายการใหม่ ในส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ดังน้ี 
                  (1)  ด้านบริหารงานทั่วไป  แผนงาน บริหารงานทั่วไป   งาน บริหารทั่วไป    
    หมวด   ค่าครุภัณฑ์  ประเภท  ครุภัณฑ์ส านักงาน รายการ  ค่าจัด ซ้ือโต๊ะ 
    ประชุมรูปตัวยู ส าหรับที่น่ัง 16-20 ที่น่ัง  ตั้งไว้  59,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็น
    ค่าจัดซ้ือโต๊ะประชุมรูปตัวยู ส าหรับที่น่ัง   16-20 ที่น่ัง    จ านวน  1  ชุด ๆ 
    ละ  59,000  บาท  เป็นเงิน  59,000  บาท มีรายละเอียดคุณลักษณะ  
    เฉพาะ ดังน้ี 
     1. โต๊ะประชุมรูปตัวยู  จ านวน 1  ชุด ประกอบด้วย โต๊ะทรงเหล่ียม 
    จ านวน 6 ตัว และโต๊ะทรงโค้ง  จ านวน 1 ตัว  

    2. โต๊ะทรงเหล่ียม   มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  60 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า  
    180 ซม.  สูงไม่น้อยกว่า  75 ซม. ผลิตจากไม้เน้ือแข็งหนาขนาดไม่น้อยกว่า  
    ขนาด 10  มม.  โครงเหล็ก   

    3.  โต๊ะทรงโค้ง   มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  60 ซม.  ยาวไม่น้อยกว่า  
    180 ซม   สูงไม่น้อยกว่า  75 ซม. ผลิตจากไม้เน้ือแข็งหนาไม่น้อยกว่า  10  
    มม. โครงเหล็ก    
นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า  

มีท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติอนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการที่ 1 ครับ 

มติที่ประชุม    อนุมัติโอนงบประมาณ งานบริหารทั่วไป หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและคา่
    วัสดุ ขอโอนลด 59,000 บาท  ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ในส านักปลัด 
    อบต.ประทัดบุ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมรูปตัวยู ส าหรับที่นั่ง 16-
    20ที่นั่ง จ านวน  1  ชุด ๆ ละ  59,000 บาท  เป็นเงิน  59,000  บาท 

นางสาวภูรีรัตน์ สดมสุข ผู้อ านวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า  
 เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน รายการที่ 2  
   ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลประทดับุ ขอโอนลด ดังน้ี 
           2.1 ด้านบริหารงานทั่วไป    แผนงาน บริหารงานทั่วไป     งาน บริหาร

    ทั่วไป  หมวด เงินเดือน(ฝุายการเมือง)    ประเภท  เงินค่าตอบแทนประจ า
    ต าแหน่งนายก/รองนายก   ตั้งไว้  42,120 บาท  ขอโอนลด   29,000 
    บาท  คงเหลืองบประมาณทั้งส้ิน 13,120 บาท โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 
    ในส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ดังน้ี 

/(1) ด้านบริหาร... 



-42- 
     (1)  ด้านบริหารงานทั่วไป  แผนงาน บริหารงานทั่วไป   งาน บริหารทั่วไป    
    หมวด   ค่าครุภัณฑ์  ประเภท  ครุภัณฑ์อ่ืน   รายการ ค่าจัดซ้ือชุดโต๊ะเก้าอ้ีปูน
    สนามไม่มีพนักพิง   ตั้งไว้  11,500  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือชุดโต๊ะเก้าอ้ี
    ปูนสนามไม่มีพนักพิง   จ านวน 5 ชุด  ๆ ละ 2,300  บาท  เป็นเงิน   
    11,500  บาท  มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ดังน้ี 
     1. ชุดโต๊ะเก้าอ้ีปูนสนามไม่มีพนักพิง   จ านวน  1  ชุด  ประกอบด้วย 
    หน้าโต๊ะทรงกลม จ านวน 1  ตัว  เก้าอ้ีไม่มีพนักพิง  จ านวน  4  ตัว  

             2. หน้าโต๊ะทรงกลม  มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  88 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 
    72  ซม. เป็นโต๊ะปูนหินขัด  

             3.  เก้าอ้ีไม่มีพนักพิง  เป็นเก้าอ้ีปูนหินขัด  ขาเก้าอ้ีแข็งแรงตัวน่ังได้ 
    ประมาณ 2 คน                                          
                       (2)  ด้านบริหารงานทั่วไป     แผนงาน บริหารงานทั่วไป   งาน บริหารทั่วไป    
    หมวด   ค่าครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์อ่ืน รายการ ค่าจัดซ้ือชุดโต๊ะเก้าอ้ีปูน 
    สนามมีพนักพิง ตั้งไว้ 17,500  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือชุดโต๊ะเก้าอ้ีปูน 
    สนามมีพนักพิง   จ านวน 5 ชุด  ๆ ละ 3,500 บาท  เป็นเงิน  17,500  บาท  
    มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ดังน้ี 
     1. ชุดโต๊ะเก้าอ้ีปูนสนามมีพนักพิง   จ านวน 1  ชุด ประกอบด้วย หน้า
    โต๊ะทรงส่ีเหล่ียม จ านวน 1 ตัว  เก้าอ้ีมีพนักพิง  จ านวน  4  ตัว  

               2. หน้าโต๊ะทรงส่ีเหล่ียม  มีขนาดกว้าง  75 ซม. ยาว  75  ซม. สูงไม่
    น้อยกว่า 72  ซม. เป็นโต๊ะปูนหินขัด   

    3.  เก้าอ้ีมีพนักพิง เป็นเก้าอ้ีปูนหินขัด  ขาเก้าอ้ีแข็งแรงตัวน่ังได้ 
    ประมาณ 2 คน    
นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า  

มีท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติอนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการที่ 2 ครับ 

มติที่ประชุม    อนุมัติโอนลด แผนงาน บริหารงานทั่วไป งาน บริหารทั่วไป หมวด   ค่า 
    ครุภัณฑ์  ประเภท  ครุภัณฑ์อื่น   รายการ ค่าจัดซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้ปูน  
    สนามไม่มีพนักพิง   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้ปูนสนามไม่มีพนักพิง   
    เป็นเงิน  11,500  บาท  และเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้ปูนสนามมี 
    พนักพิง   จ านวน 5 ชุด  ๆ ละ 3,500 บาท  เป็นเงิน  17,500  บาท   

เห็นชอบ  จ านวน  14  เสียง งดออกเสียง 1  เสียง 

นางสาวภูรีรัตน์ สดมสุข ผู้อ านวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า  
 เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน รายการที่ 3  
   ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลประทดับุ ขอโอนลด ดังน้ี 
   3.1 ด้านบริหารงานทัว่ไป    แผนงาน บริหารงานทั่วไป     งาน บริหารทั่วไป  
   หมวด เงินเดือน(ฝุายการเมือง)    ประเภท  เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง 

 
/นายก... 
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   นายก   ตั้งไว้  42,120 บาท  ขอโอนลด   50,000 บาท  คงเหลือ  
   งบประมาณทั้งส้ิน 16,120 บาท  โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม ่ในกองช่าง 
   องค์การบริหารส่วนต าบลประทดับุ  ดังน้ี      

                     (1)  ด้านบริการชุมชนและสังคม   แผนงานเคหะและชุมชน    งานไฟฟูาถนน  
    หมวดค่าที่ดนิและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค     รายการ 
    ค่าใช้จ่ายโครงการปรับเกล่ียตกแต่งลงหินคลุกเป็นจุดๆๆพื้นที่สายทางบ้าน 
    ประทัดบุ หมู่ที่ 8 ไปบ้านพนม  หมู่ที่ 7  ตั้งไว้  ๕๐,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็น
    ค่าใช้จ่ายโครงการปรบัเกล่ียตกแต่งพื้นที่และลงหนิคลุกเป็นจุดๆๆ สายทางบา้น
    ประทัดบุ หมู่ที่ 8  ไปบ้านพนม  หมู่ที่ 7    ปรับเกล่ียตกแต่ง ผิวทางขนาด 
    กว้าง  6.00 เมตร  ยาว  1,870  เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  11,220   
    ตารางเมตร ปริมาตรหินคลุก ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การ 
    บริหารส่วนต าบลก าหนด  
นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 

มีท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติอนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการที่ 3 ครับ 

มติที่ประชุม    อนุมัติโอนลด แผนงาน บริหารงานทั่วไป  งานบริหารทัว่ไป    
    หมวด เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) ประเภท  เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง 

   นายก   ขอโอนลด   50,000 บาท   โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ในกองช่าง 
   องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบ ุ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยโครงการปรับ 
   เกลี่ยตกแต่งพื้นที่และลงหินคลุกเป็นจุดๆๆ สายทางบ้าน   
   ประทัดบุ หมู่ที่ 8  ไปบ้านพนม  หมู่ที่ 7 งบประมาณ ๕๐,000  บาท  

เห็นชอบ  จ านวน  14  เสียง งดออกเสียง 1  เสียง 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
     3.4 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
    งบประมาณ พ.ศ. 2561 
นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
    ในระเบียบวาระน้ี จะเป็นเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติเปล่ียนแปลงค า
    ช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ขอเรียนเชิญ
    ท่านเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงระเบียบที่เก่ียวข้องกับ 
นางเขมานันท์  วรทรัพย์ เลขานุการสภาองค์การบริหาร ส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า เรียนท่าน

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  ท่านสมาชิกสภาองค์การ
บริห าร ส่ว นต าบลปร ะทั ดบุ  แ ละ ผู้ทร งเ กีย รติ ทุกท่ าน  ร ะ เบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ.2541แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2 และ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 การโอน
และแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ 

  ข้อ 27    การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปตั้ งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน 

/ข้อ 29 การ... 
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 ข้อ 29   การแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณราย จ่ายในหมวดค่า

ครุภัณฑ์ ที่ ดินและส่ิงก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือ
เปล่ียนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน 

 ขอมอบหมายให้ นางสาวภูรีรัตน์ สดมสุข ผู้อ านวยการกองคลัง เป็นผู้ช้ีแจง 
นางสาวภูรีรัตน์ สดมสุข ผู้อ านวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า  
 เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
   การขอเปล่ียนแปลงแก้ไขค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
   พ.ศ.2561 กองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการองค์การบรหิาร
   ส่วนต าบลประทัดบุ ขอเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ  ดังน้ี 

    ข้อความเดิม ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการศึกษา  งานระดับ  
    ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณา 
    และเผยแพร่ รายการ ค่าจัดซ้ือเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ตั้งไว้  14,000  
    บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  จ านวน  1  เครื่อง  
    ระดับ SVGA ความสว่างไม่น้อยกว่า  2,500  ANSI Lumens  

           มีคุณลักษณะเฉพาะ ดังน้ี 
                     -  เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจาก 
    คอมพิวเตอร์และวิดีโอ 

     -  ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP 
     -  ระดับ SVGA และ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ TRUE 
     -  ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างข้ันต่ า 

         ข้อความใหม่ ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อน
    วัยเรียนและประถมศึกษา  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและ  
    เผยแพร่ รายการ ค่าจัดซ้ือเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ตั้งไว้  14,000 บาท  
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  จ านวน  1  เครื่อง ระดับ 
    SVGA ความสว่างไม่น้อยกว่า  3,000  ANSI Lumens  

           มีคุณลักษณะเฉพาะ ดังน้ี 
                     -  เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจาก 
    คอมพิวเตอร์และวิดีโอ 

  -  ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP 
     -  ระดับ SVGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ TRUE 
  -  ขนาดค่าความส่องสว่างไม่ต่ ากว่า 3,000 ANSI Lumens 

นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
    มีท่านใดที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรอืไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมตอินุมัติ
    เปล่ียนแปลงแก้ไขค าช้ีแจงงบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ.2561 กอง
    การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการองค์การบริหารต าบลประทัดบุ 
 

/มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม   อนุมัติเปลี่ยนแปลงแกไ้ขค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 
    กองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการองค์การบรหิารต าบล
    ประทัดบุ 
    ข้อความเดิม ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการศึกษา  งานระดับ 
    ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณา
    และเผยแพร่ รายการ ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ตั้งไว้   
    14,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครือ่งมัลติมีเดยีโปรเจคเตอร์  จ านวน  
    1  เครื่อง SVGA ความสว่างไม่น้อยกว่า  2,500  ANSI Lumens  

           มีคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้ 
                     -  เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอปุกรณ์เพื่อฉายภาพจาก
    คอมพิวเตอร์และวิดีโอ 

     -  ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP 
     -  ระดับ SVGA และ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ TRUE 
     -  ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างข้ันต่ า 

         ข้อความใหม่ ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการศึกษา  งานระดับ 
    ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณา
    และเผยแพร่ รายการ ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ตั้งไว้   
    14,000 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  จ านวน  1   
    เครื่อง ระดับSVGA ความสว่างไม่น้อยกว่า  3,000  ANSI Lumens  

           มีคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้ 
                     -  เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจาก 
    คอมพิวเตอร์และวิดีโอ 

  -  ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP 
     -  ระดับ SVGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ TRUE 
  -  ขนาดค่าความส่องสว่างไม่ต่ ากว่า 3,000 ANSI Lumens 

เห็นชอบ  จ านวน  14  เสียง งดออกเสียง 1  เสียง 

นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
  วาระต่อไป เป็นวาระอ่ืนๆ ครับ 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ 

นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
 สมาชิกฯ ท่านใด มีเรื่องที่ต้องการสอบถามในวาระอ่ืนๆ น้ีเชิญครับ  
นางเยียด   ศุภผล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ หมู่ที่ 1 
 เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
    ดิฉัน นางเยียด  ศุภผล สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 ขอสอบถามความ 
    คืบหน้าเรื่องขอขยายเขตประปา คะ 
 

/นางสาวภูรีรัตน์... 
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นางสาวภูรีรัตน์ สดมสุข ผู้อ านวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า  
 เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
    ในส่วนของงบประมาณ สามารถด าเนินการได ้รอเอกสารประมาณการจาก
    กองช่าง คะ 
นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
    การขอขยายเขต ต้องยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการกิจการประปา เพื่อน าเข้า
    ประชุมของคณะกรรมการกิจการประปา หากคณะกรรมการเห็นว่าสมควร 
    จะเข้ามติที่ประชุมของคณะกรรมการกิจการประปา แล้วส่งมติให้ อบต. เพื่อ
    ใช้งบประมาณ ครับ 
นางเขมานันท์  วรทรัพย์  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทดับุ กล่าวว่า  
    เรียนท่านประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลประทดับ ุท่านสมาชิกสภา
    องค์การบริหารส่วนต าบลประทดับุ และผู้ทรงเกียรติทกุท่าน   
    แจ้งในส่วนของโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ  
    1. โครงการก่อสร้างรั้ว หมู่ที่ 1 หลังที่ท าการ อบต.เก่า   
    2. โครงการก่อสร้างรั้วก้ันที่สาธารณะ บ้านพนม หมู่ที่ 7  
นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
    ท่านใดต้องการเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ตอนน้ีเราก็ได้ด าเนินการประชุมสภา 
    อบต. มาเป็นเวลาพอสมควรแล้ว ในวันน้ีก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่เข้า
    ร่วมประชุมการพิจารณาทุกวาระในครั้งน้ี ผมขอปิดการประชุมสภาองค์การ
    บริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจ าปี 2561 ครับ 
 
 
 ปิดการประชุม เวลา 15.30 น. 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

/นายลอยทอง… 
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  (นายลอยทอง  ศุภผล)    (นายมุยหลี  มานุมูลัด)           (นางบุปผา ภาสดา)   
คณะกรรมการตรวจบันทึก     คณะกรรมการตรวจบันทึก      คณะกรรมการตรวจบันทึก 
 

 

 
(นางเขมานันท์  วรทรัพย์) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
 
 

 
(นายทวีศักดิ์  สุระศร) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 


