
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕62 

วันพุธที่  15  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2562  เวลา ๐๙.3๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ (ช้ัน ๒) 

------------------------------------------------- 
 

ผู้มาประชุม 
๑ นายทวีศักดิ์        สุระศร ประธานสภาฯ  
๒ นายสามารถ       เษมฉัตร รองประธานสภาฯ  
๓ นางเขมานันท์     ขบวนฉลาด เลขานุการสภาฯ  
๔ นางเยียด           ศุภผล ส.อบต.ม.๑  
๕ นางชุติมันต์        วิชาเฟื่อง ส.อบต.ม.๒  
๗ นายนอน พะงาตุนัด ส.อบต.ม.๓  
๘ นางบุปผา          ภาสดา ส.อบต.ม.๓  
๙ นายอ านวย        สุขทวี ส.อบต.ม.๔  
๑๐ นายลอยทอง      ศุภผล ส.อบต.ม.๔  
๑๑ นางเสาวภา        ส าราญกาย ส.อบต.ม.๕  
๑๒ นายซ่ือ             โชเมืองดี ส.อบต.ม.๖  
๑๓ นายสมศักดิ์        เสือมาก ส.อบต.ม.๗  
๑4 นางสาวจินดา      นาคเขียว ส.อบต.ม.๗  
๑5 นายมุยหลี       มานุมูลัด ส.อบต.ม.๘  
๑6 นายจงคิด          เชนุยาว ส.อบต.ม.๙  

 

ผู้ไม่มาประชุม 
1 นายเชิญ  ปลายด่วน ส.อบต.ม.9  (ลากิจ) 
2 นางสาวรินดา      แสวงสุข ส.อบต.ม.๘  (ขาด) 

ผู้มาร่วมประชุม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1 นายสุพรรณ พรหมสวัสดิ์ ผอ.กองช่าง 
2 นางสาวภูรีรัตน์  สดมสุข ผอ.กองคลัง 
3 นายไพบูรณ์ พรมชาติ ผอ.กองการศึกษา 
4 นางสาวพรรณวรัท ชาญเจริญ นักทรัพยากรบุคคล 
5 นายพิเชษฐ์ บุญเกิด นายช่างโยธา 
6 นางสาวจิตรา สุระศร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
7 นางจุฑารัตน์ ใจกล้า เจ้าพนักงานธุรการ 
8 นายนราศักดิ์ พะงาตุนัด ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
9 นางสาวบัณฑิตา หาญสุด ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
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เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
นางเขมานันท์  ขบวนฉลาด เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ อ่านประกาศสภาองค์การ 

    บริหารส่วนต าบลประทัดบุ เรื่อง ก าหนดเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน   
   ต าบลประทัดบุ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 อาศัยอ านาจ 
   ตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร  
   ส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง พ.ศ. ๒๕๔๖) ตามความนัย  
   หมวด ๒ ข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม 
   สภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) สภาองค์การ 
   บริหารส่วนต าบลประทัดบุ จึงประกาศก าหนดเรียกสมัยประชุมสภาองค์การ  
   บริหารส่วนต าบลประทัดบุ  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62  
   ระหว่างวันที่ 14 – 28 สิงหาคม ๒๕62 ทั้งน้ี ให้ด าเนินการตามระเบียบ 
   กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.  ๒๕๔๗  
   (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) รวมทั้งกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง เพื่อให้ 
   การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ  ณ  วันที่  5  สิงหาคม  ๒๕62 ลงช่ือ     
  (นายทวีศักดิ์  สุระศร) ประธานสภาองค์การบริหาร ส่วนต าบลประทัดบุ   
   ขออนุญาตตรวจสอบองค์ประชุมคะ บัดน้ีองค์ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
   ต าบลประทัดบุ ครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การ  
   บริหารส่วนต าบลประทัดบุ จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย เปิดประชุมสภา  
   องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2562  
   ขอเรียนเชิญคะ 

ระเบียบวาระที่  ๑     เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
นายทวีศักดิ์  สุระศร  วันน้ีเป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  สมัยสามัญ 
     สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2562 พิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ ประจ าปี  
     งบประมาณ พ.ศ. 2563 มีสมาชิกสภาฯ ลา 1 ท่าน คือ นายเชิญ  ปลายด่วน  
     สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 และขอแจ้งก าหนดการจัดกิจกรรมถวายภัตตาหารเพล  
     ตามโครงการเข้าวัดฟังธรรมช่วงเข้าพรรษา ประจ าป ี2562 ณ วัดราษฎร์เจริญผล  
     ในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 และวัดพนมศิลาราม ในวันที่ 18 สิงหาคม 2562  
     ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันด้วยนะครับ  
     และขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ทุกท่าน 
     ที่ได้ร่วมซ่อมแซมถนนบ้านสวายปรีง หมู่ที่ 6 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 
     เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว  
     และซ่อมแซมถนนบ้านสระกอร์ หมู่ที่ 3 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเน่ืองใน 
     โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
     พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พุทธศักราชการ 2562 
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ระเบียบวาระที่ ๒    เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2562 เม่ือวันที่  15 มิถุนายน 2562 

นายทวีศักดิ์  สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
ในวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 

  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562 ขอเชิญ 
  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ครับ  

นางเขมานันท์  ขบวนฉลาด เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทดับุ ท่านสมาชิกสภาองค์การ 
  บริหารส่วนต าบลประทัดบุและผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ส าหรับรายงานการประชุม 
  สภา อบต. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าป ี2562 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562  
  ได้จัดท าและส่งให้ท่านสมาชิกสภา อบต. และคณะกรรมการตรวจสอบรายงาน 
  การประชุม ได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วน้ัน ท่านสมาชิกสภาฯ มีข้อความใด 
  ที่ต้องการเพิ่มเติม ขอเรียนเชิญคะ 
นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า  

 มีสมาชิกฯ ท่านใดที่ต้องการเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติรับรอง  
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมัยวิสามญั สมัยที่ 1   
  ประจ าปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562 ครับ 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 
เม่ือวันที่ 15 มิถุนายน 2562  

 ด้วยคะแนนเสียง 13 เสียง  ไม่รับรอง  –  เสียง   
  งดออกเสียง  1  เสียง 

ระเบียบวาระที่  ๓     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   3.1 ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ. 2563 

นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
     ล าดับต่อไป ในวาระที่ 3.1 น้ี เป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  
     รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
     ประทัดบุ ขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ครับ 
นางเขมานันท์  ขบวนฉลาด เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
    เรียนท่านประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลประทดับ ุสมาชิกสภา  อง ค์ก า ร 
     บริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 
     ท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3 พ.ศ. 2543 หมวด 3  
      วิธีการจัดท างบประมาณ 
     ข้อ 22 ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นแนวทางในการ  
     จัดท างบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดหาท าประมาณการรายรับ และ    
     ประมาณการรายจ่าย และให้หวัหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายการเงินและสถิติ 
     ต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการค านวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อ 
     เจ้าหน้าที่งบประมาณ 
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     ข้อ 23 ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณท าการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไข 
     งบประมาณในช้ันต้น แล้วเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถ่ิน  เมื่อคณะผู้บริหาร 
     ท้องถ่ิน ได้พิจารณาอนุมัติให้ตัง้งบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจ าปีแล้ว  
     ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม และจัดท าเป็นรา่งงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อ 
     คณะผู้บริหารท้องถ่ินอีกครั้งหน่ึง เพื่อคณะผู้บริหารท้องถ่ินได้น าเสนอต่อสภา  
     ท้องถ่ิน ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 
นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า  
  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  ได้แจ้งระเบียบที่เก่ียวข้อง

เรียบร้อยแล้ว ขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ครับ 
นางเขมานันท์  ขบวนฉลาด ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

ประทัดบุ กล่าวว่า เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ดิฉัน นางเขมานันท์ ขบวนฉลาด ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ บัดน้ี ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของ
องค์การบริหารส่วนต าบลประทดับุ จะได้เสนอร่างข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2563 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอีกครั้งหน่ึง ฉะน้ัน  
ในโอกาสน้ี ดิฉันขอช้ีแจงให้ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 
ได้ทราบถึงสถานการณ์คลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปน้ีคะ 

 

1. สถานะการคลัง 
  1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2562 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 
   1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 22,977,885.34 บาท 
   1.1.2 เงินสะสม จ านวน 7,032,851.85 บาท 
   1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 7,643,501.63 บาท 
   1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท 
   1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 5 โครงการ รวม 299,827.00 บาท 
  1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท 
 2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ.2562 
  (1) รายรับจริง จ านวน 28,075,007.81 บาท ประกอบด้วย 
   หมวดภาษีอากร จ านวน 79,395.45 บาท 

  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน 67,208.40 บาท 
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 102,557.36 บาท 
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน 0.00 บาท 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 171,130.00 บาท 
  หมวดรายได้จากทุน จ านวน 0.00 บาท 
  หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 12,710,301.60 บาท 
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 14,944,415.00 บาท 
 (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 28,000.00 บาท 
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 (3) รายจ่ายจริง จ านวน 20,326,294.13 บาท ประกอบด้วย 
  งบกลาง จ านวน 7,661,953.60 บาท 
  งบบุคลากร จ านวน 6,413,913.00 บาท 
  งบด าเนินงาน จ านวน 4,432,589.53 บาท 
  งบลงทุน จ านวน 92,100.00 บาท 
  งบรายจ่ายอื่น จ านวน 6,738.00 บาท 
  งบเงินอุดหนุน จ านวน 1,719,000.00 บาท 
 (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 28,000.00 บาท 
 (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จ านวน 2,499,800.00 บาท 
 (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 
 (7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท 
 
 
 

ค าแถลงงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 

อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 

รายได้ รายรับจริง  
ปี  2561 

ประมาณการ  
ปี 2562 

ประมาณการ 
ปี 2563 

รายได้จัดเก็บเอง       
  หมวดภาษีอากร 81,757.66 80,000.00 53,400.00 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 33,927.30 30,000.00 29,600.00 
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 136,614.88 139,000.00 130,000.00 
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 130,000.00 0.00 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 175,320.00 190,000.00 210,000.00 
  หมวดรายได้จากทุน 0.00 1,000.00 1,000.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 427,619.84 570,000.00 424,000.00 
รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
  หมวดภาษีจัดสรร 14,811,610.86 15,130,000.00 15,576,000.00 

รวมรายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 14,811,610.86 15,130,000.00 15,576,000.00 
รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 14,250,714.00 15,000,000.00 15,700,000.00 

รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 14,250,714.00 15,000,000.00 15,700,000.00 
รวม 29,489,944.70 30,700,000.00 31,700,000.00 
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ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2561 ประมาณการ ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563 
จ่ายจากงบประมาณ       
  งบกลาง 8,344,145.50 9,128,194.00 9,417,020.00 
  งบบุคลากร 7,545,588.00 9,705,900.00 10,025,700.00 
  งบด าเนินงาน 4,918,589.65 6,722,506.00 7,105,580.00 
  งบลงทุน 2,816,904.00 3,172,400.00 3,278,500.00 
  งบรายจ่ายอื่น 20,020.00 30,000.00 30,000.00 
  งบเงินอุดหนุน 1,899,000.00 1,941,000.00 1,843,200.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 25,544,247.15 30,700,000.00 31,700,000.00 
รวม 25,544,247.15 30,700,000.00 31,700,000.00 

 
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 

อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 

ด้าน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,218,120 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 239,000 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 5,767,980 
  แผนงานสาธารณสุข 936,000 
  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 30,000 
  แผนงานเคหะและชุมชน 3,650,680 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 157,200 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 798,000 
ด้านการเศรษฐกจิ   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 356,000 
  แผนงานการเกษตร 130,000 
ด้านการด าเนินงานอืน่   
  แผนงานงบกลาง 9,417,020 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 31,700,000 
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  ในส่วนรายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป   
  กับรายงานประมาณการรายจ่าย แผนงานบริหารงานทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ  
  พ.ศ. 2563 มอบหมายนางสาวพรรณวรัท  ชาญเจริญ นักทรัพยากรบุคคล  
  ในส่วนรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
  งบประมาณ พ.ศ . 2563 ส านักงานปลัด อบต. และกองคลังมอบหมาย  
  นางสาวจิตรา  สุระศร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาราชการแทน หัวหน้า  
  ส านักปลัด อบต. กองการศึกษา มอบหมาย นายไพบูรณ์  พรมชาติ ผู้อ านวยการ  
  กองการศึกษา กองช่าง มอบหมาย นายสุพรรณ  พรหมสวัสดิ์ ผู้อ านวยการ  
  กองช่าง งบกลาง มอบหมายนางสาวจิตรา  สุระศร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
  รักษาราชการแทน หัวหน้าส านักปลัด อบต.  ขอเรียนเชิญ คะ 
นางสาวพรรณวรัท ชาญเจริญ นักทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
 เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  ท่านสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ดิฉัน นางสาวพรรณวรัท ชาญเจริญ นักทรัพยากรบุคคล ได้รับมอบหมายใหช้ี้แจง 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป กับรายงาน
ประมาณการรายจ่าย แผนงานบริหารงานทัว่ไป ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
มีดังน้ี 

 
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 

ประมาณการรายรับรวมท้ังส้ิน  31,700,000 บาท  แยกเป็น 

รายได้จัดเก็บเอง 
หมวดภาษีอากร รวม 53,400 บาท 

 
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จ านวน 50,000 บาท 

 
ภาษีปูาย จ านวน 3,400 บาท 

  
  

ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ล่วงมาแล้ว  เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพ่ิมมากขึ้น 
  

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 29,600 บาท 

 
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จ านวน 1,700 บาท 

  
  

ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ล่วงมาแล้ว  เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพ่ิมมากขึ้น 
  

 
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 200 บาท 

 
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร จ านวน 2,100 บาท 

  
  

ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ล่วงมาแล้ว  เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพ่ิมมากขึ้น 
  

 
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพ่ือการโฆษณา จ านวน 100 บาท 

  
  

ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว  โดยถือตามเกณฑ์รายรับจริง 
  

 
/ค่าธรรมเนียม... 
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ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จ านวน 300 บาท 

  
  

ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ล่วงมาแล้ว  เนื่องจากคาดว่ามีผู้จดทะเบียนน้อยลง 
  

 
ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย จ านวน 200 บาท 

  
  

ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว  โดยถือตามเกณฑ์รายรับจริง 
  

 
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จ านวน 25,000 บาท 

  
  

ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ล่วงมาแล้ว  เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อยลง 
  

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 130,000 บาท 

 
ดอกเบี้ย จ านวน 130,000 บาท 

  
  

ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ล่วงมาแล้ว  เนื่องจากคาดว่าจะได้รับน้อยลง 
  

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 210,000 บาท 

 
ค่าขายแบบแปลน จ านวน 10,000 บาท 

  
  

ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว  โดยถือตามเกณฑ์รายรับจริง 
  

 
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จ านวน 200,000 บาท 

  
  

ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ล่วงมาแล้ว  เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเพ่ิมขึ้น 
  

หมวดรายได้จากทุน รวม 1,000 บาท 
บาท 

 
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จ านวน 1,000 

  
  

ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว  โดยถือตามเกณฑ์รายรับจริง 
  

รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดภาษีจัดสรร รวม 15,576,000 บาท 

 
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน จ านวน 260,000 บาท 

  
  

ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ล่วงมาแล้ว  เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพ่ิมขึ้น 
  

 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ จ านวน 8,000,000 บาท 

  
  

ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ล่วงมาแล้ว  เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพ่ิมขึ้น 
  

 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จ านวน 1,800,000 บาท 

  
  

ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว  โดยถือตามเกณฑ์รายรับจริง 
  

 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จ านวน 30,000 บาท 

  
  

ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ล่วงมาแล้ว  เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง 
  

 
ภาษีสรรพสามิต จ านวน 4,200,000 บาท 

  
  

ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ล่วงมาแล้ว  เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพ่ิมขึ้น 
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ค่าภาคหลวงแร่ จ านวน 950,000 บาท 

  
  

ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ล่วงมาแล้ว  เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง 
  

 
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จ านวน 35,000 บาท 

  
  

ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ล่วงมาแล้ว  เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง 
  

 
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จ านวน 300,000 บาท 

  
  

ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ล่วงมาแล้ว  เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพ่ิมขึ้น 
  

 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ าบาดาล จ านวน 1,000 บาท 

  
  

ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ล่วงมาแล้ว  เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรน้อยลง 
  

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป รวม 15,700,000 บาท 

 
เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า จ านวน 15,700,000 บาท 

  
  

ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ล่วงมาแล้ว  เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพ่ิมขึ้น 
  

 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานบริหารท่ัวไป  รวม 7,914,880  บาท 

 
งบบุคลากร รวม 5,595,780 บาท 

  
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,796,760 บาท 

  
เงินเดือนนายก/รองนายก จ านวน 257,040 บาท 

    
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 คน และรองนายก

องค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 2 คน       

  
เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 21,060 บาท 

    
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งของนายกองค์การบริหารส่วน

ต าบล  จ านวน  1  คน  และรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  2  คน       

  
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 21,060 บาท 

    
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  1  คน และ

รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  2  คน       

  
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 43,200 บาท 

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนของเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  1  คน       

  
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,454,400 บาท 

    
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินค่าตอบแทนของประธานสภา อบต. จ านวน  1  คน, รอง

ประธานสภา อบต. จ านวน  1  คน, สมาชิกสภา อบต.  จ านวน  16  คน  และเลขานุการ
สภา อบต.  จ านวน  1  คน 

      

  
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,799,020 บาท 

  
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 2,790,240 บาท 

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนต าบล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน   จ านวน  9   อัตรา       

 
/เงินเพิ่มต่างๆ... 
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เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 21,540 บาท 

    

  1. เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ (พ.ส.ร) ให้แก่พนักงานส่วน
ต าบล จ านวน 4,080 บาท 
2. เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานส่วนต าบลที่มีคุณสมบัติและมีสิทธิ
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด จ านวน 17,460  บาท 

      

  
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 132,000 บาท 

    
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล , รองปลัดองค์การบริหาร

ส่วนต าบล และหัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล    รวม   3   อัตรา       

  
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 791,880 บาท 

    
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  

ตามภารกิจ  จ านวน  4  อัตรา  พนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน  2  อัตรา       

  
เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 63,360 บาท 

    
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม

ภารกิจ  จ านวน  4  อัตรา  พนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน  2  อัตรา       

 
งบด าเนินงาน รวม 2,185,000 บาท 

  
ค่าตอบแทน รวม 173,000 บาท 

  
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน 100,000 บาท 

    
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง , เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการ

เลือกตั้ง , เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ , ค่าตอบแทน อปพร. เป็นต้น       

  
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

    
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนต าบล  

และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  เป็นต้น       

  
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 48,000 บาท 

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนต าบลผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ       

  
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 15,000 บาท 

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนต าบลผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ       

  
ค่าใช้สอย รวม 970,000 บาท 

  
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ       

   
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 180,000 บาท 

 
  

  เพ่ือจ่ายเป็น    
-  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 
-  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) 
-  ค่าโฆษณาและเผยแพร่  (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าว 
ทางวิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ  หรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ) 
-  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
-  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา 
-  ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น  ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย , ค่าจ้างเหมาบริการ
เจ้าหน้าที่ประจ ารถน้ า 
-  ค่าติดตั้งไฟฟูา, ค่าจ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟูา 
-  ค่าจ้างเหมาติดตั้งและปรับปรุงระบบโทรศัพท์ภายในส านักงาน 
-  ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน 
                                               ฯลฯ 

  

  

  

/รายจ่าย... 
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 50,000 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็น 
๑.  ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการหรือ
อนุกรรมการ    จ านวน  40,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารและค่าเคร่ืองดื่ม
ต่าง ๆ เคร่ืองใช้ในการเลี้ยงรับรอง และค่าบริการ ฯลฯ 
๒.  ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลและคณะบุคคล  จ านวน  10,000  บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล นิเทศงาน ตรวจงาน   
เยี่ยมชมทัศนศึกษาดูงาน  ฯลฯ 

      

  
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       

   
ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล จ านวน 10,000 บาท 

      ส าหรับในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความจ าเป็นและเหมาะสม       

   
ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานต่างๆ จ านวน 20,000 บาท 

    
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดงานวันส าคัญต่าง ๆ  ซึ่งเป็นวันส าคัญของทางราชการ เช่น  

วันปิยมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา  จัดนิทรรศการ ประกวด การแข่งขัน ฯลฯ       

   
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 80,000 บาท 

    

  ส าหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าพาหนะ, ค่าเช่าที่พัก  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ
หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนต าบล,  พนักงานจ้าง  คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล 

      

   
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จ านวน 350,000 บาท 

      ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง หรือเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาท้องถิ่น       

   
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา จ านวน 10,000 บาท 

      ส าหรับพิธีการหรือวันส าคัญต่าง ๆ   และโอกาสที่จ าเป็น และมีความส าคัญ  เป็นต้น       

   
ค่าลงทะเบียนต่างๆ จ านวน 100,000 บาท 

    
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ในการไปอบรมสัมมนา เป็นต้น       

  
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 170,000 บาท 

    

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

      

  
ค่าวัสดุ รวม 640,000 บาท 

  
วัสดุส านักงาน จ านวน 200,000 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุส านักงาน, สิ่งของเคร่ืองใช้ต่าง ๆ   เช่น 
-  เก้าอี้, เก้าอี้พลาสติก, โต๊ะ, ตู ้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 

  

  

  

/วัสดุไฟฟูา... 
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วัสดุไฟฟูาและวิทยุ จ านวน 20,000 บาท 

    
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเคร่ืองใช้ต่าง ๆ  เช่น ฟิวส์, หลอดไฟฟูา, สายไฟฟูา, สายอากาศ

ส าหรับวิทยุ, เคร่ืองรับโทรทัศน์, โคมไฟฟูา, ล าโพง, ไมโครโฟน, ขาตั้งไมโครโฟน,  
ไฟฉายสปอตไลท์  ฯลฯ 

      

  
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 20,000 บาท 

    
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเคร่ืองใช้ต่าง ๆ  เช่น แปรง, ไม้กวาด, ถาด, หม้อไฟฟูา, กระติกน้ า

ร้อน, กระติกน้ าแข็ง ฯลฯ       

  
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 50,000 บาท 

    
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับรถน้ า, รถกู้ชีพ, รถประจ าส านักงาน เช่น แบตเตอร่ี, 

ยางนอกยางใน, หม้อน้ ารถยนต์, สัญญาณไฟกระพริบ, สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ       

  
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 250,000 บาท 

    
  เ พ่ือจ่ายเป็นค่าน้ ามันดีเซล , น้ ามันเบนซิน , ก๊าซ , แก๊สหุงต้ม, น้ ามันจารบี , น้ ามันเคร่ือง ,

น้ ามันหล่อลื่น, ถ่าน, น้ ามันเตา  ฯลฯ       

  
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 30,000 บาท 

    
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อหรือจ้างท าสิ่งของเคร่ืองใช้ต่าง ๆ เช่น  รูปสีหรือขาวด าที่ได้จากการล้าง 

อัด ขยาย, กระดาษเขียนโปสเตอร์, พู่กันและสี  และจ้างท าปูายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ       

  
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 70,000 บาท 

    
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์, เมาส์, แปูนพิมพ์ ,

โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่
เกิน  20,000  บาท  ฯลฯ 

      

  
ค่าสาธารณูปโภค รวม 402,000 บาท 

  
ค่าไฟฟูา จ านวน 280,000 บาท 

    
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟูาส าหรับที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล ,  ศูนย์ส่งเสริมอาชีพ, 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, หน่วยปฏิบัติการกู้ชีพ, อาคารอเนกประสงค์ , ศูนย์การเรียนรู้ต าบล       

  
ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 12,000 บาท 

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พ้ืนฐานส าหรับที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นต้น       

  
ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 10,000 บาท 

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์, ค่าโทรเลข, ค่าธนาณัติ, ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร  ฯลฯ       

  
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 100,000 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตรวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสาร
อื่นๆ  เช่น  ค่าปรับปรุงระบบโทรศัพท์ ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม  ค่าติดตั้ง
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (LAN), ค่าติดตั้งอินเตอร์เน็ต, ค่าบริการเช่าพ้ืนที่เว็บไซต์ 
ของหน่วยงาน 

      

 
งบลงทุน รวม 104,100 บาท 

  
ค่าครุภัณฑ์ รวม 104,100 บาท 

  
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

   
ค่าจัดซื้อเคร่ืองดูดฝุุน จ านวน 13,000 บาท 

    
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองดูดฝุุน ขนาด 15 ลิตร จ านวน 1 เคร่ือง 

เป็นเงิน 13,000  บาท  โดยมีคุณลักษณะดังนี้       

 /สามารถ... 
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  1. สามารถดูดฝุุนและน้ า 
2. เป็นราคาพร้อมอุปกรณ์ 
-   เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134   
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

      

   
เคร่ืองปรับอากาศชนิดติดผนัง จ านวน 56,000 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู
จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 28,000 บาท  เป็นเงิน  56,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
1. ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า 24,000 บีทียู 
2. ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 
3. เคร่ืองปรับอากาศที่มีความสามารถในการท าความเย็น ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู   
ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟูาเบอร์ 5 
4. ต้องเป็นเคร่ืองปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบาย
ความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
5. มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
6. การติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ 
    (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้  สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวน
ยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 
-   เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134   
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

      

  
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

   
ค่าจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2  (จอแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  จ านวน  1 เคร่ือง  เป็นเงิน 30,000 บาท  โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1.  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกา พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณี
ที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย 
2.  หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory  
รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB 
3.  มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
      1)  เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ าขนาด 
ไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  
      2)  มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
      3)  มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลัก 
ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
4.  มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  
5.  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 240 GB จ านวน 1 หน่วย  
6.  มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 

      

 
 

/มช่ีองเช่ือม... 
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  7.  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T  
หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
8.  มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
9.  มีแปูนพิมพ์และเมาส์  
10.  มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134   
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
-  จัดซื้อตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารประจ าปี 2562 

   

   
ค่าจัดซื้อเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า จ านวน 2,600 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า (18 หน้า/นาที)   
จ านวน  1 เคร่ือง  เป็นเงิน 2,600 บาท  โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้  
1. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600X600 dpi 
2. มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
3. มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
4. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
5. มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
6. สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134   
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  
-  จัดซื้อตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารประจ าปี 2562 

      

   
ค่าจัดซื้อเคร่ืองส ารองไฟฟูา ขนาด 800 VA จ านวน 2,500 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองส ารองไฟฟูา ขนาด 800 VA   จ านวน  1  เคร่ือง  
เป็นเงิน  2,500  บาท 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1.  มีก าลังไฟฟูาด้านนอกไม่น้อยกว่า 800  VA (480 Watts)   
2.  สามารถส ารองไฟฟูาได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
-   เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134   
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
-  จัดซื้อตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปี พ.ศ. 2562 

      

 
งบรายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท 

  
รายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท 

  
รายจ่ายอื่น       

   
ค่าใช้จ่ายโครงการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบล 

จ านวน 30,000 บาท 

    

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาจากสถาบันระดับอุดมศึกษาเพ่ือส ารวจประเมินความ 
พึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ และเพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนางานบริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่  81  ล าดับที่  1 

  

    

/นางสาวจิตรา... 



-15- 
 

นางสาวจิตรา  สุระศร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาราชการแทน หัวหน้าส านั กปลัด อบต.  
  กล่าวว่า 
 เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  ท่านสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ดิฉัน นางสาวจิตรา  สุระศร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาราชการแทน 

หัวหน้าส านักปลัด อบต. ได้รับมอบหมายให้ช้ีแจงรายงานรายละเอียดประมาณ 
รายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานบริหารงานคลัง และแผนงาน
รักษาความสงบภายใน มีดังน้ี 

 
 

งานบริหารงานคลัง 
 

    งานบริหารงานคลัง รวม 2,303,240 บาท 

 
งบบุคลากร รวม 1,671,840 บาท 

  
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,671,840 บาท 

  
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,444,380 บาท 

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนต าบล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน  จ านวน  5 อัตรา       

  
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 17,460 บาท 

    
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานส่วนต าบลที่มีคุณสมบัติและมีสิทธิ 

ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด       

  
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของนักบริหารงานคลัง  จ านวน   1  อัตรา       

  
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 168,000 บาท 

    
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 

ตามภารกิจ  จ านวน  1  อัตรา       

 
งบด าเนินงาน รวม 580,000 บาท 

  
ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท 

  
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน 50,000 บาท 

    
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง 

เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น       

  
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

    
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนต าบลและ 

พนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  เป็นต้น       

  
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 10,000 บาท 

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนต าบลผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ        
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ค่าใช้สอย รวม 390,000 บาท 

  
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ       

   
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 150,000 บาท 

    
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ, 

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ 
เป็นต้น 

      

  
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       

   
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จ านวน 100,000 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  เช่น  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าจ้างในการจัดเก็บ
ข้อมูลต่างๆ และอื่นๆ ที่จ าเป็น 
-  เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550 
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว 462  
ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์  2551 
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 67   
ลงวันที่ 9 มกราคม 2555 
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว 483  
ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์  2561 

      

   
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 50,000 บาท 

    
  ส าหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าพาหนะค่าเช่าที่พัก  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ

หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนต าบล, พนักงานจ้าง       

   
ค่าลงทะเบียนต่างๆ จ านวน 50,000 บาท 

    
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างในการไปอบรม

สัมมนา เป็นต้น 
      

  
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 40,000 บาท 

    
  เพ่ือจ่ายเป็น 

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

      

  
ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท 

  
วัสดุส านักงาน จ านวน 50,000 บาท 

    
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุส านักงาน, สิ่งของเคร่ืองใช้ต่าง ๆ  เช่น กระดาษแฟูม, ปากกา,  

ดินสอ, แบบพิมพ์ต่างๆ  ฯลฯ       

  
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 20,000 บาท 

    
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อหรือจ้างท าสิ่งของเคร่ืองใช้ต่างๆ เช่น รูปสีหรือขาวด าที่ได้จากการล้าง  

อัดขยาย, กระดาษเขียนโปสเตอร์, พู่กันและสี  และจ้างท าปูายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ       

  
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 50,000 บาท 

    
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล, หมึกคอมพิวเตอร์, เมาส์, แปูนพิมพ์  และ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน  20,000  บาท  ฯลฯ       
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งบลงทุน รวม 51,400 บาท 

  
ค่าครุภัณฑ์ รวม 51,400 บาท 

  
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

   
ค่าจัดซื้อเก้าอี้เบาะมีล้อ จ านวน 1,800 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้เบาะมีล้อ  จ านวน  1  ตัว เป็นเงิน 1,800  บาท 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้   
1.  เป็นเก้าอี้เบาะมีล้อ 
2.  ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 60 ซ.ม.  ลึกไม่น้อยกว่า 46 ซ.ม.  สูงไม่น้อยกว่า 100 ซ.ม. 
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันที่ 9 มิถุนายน  2558 
-  เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านัก
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2562  และมีความจ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติราชการ   
จึงจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น 

      

   
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิดแบบกระจกพร้อมขารอง จ านวน 10,000 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิดแบบกระจก 
จ านวน  2  หลัง ๆ ละ  5,000  บาท  ขนาดไม่น้อยกว่า 
91.50 x 45.70 x 183.00  เซนติเมตร   
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันที่ 9 มิถุนายน  2558 
-  เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านัก
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2562  และมีความจ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติราชการ   
จึงจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น 

      

   
ค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน จ านวน 4,500 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน ระดับ 3-6  จ านวน  1  ตัว เป็นเงิน  4,500 บาท   
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1.  เป็นโต๊ะไม้ ขาเหล็ก 
2.  ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 80 ซ.ม.  ยาวไม่น้อยกว่า 150 ซ.ม.  สูงไม่น้อยกว่า 75 ซ.ม. 
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันที่ 9 มิถุนายน  2558 
-  เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ ปี พ.ศ. 2562 
และมีความจ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติราชการ  จึงจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น 

      

  
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

   
ค่าจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2  (จอแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  จ านวน  1 เคร่ือง  เป็นเงิน 30,000 บาท  โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1.  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกา พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย 
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  2.  หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB 
3.  มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
      1)  เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 
2 GB หรือ  
      2)  มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ 
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
      3)  มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลัก 
ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
4.  มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  
5.  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จ านวน 1 หน่วย  
6.  มีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
7.  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 
หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
8.  มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
9.  มีแปูนพิมพ์และเมาส์  
10. มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134   
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
-  จัดซื้อตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารประจ าปี 2562 
 
 

   

   
ค่าจัดซื้อเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ ชนิด LED ขาวด า จ านวน 2,600 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า (18 หน้า/นาที) 
จ านวน  1 เคร่ือง  เป็นเงิน 2,600 บาท  โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้  
1. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600X600 dpi 
2. มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
3. มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
4. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
5. มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
6. สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134   
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
-  จัดซื้อตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารประจ าปี 2562 
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ค่าจัดซื้อเคร่ืองส ารองไฟ จ านวน 2,500 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองส ารองไฟฟูา ขนาด 800 VA   จ านวน  1  เคร่ือง 
เป็นเงิน  2,500  บาท 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1.  มีก าลังไฟฟูาด้านนอกไม่น้อยกว่า 800  VA (480 Watts)   
2.  สามารถส ารองไฟฟูาได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
-   เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134   
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
-  จัดซื้อตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปี พ.ศ. 2562 

      

 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 30,000 บาท 

 
งบด าเนินงาน รวม 30,000 บาท 

  
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท 

  
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน 30,000 บาท 

    
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัย  ความสงบเรียบร้อยในการ 

จัดงานและกิจกรรมต่างๆ และกรณีเหตุฉุกเฉิน ของอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.)       

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 209,000 บาท 

 
งบด าเนินงาน รวม 105,000 บาท 

  
ค่าใช้สอย รวม 95,000 บาท 

  
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       

   
โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน จ านวน 70,000 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทาง
ถนน  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มค่าปูายรณรงค์ประชาสัมพันธ์, ค่าจัดเตรียม
สถานที่, ค่าเบี้ยเลี้ยง และอื่น ๆ ที่จ าเป็น 
-   เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634  
ลงวันที่  22 กันยายน 2557 
-   เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 4202  
ลงวันที่  25  ธันวาคม  2561 
-   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่  67 ล าดับที่  1 

      

   
โครงการวัคซีนปูองกันเด็กจมน้ า จ านวน 15,000 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการวัคซีนปูองกันเด็กจมน้ า  เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์, ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม, ค่าปูายประชาสัมพันธ์โครงการ,  ค่าจัดเตรียมสถานที่
, ค่าตอบแทนวิทยากร, และอื่นๆที่จ าเป็น 
-   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 
-   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่  67  ล าดับที่  2 

      

/โครงการ... 
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โครงการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยและการปูองกันภัย  จ านวน 10,000 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยและการ
ปูองกันภัย  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม, ค่าปูายประชาสัมพันธ์โครงการ, 
ค่าจัดเตรียมสถานที่, ค่าตอบแทนวิทยากร และอื่น ๆ ที่จ าเป็น 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 
-   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 67 ล าดับที่ 3 

      

  
ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท 

  
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 10,000 บาท 

    
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับรถน้ า, รถกู้ชีพ, รถประจ าส านักงาน เช่น  

แบตเตอร่ี, ยางนอกยางใน, หม้อน้ ารถยนต์, สัญญาณไฟกระพริบ, สัญญาณไฟฉุกเฉิน, 
สายน้ าดับเพลิง ฯลฯ 

      

 
งบลงทุน รวม 104,000 บาท 

  
ค่าครุภัณฑ์ รวม 104,000 บาท 

  
ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ       

   
ค่าจัดซื้อเคร่ืองรับส่ง-วิทยุ จ านวน 48,000 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ขนาดก าลังส่ง  
5 วัตต์ จ านวน 4 ชุด ๆ ละ  12,000 บาท เป็นเงิน  48,000 บาทประกอบด้วย
ตัวเคร่ือง แท่นชาร์จ แบตเตอร่ี 1 ก้อน เสายาง เหล็กพับ 
-   เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134   
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
-   จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2562 

      

  
ครุภัณฑ์อื่น       

   
 ค่าจัดซื้อชุดดับเพลิง จ านวน 40,000 บาท 

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดดับเพลิงครบชุด จ านวน 2 ชุด ๆ ละ 20,000 บาท  รวมเป็นเงิน 
40,000  บาท 
ประกอบด้วย 
1.  หมวกดับเพลิงเต็มใบ หน้ากาก 2 ชั้น  เปลือกหมวกวัสดุท าจากเทอร์โมพลาสติกทนแรง
กระแทก และความร้อนได้ดี ด้านในมีชั้นรองกันกระแทก สวมใส่สบาย กระจกหน้าท าจากโพลี
คาร์บอเนตใส ไม่น้อยกว่า 2 ชั้น ปูองกันสะเก็ด/ความร้อน ภายในหมวกเสริมโฟมกันกระแทก 
อย่างดี มีตัวปรับระดับด้านหลังภายนอกของตัวหมวกเพ่ือความสะดวกในการปรับระดับ  
มาพร้อมผ้าคลุมต้นคอด้านหลัง สามารถยืดติดหน้ากากช่วยหายใจแบบสวมเร็วได้ ได้รับการ
รับรองมาตรฐาน 
2.  ฮูดดับเพลิง มีสีด า ชนิดผ้า Nomex สองชั้น ความยาวประมาณ 18 นิ้ว  ผลิตภัณฑ์ 
ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
3.  ชุดดับเพลิง ประกอบด้วย 
3.1  เสื้อดับเพลิงเป็นผ้าสีน้ าเงิน ตัดเย็บจากผ้าทอสังเคราะห์รวม 3 ชั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
- ผ้าชั้นนอกท าจากผ้า FR cotton (100% cotton fire retardant) ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 ออนซ์ และสามารถปูองกันเปลวไฟได้ไม่น้อยกว่า 180 องศา   

   

 /ผ้าช้ันกลาง... 
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  - ผ้าชั้นกลาง (Moisture Barrier) ท าจากวัสดุผ้า cotton เคลือบด้วย PTFE ช่วยปูองกันน้ า 
และไอน้ า ขนาดไม่น้อยกว่า 3 ออนซ์ ช่วยปูองกันน้ าและไอน้ า และสามารถระบายความร้อนได้ 
- ผ้าชั้นใน (Thermal Barrier) ท าจากวัสดุคาร์บอนสักหลาด (Carbon felt) เย็บปิดทับด้วยผ้า
ซับในอีกชั้นหนึ่ง ช่วยปูองกันและควบคุมการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิทั้งความร้อนและความ
เย็น 
- มีกระเป๋าเสื้อด้านหน้า 2 ใบ บริเวณชายเสื้อพร้อมฝาปิด และมีกระเป๋าส าหรับใส่วิทยุ
สื่อสาร 1 ใบ บริเวณอกซ้าย 
- ปกคอเสื้อใช้วัสดุไม่น้อยกว่า 2 ชั้น สามารถปิดรอบล าคอได้ตลอด ยืดด้วยแถบติด มีความสูง
ของคอปกไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว  สาบด้านในของเสื้อมีแถบตีนตุ๊กแก (Velcro) ขนาดความกว้าง
ประมาณ 1 นิ้ว  ด้านในของสาบเสื้อเย็บติดด้วยซิปตลอดแนวความยาวของสาบเสื้อ  
- ปลายแขนด้านในเย็บติดด้วยผ้าแบบยืดส าหรับรัดข้อมือ  ปลายแขนเสื้อเสริมวัสดุท าจากหนัง
เพ่ือความทนทานต่อการใช้งาน  เสริมวัสดุบริเวณศอกทั้งสองข้าง ท าจาก Aramid เพ่ือเพ่ิม 
ความทนทานในการใช้งาน  มีแถบสะท้อนแสงขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว สีเหลือง-เทา ในบริเวณ 
รอบแขนเสื้อทั้ง 2 ข้าง  บริเวณตัวเสื้อจ านวนแถบไม่น้อยกว่า 2 ชั้น และด้านหลังของตัวเสื้อ 
มีแถบสะท้อนแสงแนวตั้งของทั้งสองข้างซ้ายและขวาของตัวเสื้อ  
3.2  กางเกงดับเพลิง ตัดเย็บจากผ้าทอสังเคราะห์รวม 3 ชั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
- กางเกงมีสาบบริเวณเปูากางเกง มีแถบตีนตุ๊กแก (Velcro) ปิดทับ 
- สายเอี๊ยมร้ังบ่า (Suspender) ท าจากผ้า Aramid ขนาดความกว้างสายไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว 
มีคุณสมบัติไม่ยืดง่าย แบบยืดกับตัวกางเกง  มีกระเป๋าด้านข้างกางเกง 2 ข้างพร้อมฝาปิด  มีแถบ
สะท้อนแสงแบบเดียวกับตัวเสื้อ บริเวณปลายขากางเกงทั้งสองข้าง  ปลายขากางเกงเสริมวัสดุ 
ท าจากหนังเพ่ือความทนทานต่อการใช้งาน เสริมวัสดุบริเวณหัวเข่าทั้งสองข้าง ท าจาก Aramid  
เพ่ือเพ่ิมความทนทานในการใช้งาน 
4.  ถุงมือดับเพลิง ผลิตจากผ้า Aramid ทนไฟ ฝุามือเสริมวัสดุท าจากหนังวัว (แบบนิ่ม) ชั้นนวม
ท าจากใยท าจาก Aramid ชั้นกันน้ าท าจาก TPU  ติดแถบสะท้อนแสงโดยรอบถุงมือ คุณสมบัติ
ทนไฟ กันน้ า ทนต่อการบาดและการเจาะ ใช้งานในอุณหภูมิสูง  ความยาวรวม
ประมาณ 32 ซม. (วัดจากปลายนิ้วกลางถึงขอบด้านล่างสุดของถุงมือ)  ได้รับรองมาตรฐาน 
5.  รองเท้าดับเพลิง ชนิดมีหูหิ้วท าด้วยวัสดุยางสังเคราะห์ กันน้ า ความสูงไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว 
วัดจากพ้ืนรองเท้าถึงหูหิ้ว คุณสมบัติปูองกันสิ่งมีคมและการเจาะทะลุ (พ้ืนรองเท้า) ทนไฟ 
ปูองกันอุณหภูมิความร้อน ปูองกันกระแสไฟฟูา ทนต่อน้ ามัน กันลื่น ทนกรดและด่าง 

      

    

  เสริมเหล็กกันกระแทกบริเวณครอบส่วนหัวของรองเท้า เสริมเหล็กกันการแทงทะลุบริเวณ 
พ้ืนของรองเท้า น้ าหนัก 3.5 กิโลกรัมต่อคู่ ผ่านการรับรองมาตรฐาน 
-   เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134   
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
-   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 86 ล าดับที่ 12 
-   เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ ปี พ.ศ. 2562  
และมีความจ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติราชการ จึงจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น  

      

   
ค่าจัดซื้อหัวฉีดดับเพลิง จ านวน 16,000 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหัวฉีดดับเพลิงชนิดปรับฝอย จ านวน 1 ชุด 
เป็นเงิน  16,000  บาท  รายละเอียดคุณลักษณะดังนี้ 
1.  เป็นหัวฉีดชนิดปรับฝอยและสามารถฉีดเป็นล าตรงได้ 
2.  การปรับลักษณะการฉีดให้เป็นฝอยหรือเป็นล าตรงและการปรับอัตราการไหลของน้ า 
ใช้ตัวปรับแยกจากกัน 

      

/3. ตัวหัวฉีด... 
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นายไพบูรณ์  พรมชาติ ผู้อ านวยการกองการศึกษา ฯ กล่าวว่า 
 เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  ท่านสมาชิกสภา

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

แผนงานการศึกษา 
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  3.  ตัวหัวฉีดท าจากโลหะผสม มีน้ าหนักเบา แข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน ที่ปลายหัวฉีด 
ท าจากยางเพ่ือปูองกันการกระแทกและซี่ฟันท าม่านน้ าเป็นสแตนเลส 
4.  หัวฉีดจะต้องมีด้ามจับที่ท าจากยางหรือพลาสติกแข็ง มีบอลวาวล์ท าด้วยโลหะเพ่ือใช้ในการ
ปิด-เปิดหัวฉีด และด้ามคันโยกท าจากพลาสติกหรือยางอย่างแข็งแรง 
5.  หัวฉีดสามารถปรับอัตราการไหลของน้ าได้ 4 จังหวะ ตั้งแต่ 30-60-90-125 GPM 
6.  ทางเข้าเป็นข้อต่อแบบสวมเร็ว ตามมาตรฐาน โดยประกอบมาจากโรงงานผู้ผลิต 
เป็นชิ้นเดียวกัน (ห้ามใช้ ADAPTER)  
7.  ต้องมีมาตรฐาน FM. หรือมาตรฐานเทียบเท่ารับรอง 
-   เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134   
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
-   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 86 ล าดับที่ 13 
-   เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ ปี พ.ศ. 2562 
และมีความจ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติราชการ จึงจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น  

   

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา รวม 2,443,400 บาท 

 
งบบุคลากร รวม 1,913,400 บาท 

  
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,913,400 บาท 

  
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,253,760 บาท 

    
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนต าบล พร้อมเงินปรับปรุง

เงินเดือน  จ านวน    4    อัตรา  
      

  
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของนักบริหารงานการศึกษา  จ านวน   1  อัตรา       

  
เงินวิทยฐานะ จ านวน 42,000 บาท 

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของครูช านาญการ จ านวน 1 อัตรา       

  
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 523,800 บาท 

    
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  

ตามภารกิจ จ านวน  3  อัตรา  และพนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน  1  อัตรา       

  
เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 51,840 บาท 

    
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน   3  อัตรา  

และพนักงานจ้างทั่วไป  1  อัตรา       

/งบด าเนินงาน... 



 

 
งบด าเนินงาน รวม 530,000 บาท 

  
ค่าตอบแทน รวม 110,000 บาท 

  
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 100,000 บาท 

    
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง

เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น       

  
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

    
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนต าบล  

และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  เป็นต้น       

  
ค่าใช้สอย รวม 325,000 บาท 

  
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ       

   
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 180,000 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่าง ๆ  ค่าจ้างเหมาบริการท าความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าว 
ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เป็นต้น 

      

  
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       

   
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 50,000 บาท 

    
  ส าหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าพาหนะ, ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ

หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนต าบล, ครูและพนักงานจ้าง       

   
ค่าลงทะเบียนต่างๆ จ านวน 70,000 บาท 

    
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ของพนักงานส่วนต าบล  ครูและพนักงานจ้าง ในการ 

ไปอบรมสัมมนา  เป็นต้น       

   

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโครงการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลประทัดบุ 

จ านวน 5,000 บาท 

    

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลประทัดบุ  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าอาหารเที่ยงและเคร่ืองดื่ม 
ค่าปูายประชาสัมพันธ์โครงการ, ค่าจัดเตรียมสถานที่, และอื่นๆ ที่จ าเป็น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 52 ล าดับที่  1 

      

  
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 20,000 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็น 
  -  ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์  เช่น โต๊ะ, เก้าอี้ ฯลฯ ที่มีวงเงิน 
ไม่เกิน  5,000  บาท 
  -  ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุทางการศึกษา, วัสดุต่าง ๆ ฯลฯ 

      

  
 
ค่าวัสดุ 

รวม 95,000 บาท 

  
วัสดุส านักงาน จ านวน 30,000 บาท 

    
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน สิ่งของเคร่ืองใช้ต่าง ๆ  เช่น กระดาษแฟูม, ปากกา, 

ดินสอ, แบบพิมพ์   ต่าง ๆ  ฯลฯ       

  
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 15,000 บาท 

    
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเคร่ืองใช้ต่าง ๆ เช่น จาน ชาม แปรง ไม้กวาด ถาด หม้อ

ไฟฟูา กระติกน้ าร้อน กระติกน้ าแข็ง ฯลฯ       

/วัสดุ... 
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 20,000 บาท 

    
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อหรือจ้างท าสิ่งของเคร่ืองใช้ต่างๆ เช่น รูปสีหรือขาวด าที่ได้จากการล้าง 

อัดขยาย, กระดาษเขียนโปสเตอร์, พู่กันและสี และจ้างท าปูายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ       

  
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000 บาท 

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หมึกคอมพิวเตอร์,เมาส์, แปูนพิมพ์ ฯลฯ       
 
 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

 
 

รวม 

 
 

3,294,580 

 
 
บาท 

 
งบด าเนินงาน รวม 1,644,580 บาท 

  
ค่าใช้สอย รวม 720,540 บาท 

  
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       

   
ค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ จ านวน 40,000 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการด าเนินการตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์, 
ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม, ค่าปูายประชาสัมพันธ์โครงการ, ค่าจัดเตรียมสถานที่, ค่าตอบแทน
วิทยากร  และอื่นๆ ที่จ าเป็น   
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่  52  ล าดับที่  2 

      

   
ค่าใช้จ่ายโครงการแหล่งเรียนรู้เชิงเกษตร จ านวน 5,000 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแหล่งเรียนรู้เชิงเกษตร  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์  และอื่น ๆ  
ที่จ าเป็น   
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่  52  ล าดับที่  3 
 

      

   
โครงการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์พระราชกรณียกิจ จ านวน 10,000 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์พระราชกรณียกิจ 
เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าปูายประชาสัมพันธ์โครงการและอื่น ๆ ที่จ าเป็น 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347   
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541 เร่ืองค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ของ อปท. 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่  53  ล าดับที่  4 

      

   
โครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้พันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ จ านวน 45,000 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้พันธุ์พืชและพันธุ์
สัตว์ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม, ค่าปูายประชาสัมพันธ์โครงการ,  
ค่าบัตรเข้าศึกษาดูงาน, ค่าตอบแทนวิทยากร  และอื่น ๆ  ที่จ าเป็น   
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 53  ล าดับที่  5 

      

  
   

 
 

 
/โครงการ... 
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โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้านสังคม อารมณ์ และปัญญา จ านวน 35,000 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้านสังคม 
อารมณ์ และปัญญา เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม, ค่าปูายประชาสัมพันธ์
โครงการ, ค่าจัดเตรียมสถานที่, ค่าตอบแทนวิทยากร  และอื่นๆ ที่จ าเป็น   
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่  53 ล าดับที่  6 

      

   
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัวส าหรับ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

จ านวน 127,500 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการเรียนการสอนรายหัวส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลประทัดบุ  
ประจ าปีงบประมาณ 2562  จ านวน 75 คน ๆ ละ 1,700 บาท   
“ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายได้ต่อเม่ือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น”   
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786 
ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได้  
ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัด 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่  54  ล าดับที่  7 

      

   
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลประทัดบุ 

จ านวน 65,540 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลประทัดบุ ดังนี้ 
1. ค่าหนังสือเรียน    จ านวน  58  คน อัตราคนละ 200 บาทต่อปี  
เป็นเงิน    11,600  บาท 
2. ค่าอุปกรณ์การเรียน  จ านวน  58  คน อัตราคนละ 200 บาทต่อปี 
เป็นเงิน    11,600  บาท 
3. ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน  จ านวน  58  คน อัตราคนละ 300 บาทต่อปี   
เป็นเงิน  17,400  บาท 
4. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน  58  คน อัตราคนละ 430 บาทต่อปี 
เป็นเงิน  24,940  บาท 
“ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายได้ต่อเม่ือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น”   
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได้ 
ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786 
ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่  54  ล าดับที่  8 

      

        

/โครงการ... 
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโครงการกีฬาปฐมวัยเกมส์ จ านวน 20,000 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการกีฬาปฐมวัยเกมส์  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์, 
ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม, ค่าปูายประชาสัมพันธ์โครงการ, ค่าจัดเตรียมสถานที่  และอื่น ๆ  
ที่จ าเป็น   
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 5 หน้าที่  55  ล าดับที่  9 

      

   
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาส าหรับอาหารกลางวัน  ศพด.ต.ประทัดบุ จ านวน 367,500 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
ต าบลประทัดบุ  จ านวน  75 คน ๆ ละ  20  บาท  จ านวน  245  วัน 
“ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายได้ต่อเม่ือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได้ของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786 
ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่  55  ล าดับที่  10 

      

   
โครงการสานสัมพันธ์บ้าน โรงเรียน ชุมชน การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย จ านวน 5,000 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการสานสัมพันธ์บ้าน โรงเรียน ชุมชน  
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม,  
ค่าปูายประชาสัมพันธ์โครงการ , ค่าจัดเตรียมสถานที่ , ค่าสื่อการเรียนการสอนในกิจกรรม,  
ค่าตอบแทนวิทยากร  และอื่น ๆ ที่จ าเป็น   
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่  55  ล าดับที่  11 

      

  
ค่าวัสดุ รวม 924,040 บาท 

  
ค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน 868,040 บาท 

    

   ๑.  อาหารเสริม (นม) ส าหรับโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา  จ านวน  617,017  บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา อนุบาล  
1 – 2 และนักเรียนระดับประถมศึกษา  ป.1 -6 จ านวน  322  คน ๆ ละ  7.37  บาท  
จ านวน  260  วัน   
“ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายได้ต่อเม่ือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” 
-  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เร่ือง หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การ
บริหารส่วนต าบล ในการให้บริการสาธารณะ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่  56  ล าดับที่  12 
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  2.  อาหารเสริม (นม) ส าหรับโรงเรียนบ้านพนม  จ านวน  107,308  บาท  เพ่ือจ่ายเป็น 
ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา อนุบาล 1 - 2  
และนักเรียนระดับประถมศึกษา   ป.1 - 6  จ านวน  56  คน ๆ ละ  7.37  บาท 
จ านวน  260  วัน   
“ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายได้ต่อเม่ือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” 
-  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เร่ือง หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การ
บริหารส่วนต าบล ในการให้บริการสาธารณะ   ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่  56  ล าดับที่  13 
 

3.  อาหารเสริม (นม) ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ต าบลประทัดบุ  
จ านวน  143,715  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ต าบลประทัดบุ  จ านวน  75  คน ๆ ละ  7.37  บาท  จ านวน  260 วัน   
“ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายได้ต่อเม่ือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่  56  ล าดับที่  14 

   

  วัสดุการเกษตร จ านวน 30,000 บาท 

    
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ จอบ, เสียม, อุปกรณ์การเกษตร , หญ้า , ค่าต้นไม้ , ไม้ดอก ,  

ไม้ประดับ , ไม้ผล , ปุ๋ย , ดินชีวภาพ ฯลฯ  และอื่น ๆ  ที่จ าเป็นเกี่ยวกับการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

      

  
วัสดุการศึกษา จ านวน 20,000 บาท 

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ, อุปกรณ์  ฯลฯ  เกี่ยวกับการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก       

  
วัสดุอื่น จ านวน 6,000 บาท 

 
งบลงทุน รวม 74,000 บาท 

  
ค่าครุภัณฑ์ รวม 24,000 บาท 

  
ครุภัณฑ์การศึกษา       

   
ค่าจัดซื้อหุ่นจ าลองฝึกปฏิบัติช่วยฟ้ืนคืนชีพ จ านวน 24,000 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหุ่นจ าลองฝึกปฏิบัติช่วยฟ้ืนคืนชีพผู้ใหญ่แบบคร่ึงตัวไม่มีแขน จ านวน 
2 ตัว  ๆละ ราคา 12,000 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท คุณลักษณะพ้ืนฐาน ชุดนี้ประกอบด้วย 
- หุ่นจ าลอง 1 ตัว 
- FACE-SHIELD LUNG BAG 10 ชิ้น 
- กระเป๋าบรรจุหุ่น 1 ใบ 
- หุ่นจ าลองช่วยฟ้ืนคืนชีพ ขนาดคร่ึงตัว (ไม่มีแขน) ลักษณะถูกต้องทางกายวิภาค  
มีส่วนต่างๆ ดังนี้ 
    - จมูก สามารถบีบได้ 
    - ส่วนนูนของขากรรไกร ศีรษะสามารถฝึกปฏิบัติ HEAD TILT – CHIN LIFT 
    - ส่วนนูนของกระดูกไหปลาร้า (COLLAR BONE) 
    - ส่วนหน้าอกแสดงแนวของหัวนม XYPHOID PROCESS และโครงสร้างกระดูก
หน้าอก สามารถติดแผ่น AED PADS ได้ 

  

  

  

/สามารถ... 
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     - สามารถกดนวดหน้าอกได้มากกว่า 5 แสน คร้ัง 
   - มีสัญญาณไฟแสดงค่าอัตราความเร็วของการกดนวดหน้าอกดังนี้ 
       - สีแดง อัตราความเร็วของการกดหน้าอกต่ ากว่า 60 คร้ัง/นาที 
       - สีเหลือง อัตราความเร็วของการกดนวดหน้าอกน้อยกว่า 80 คร้ัง/นาที 
       - สีเขียว อัตราความเร็วของการกดนวดหน้าอกน้อยกว่า 100 คร้ัง/นาที 
       - สีเขียว 2 ดวง อัตราความเร็วของการกดนวดหน้าอกมากกว่า 100 คร้ัง/นาที 
       - ท่อทางเดินหายใจจากปากถึงปอดเป็นชิ้นเดียว 
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่  86  ล าดับที่  14  
-  เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ ปี 2562 
และมีความจ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติราชการ จึงจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น  

      

  
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง รวม 50,000 บาท 

  
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ       

   
โครงการติดตั้งร้ัวตาข่ายรอบสระว่ายน้ า รายละเอียดตามที่ อบต.ก าหนด จ านวน 50,000 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการติดตั้งร้ัวตาข่ายรอบสระว่ายน้ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล  
ประทัดบุ ขนาดร้ัว ความยาวไม่น้อยกว่า 58.00 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร พร้อมติดตั้ง 
ปูายประชาสัมพันธ์โครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด 
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134   
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่  57  ล าดับที่  15 

      

 
งบเงินอุดหนุน รวม 1,576,000 บาท 

  
เงินอุดหนุน รวม 1,576,000 บาท 

  
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

   
เงินอุดหนุนส าหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 4,000 บาท 

    
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรผู้ประกอบวิชาชีพครูสังกัดองค์การบริหารส่วน

ต าบลประทัดบุ “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายได้ต่อเม่ือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น" 

      

  
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

   
อุดหนุนกิจการการศึกษาให้แก่โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา จ านวน 1,288,000 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา อนุบาล 1 – 2 
และนักเรียนระดับประถม ศึกษา ป.1 - 6  จ านวน  322  คน ๆ ละ  20  บาท/คน  
จ านวน  200  วัน  ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน 
“ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายได้ต่อเม่ือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” 
-  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เร่ือง หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ในการให้บริการสาธารณะ   ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่  58  ล าดับที่  16 
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อุดหนุนกิจการการศึกษาให้แก่โรงเรียนบ้านพนม จ านวน 224,000 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา อนุบาล 1-2  
และนักเรียนระดับประถมศึกษา ป.1 - 6  จ านวน  56  คน ๆ ละ  20  บาท/คน   
จ านวน  200  วัน  ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน 
“ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายได้ต่อเม่ือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” 
-  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เร่ือง หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ในการให้บริการสาธารณะ  ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่  58  ล าดับที่  17 

      

   
อุดหนุนโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา จ านวน 30,000 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาทักษะด้านกีฬา จ านวน  20,000  บาท   
และโครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน จ านวน  10,000  บาท 
-  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เร่ือง หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ในการให้บริการสาธารณะ   ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่  59  ล าดับที่  18 

      

   
อุดหนุนโรงเรียนบ้านพนม จ านวน 30,000 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแหล่งเรียนรู้ ICT  
-  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เร่ือง หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ในการให้บริการสาธารณะ   ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่  59  ล าดับที่  19 

      

งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ รวม 30,000 บาท 

 
งบด าเนินงาน รวม 30,000 บาท 

  
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท 

  
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       

   
โครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพเด็ก เยาวชนและประชาชน จ านวน 15,000 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการอบรมทักษะอาชีพเด็ก เยาวชนและ
ประชาชน  เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร และเคร่ืองดื่ม ค่าปูายประชาสัมพันธ์โครงการ  
ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าสื่อการเรียนการสอนในกิจกรรม ค่าตอบแทนวิทยากร และอื่น ๆ  
ที่จ าเป็น   
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่  60  ล าดับที่  20 

      

/โครงการ... 
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นางสาวจิตรา  สุระศร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาราชการแทน หัวหน้าส านักปลัด อบต.  
  กล่าวว่า 
 เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  ท่านสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ดิฉัน นางสาวจิตรา  สุระศร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาราชการแทน 

หัวหน้าส านักปลัด อบต. ได้รับมอบหมายให้ช้ีแจงรายงานรายละเอียดประมาณ 
รายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานสาธารณสุข และแผนงานสังคม
สงเคราะห์ มีดังน้ี 

แผนงานสาธารณสุข  
 

    งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 936,000 บาท 

 
งบด าเนินงาน รวม 671,000 บาท 

  
ค่าใช้สอย รวม 581,000 บาท 

  
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ       

   
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 581,000 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็น 
1. ค่าจ้างเหมาฉีดพ่นหมอกควัน จ านวน  20,000 บาท   
2. ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหน่วยกู้ชีพ อบต.ประทัดบุ  จ านวน  554,400  บาท 
3. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในการส ารวจและขึ้นทะเบียนจ านวนสุนัขและแมว  
จ านวน  6,600  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานในการส ารวจและขึ้นทะเบียน
จ านวนสุนัขและแมว  จ านวน 1,100 ตัว ๆ ละ  6 บาท 

      

  
ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท 

  
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 90,000 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็น 
๑.  ค่าจัดซื้อวัสดุก าจัดยุง  จ านวน  50,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเคมีภัณฑ์ปูองกันโรค
ไข้เลือดออก  เช่น ทรายอะเบท , เคมีภัณฑ์  ฯลฯ 
2.  ค่าจัดซื้อวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า  จ านวน 40,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ, 
อุปกรณ์ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า  เช่น  ยา, เข็มฉีดยา, ยาคุมก าเนิด  และอุปกรณ์อื่นที่จ าเป็น 

      

 
งบลงทุน รวม 55,000 บาท 

  
ค่าครุภัณฑ์ รวม 55,000 บาท 

  
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์       

   
ค่าจัดซื้อเคร่ืองกระตุ้นหัวใจ (A.E.D.) จ านวน 55,000 บาท 

   
โครงการวัยรุ่นยุคใหม่ รู้ทันเพศศึกษาและทักษะชีวิต จ านวน 15,000 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการวัยรุ่นยุคใหม่ รู้ทันเพศศึกษาและทักษะ
ชีวิต เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม, ค่าปูายประชาสัมพันธ์โครงการ, 
ค่าจัดเตรียมสถานที่  ค่าสื่อการเรียนการสอนในกิจกรรม ค่าตอบแทนวิทยากร และอื่นๆ 
ที่จ าเป็น   
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่  60  ล าดับที่  21 

      

/เพื่อจ่ายเป็น... 
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  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองกระตุ้นหัวใจ (A.E.D) จ านวน  1  เคร่ือง 
เป็นเงิน  55,000  บาท  รายละเอียดคุณลักษณะดังนี้ 
1.  เป็นเคร่ืองกระตุ้นหัวใจให้กลับท างานได้อย่างปกติโดยใช้ไฟฟูาแบบกึ่งอัตโนมัติ  
(Automated External Defibrillator, AED) 
2.  ตัวเคร่ืองสามารถเร่ิมต้นการท างานโดยอัตโนมัติ ด้วยการเปิดฝาปิดเคร่ือง 
3.  มีระบบวิเคราะห์คลื่นไฟฟูาหัวใจ เพ่ือท าการกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟูาในกรณีที่เหมาะสมเท่านั้น 
4.  มีช่องส าหรับเสียบ SD Card เพ่ือเก็บข้อมูล 
5.  มีช่องสัญญาณอินฟราเรด (Infrared) เพ่ือสามารถรองรับการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ได้ในอนาคต 
6.  มีแบตเตอร่ีประเภท Non-rechargeable ชนิด LiMnO2 ที่สามารถใช้เป็นหูหิ้วตัวเคร่ืองได้  
เพ่ือความสะดวกในการเคลื่อนย้าย 
7.  แบตเตอร่ีที่ใช้กับตัวเคร่ืองมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 5 ปี และสามารถให้กระตุ้นหัวใจได้ 
ไม่น้อยกว่า 200 คร้ัง หรือสามารถใช้ติดตามการท างานของหัวใจได้ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง 
8.  มีสายเคเบิลอิเล็คโทรด (Pads) ยาวไม่น้อยกว่า 1.8 เมตร  สามารถใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ 
9.  ตัวเคร่ืองมีขนาดกะทัดรัด มีน้ าหนัก (รวมแบตเตอร่ี) ไม่เกิน 2.65 กิโลกรัม 
10. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการยอมรับ และสามารถใช้งานได้ตาม AHA Guideline 2015  
ที่ว่าด้วยกระบวนการฟ้ืนคืนชีพแก่ผู้ปุวย (CPR) และผ่านมาตรฐานความปลอดภัยระดับ
สากล เช่น IEC 60601-2-4 และ IEC 60601-1 
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่  86  ล าดับที่  15  
-  เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ ปี 2562 
และมีความจ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติราชการ จึงจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น  

      

 
งบเงินอุดหนุน รวม 210,000 บาท 

  
เงินอุดหนุน รวม 210,000 บาท 

  
เงินอุดหนุนเอกชน       

   
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 9 จ านวน 180,000 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข
ให้แก่ หมู่ที่ 1 - 9  ต าบลประทัดบุ จ านวน 9 หมู่บ้าน   หมู่บ้านละ 20,000  บาท 
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072   
ลงวันที่   5 กรกฎาคม 2561 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 80 ล าดับที่  1 

      

  
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์       

   
อุดหนุนกิ่งกาชาดอ าเภอปราสาท จ านวน 20,000 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนกิจการของกิ่งกาชาดอ าเภอปราสาท   จังหวัดสุรินทร์    
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072   
ลงวันที่   5 กรกฎาคม 2561 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่  80 ล าดับที่  2 

      

   
อุดหนุนส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ จ านวน 10,000 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนในการให้การสงเคราะห์แก่ราษฎรที่ประสบ
ความทุกข์ยากเดือดร้อนและผู้ด้อยโอกาส  ตลอดทั้งช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยของเหล่ากาชาด
จังหวัดสุรินทร์   
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072   
ลงวันที่   5 กรกฎาคม 2561 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่  80  ล าดับที่  3 

  

  

  

 /แผนงาน... 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์  
 

     งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 30,000 บาท 

 
 งบด าเนินงาน รวม 30,000 บาท 

  
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท 

  
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       

   
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส จ านวน 15,000 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต  
ผู้พิการ, ผู้ด้อยโอกาส  เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ , ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม , ค่าปูายประชาสัมพันธ์
โครงการ , ค่าจัดเตรียมสถานที่ , ค่าตอบแทนวิทยากร  และอื่น ๆ ที่จ าเป็น 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2145  
ลงวันที่  11 ตุลาคม 2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768  
ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 24  
ลงวันที่  4 มกราคม 2561 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่  68  ล าดับที่  1 

      

   
โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ไร้ที่พ่ึง จ านวน 15,000 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเกี่ยวกับครอบครัวผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้  และผู้ไร้ที่พ่ึง 
เช่น  ค่าปูายประชาสัมพันธ์โครงการ, ช่วยเหลือในด้านการเงินหรือสิ่งของ, ค่าเคร่ืองอุปโภคบริโภค, 
ค่ารักษาพยาบาล , ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเท่าที่จ าเป็น , ช่วยเหลือเงินทุนในการประกอบอาชีพ  
และอื่นๆ ที่จ าเป็น 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2145  
ลงวันที่  11 ตุลาคม 2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768 
ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 24  
ลงวันที่  4 ม.ค. 2561   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้าที่ 68 ล าดับที่  2 

      

 
นายพิเชษฐ์  บุญเกิด นายช่างโยธา กล่าวว่า 
 เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  ท่านสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 กระผม นายพิเชษฐ์  บุญเกิด นายช่างโยธา ได้รับมอบหมายให้ช้ีแจงรายงาน

รายละเอียดประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานเคหะและ
ชุมชน มีดังน้ี 
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แผนงานเคหะและชุมชน 
 

    งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,551,680 บาท 

 
งบบุคลากร รวม 844,680 บาท 

  
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 844,680 บาท 

  
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 661,320 บาท 

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนต าบล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน  จ านวน   2  อัตรา       

  
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของผู้อ านวยการกองช่าง  จ านวน   1  อัตรา       

  
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 117,360 บาท 

    
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างตาม

ภารกิจ จ านวน  1  อัตรา       

  
เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 24,000 บาท 

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน  1  อัตรา       

 
งบด าเนินงาน รวม 550,000 บาท 

  
ค่าตอบแทน รวม 250,000 บาท 

  
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน 90,000 บาท 

    
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการ

เลือกตั้ง  เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น       

  
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

    
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนต าบลและพนักงาน

จ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  เป็นต้น       

  
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 90,000 บาท 

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนต าบลผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ       

  
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 60,000 บาท 

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนต าบลผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ       

  
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท 

  
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ       

   
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 50,000 บาท 

    
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ , ค่าจ้างแรงงานจ้างก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน, ค่าจ้างเหมา

บริการต่าง ๆ ค่ารับรองแบบงานก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง ต่อเติม  เป็นต้น       

  
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       

   
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 20,000 บาท 

    
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าพาหนะ, ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ

หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนต าบล, พนักงานจ้าง       

   
ค่าลงทะเบียนต่างๆ จ านวน 30,000 บาท 

    
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างในการไปอบรม

สัมมนา เป็นต้น 
      

 
/ค่าบ ารุง... 
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ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 100,000 บาท 

    
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์, ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง  หรือวัสดุอื่นที่ช ารุดเสียหาย  ฯลฯ       

  
ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท 

  
วัสดุส านักงาน จ านวน 30,000 บาท 

    
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุส านักงาน, สิ่งของเคร่ืองใช้ต่าง ๆ  เช่น  กระดาษแฟูม, ปากกา, 

ดินสอ  ฯลฯ 
      

  
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ จ านวน 10,000 บาท 

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเคร่ืองใช้ต่าง ๆ เช่น  ฟิวส์, หลอดไฟฟูา ฯลฯ       

  
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท 

    
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อหรือจ้างท าสิ่งของเคร่ืองใช้ต่างๆ เช่น รูปสีหรือขาวด าที่ได้จากการล้าง 

อัดขยายฯลฯ 
      

  
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 50,000 บาท 

    
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หมึกคอมพิวเตอร์, เมาส์, แปูนพิมพ์  และ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน  20,000  บาท       

 
งบลงทุน รวม 157,000 บาท 

  
ค่าครุภัณฑ์ รวม 57,000 บาท 

  
ครุภัณฑ์ส ารวจ       

   
ค่าจัดซื้อเคร่ืองหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม แบบพกพา จ านวน 24,500 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม แบบพกพา จ านวน 1 เคร่ือง  
เป็นเงิน  24500  บาท  โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
1. มีเคร่ืองรับสัญญาณ GPS แบบความไวสูง 
2. มีจอภาพแสดงผลแบบ LCD 
3. บันทึกข้อมูลต าแหน่งพิกัดได้ไม่น้อยกว่า 2,000 จุด และสร้างเส้นทางได้ 200 เส้นทาง 
4. บันทึกข้อมูลค่าพิกัดโดยอัตโนมัติได้ถึง 10,000 จุด 
5. มีแผนที่ประเทศไทยบรรจุอยู่ และข้อมูลต าแหน่งสถานที่ส าคัญไม่น้อย
กว่า 500,000  ต าแหน่ง 
6. มีเข็มทิศอิเล็กทรอนิกส์และระบบหาค่าความสูงโดยการวัดความดันบรรยากาศ 
7. มีพอร์ตส าหรับเชื่อมต่อกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ผ่านทาง USB port แบบ High-Speed 
หมายเหตุ : เคร่ืองหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม แบบพกพา มีชื่อเรียกอื่นคือ เคร่ืองอ่านพิกัด
ทางภูมิศาสตร์ 
-  เป็นไปตามหนังสือส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
-  จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2562 

      

  
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

   
ค่าจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จ านวน 30,000 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2  (จอแสดงภาพ 
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  จ านวน  1 เคร่ือง  เป็นเงิน 30,000 บาท  โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1.  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกา พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณี
ที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย 

      

 
/2.หน่วยประมวลผล... 
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  2.  หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB 
3.  มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
      1)  เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ า 
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  
      2)  มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
      3)  มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลัก 
ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
4.  มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  
5.  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 240 GB จ านวน 1 หน่วย  
6.  มีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
7.  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T  
หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
8.  มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
9.  มีแปูนพิมพ์และเมาส์  
10.  มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
-  เป็นไปตามหนังสือส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
-  จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2562 

   

   
ค่าจัดซื้อเคร่ืองส ารองไฟฟูา ขนาด 800 VA จ านวน 2,500 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองส ารองไฟฟูา ขนาด 800 VA   จ านวน  1  เคร่ือง  
เป็นเงิน  2,500  บาท 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1.  มีก าลังไฟฟูาด้านนอกไม่น้อยกว่า 800  VA (480 Watts)   
2.  สามารถส ารองไฟฟูาได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
-  เป็นไปตามหนังสือส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
-  จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2562 

      

  
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง รวม 100,000 บาท 

  
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       

   
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค่า K) จ านวน 100,000 บาท 

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค่า K) ในสัญญาก่อสร้าง       
    งานไฟฟ้าถนน รวม 2,099,000 บาท 

 
งบด าเนินงาน รวม 150,000 บาท 

  
ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท 

  
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 150,000 บาท 

    
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  เช่น  ท่อระบายน้ า, ปูน ,ทราย, หินคลุก, ลูกรัง, 

ยางมะตอยส าเร็จรูป ฯลฯ       

 
/งบลงทุน... 
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งบลงทุน รวม 1,949,000 บาท 

  
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง รวม 1,949,000 บาท 

  
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งคร้ังแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ 
พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง 

      

   
โครงการติดตั้งแผงโซล่าเซลระบบประปาบ้านพนม จ านวน 268,000 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งแผงโซล่าเซลระบบประปาบ้านพนม หมู่ที่ 7  ต าบลประทัดบุ 
อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ พร้อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียด  
ตามแบบรูปที่องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้าที่ 33 ล าดับที่  6 

      

  
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       

   
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองยาว หมู่ที่ 2 ไปบ้านสระกอร์ หมู่ที่ 3 จ านวน 856,000 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองยาว 
หมู่ที่ 2 ไปทางบ้านสระกอร์  ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  ระยะทาง  280.00  เมตร 
หนา 0.15 เมตร  หรือรวมพ้ืนที่ ไม่น้อยกว่า 1,400  ตารางเมตร พร้อมปูายโครงการ 
จ านวน 1 ปูาย รายละเอียดตามประมาณการและแบบมาตรฐานงานทางส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-2205 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้าที่ 31 ล าดับที่  2 

      

   
โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling  
สายทางบ้านปจิก-ภูมิกันดาร ต าบลประทัดบุ อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 

จ านวน 825,000 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In Place Recycling 
สายทางบ้านปจิก-ภูมิกันดาร ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง  320.00  เมตร 
หรือรวมพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,600  ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงชนบท 
พร้อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบรูปที่องค์การบริหารส่วนต าบล 
ก าหนด 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้าที่ 32 ล าดับที่  3 

      

 

นางสาวจิตรา  สุระศร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาราชการแทน หัวหน้าส านักปลัด อบต. กล่าวว่า 
 เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  ท่านสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ดิฉัน นางสาวจิตรา  สุระศร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาราชการแทน 

หัวหน้าส านักปลัด อบต. ได้รับมอบหมายให้ช้ีแจงรายงานรายละเอียดประมาณ 
รายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
มีดังน้ี 

 /แผนงาน... 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

    งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 157,200 บาท 

 
งบด าเนินงาน รวม 100,000 บาท 

  
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท 

  
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       

   
ค่าใช้จ่ายโครงการปรองดองสมานฉันท์ปกปูองสถาบันส าคัญของชาติและปูองกันการทุจริตคอรัปชั่น  จ านวน 10,000 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการปรองดองสมานฉันท์ปกปูองสถาบันส าคัญ
ของชาติ และปูองกันการทุจริตคอรัปชั่น เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์ , ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม, ค่าปูาย
ประชาสัมพันธ์โครงการ , ค่าจัดเตรียมสถานที่, ค่าตอบแทนวิทยากร และอื่น ๆ ที่จ าเป็น 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา 
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ  
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่  69  ล าดับที่  1 

      

   
โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาการติดเชื้อเอดส์ จ านวน 5,000 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาการติดเชื้อ
เอดส์  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม, ค่าปูายประชาสัมพันธ์โครงการ,  
ค่าจัดเตรียมสถานที่, ค่าตอบแทนวิทยากร  และอื่น ๆ ที่จ าเป็น 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา 
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่  69  ล าดับที่  3 

      

   
โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จ านวน 10,000 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการด าเนินการตามโครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  เช่น   
ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าจัดเตรียมสถานที่, ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม, ค่าปูายประชาสัมพันธ์โครงการ, 
ค่าตอบแทนวิทยากร, ค่าจัดท าเอกสาร และอื่นๆ ที่จ าเป็น 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา 
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 
-  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0816.5/ว 2726  
ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่  70  ล าดับที่  4 

      

   
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะในชุมชน จ านวน 10,000 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะในชุมชน 
เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์ , ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม, ค่าปูายประชาสัมพันธ์โครงการ , ค่าจัดเตรียม
สถานที่, ค่าตอบแทนวิทยากร , ค่าถังขยะ  และอื่น ๆ ที่จ าเป็น 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา 
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่  70  ล าดับที่  5 

      

 
 
 
 /โครงการ... 
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โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีต าบลประทัดบุ จ านวน 15,000 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีต าบลประทัดบุ 
เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์ , ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม, ค่าปูายประชาสัมพันธ์โครงการ ,  
ค่าจัดเตรียมสถานที่, ค่าตอบแทนวิทยากร , และอื่น ๆ ที่จ าเป็น 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่  70 ล าดับที่  6 

      

   
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. บุคลากรท้องถิ่น ผู้น าท้องถิ่น จ านวน 10,000 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.
บุคลากรท้องถิ่น ผู้น าท้องถิ่น  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม,  
ค่าปูายประชาสัมพันธ์โครงการ, ค่าจัดเตรียมสถานที่, ค่าตอบแทนวิทยากร  และอื่น ๆ ที่จ าเป็น 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ  
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา 
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่  71  ล าดับที่  7 

      

   
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จ านวน 20,000 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม, ค่าปูายประชาสัมพันธ์โครงการ,  
ค่าจัดเตรียมสถานที่, ค่าเคร่ืองสังฆภัณฑ์, ค่ารางวัล  และอื่น ๆ ที่จ าเป็น 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา 
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่  69  ล าดับที่  2 

      

   
โครงการองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุพบประชาชน จ านวน 20,000 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
พบประชาชน  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์ , ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม , ค่าปูายประชาสัมพันธ์โครงการ, 
ค่าจัดเตรียมสถานที่, ค่าตอบแทนวิทยากร  และอื่น ๆ ที่จ าเป็น 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่  71  ล าดับที่  8 

      

 
งบเงินอุดหนุน รวม 57,200 บาท 

  
เงินอุดหนุน รวม 57,200 บาท 

  
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

   
อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอปราสาท จ านวน 57,200 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการงานเทศกลของดีอ าเภอปราสาทและงานกาชาด ประจ าปี 
2562 จ านวน 50,000 บาท และโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ จ านวน 7,200 บาท  
-  ตามหนังสืออ าเภอปราสาท ที่ สร 0318/2071 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2562 
-  ตามหนังสืออ าเภอปราสาท ที่ สร 0023.14/ว 481 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่  72  ล าดับที่  9 
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นายไพบูรณ์  พรมชาติ ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ กล่าวว่า  
 เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  ท่านสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 กระผม นายไพบูรณ์  พรมชาติ ผู้อ านวยการกองการศึกษา ฯ ได้รับมอบหมาย  

ให้ช้ีแจงรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  แผนงาน 
การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ดังน้ี 

 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 
    งานกีฬาและนันทนาการ รวม 628,000 บาท 

 
งบด าเนินงาน รวม 200,000 บาท 

  
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท 

  
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       

   
โครงการกีฬาเยาวชนประชาชนสัมพันธ์ จ านวน 120,000 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการกีฬาเยาวชนประชาชนสัมพันธ์  เช่น   
ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม, ค่าเช่าเคร่ืองเสียง, ค่าตอบแทนคณะกรรมการและ
เจ้าหน้าที่, ถ้วยรางวัลและเงินรางวัล, ค่าปูายประชาสัมพันธ์โครงการ, ค่าจัดเตรียมสถานที่,  
ค่าใช้จ่ายในพิธีปิด - เปิด , ค่าชุดกีฬา  และอื่นๆ ที่จ าเป็น 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา 
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่  73  ล าดับที่  1 

      

   
โครงการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ จ านวน 15,000 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ  เช่น  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์, ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม, ค่าเช่าเคร่ืองเสียง, ค่าตอบแทนวิทยากร, ค่าปูาย
ประชาสัมพันธ์โครงการ, ค่าจัดเตรียมสถานที่, ค่าใช้จ่ายในพิธีปิด - เปิด  และอื่นๆ ที่จ าเป็น 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่  73 ล าดับที่  2 

      

   
โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา จ านวน 30,000 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม, ค่าชุดกีฬา, ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาและ
เจ้าหน้าที่  และอื่นๆ ที่จ าเป็น 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่  74  ล าดับที่  3 

      

 
 
 
 /โครงการ... 



-40- 
 

   
โครงการส่งเสริมการออกก าลังกาย จ านวน 20,000 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการส่งเสริมการออกก าลังก าย  เช่น  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์, ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม, ค่าเช่าเคร่ืองเสียง, ค่าตอบแทนวิทยากร, ค่าปูาย
ประชาสัมพันธ์โครงการ, ค่าจัดเตรียมสถานที่, ค่าใช้จ่ายในพิธีปิด - เปิด  และอื่นๆ ที่จ าเป็น   
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา 
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 74  ล าดับที่  4 

      

   
โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านกีฬาแก่เยาวชนและประชาชน จ านวน 15,000 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านกีฬาแก่เยาวชน
และประชาชน  เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม, ค่าปูายประชาสัมพันธ์โครงการ, 
ค่าจัดเตรียมสถานที่, ค่าตอบแทนวิทยากร  และอื่นๆ ที่จ าเป็น 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา 
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่  74  ล าดับที่  5 

      

 
งบลงทุน รวม 428,000 บาท 

  
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง รวม 428,000 บาท 

  
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ       

   
โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล 7 คน จ านวน 297,000 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสนามฟุตบอล 7 คน แบบปูหญ้า พร้อมปูายชื่อโครงการ และติดตั้ง 
ไฟส่องสว่างตามแบบมาตรฐานการกีฬาแห่งประเทศไทย สถานที่ก่อสร้าง ณ บริเวณที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ บ้านสระกอร์ หมู่ที่ 3  ต าบลประทัดบุ อ าเภอปราสาท 
จังหวัดสุรินทร์ พร้อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบรูปที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลก าหนด 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่  74  ล าดับที่  6 

      

   
โครงการก่อสร้างสนามวอลเลย์บอล จ านวน 131,000 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามวอลเลย์บอล  พร้อมปูายชื่อโครงการตามแบบ
มาตรฐานการกีฬาแห่งประเทศไทย  สถานที่ก่อสร้าง  ณ  บริเวณที่ท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบลประทัดบุ บ้านสระกอร์ หมู่ที่ 3 ต าบลประทัดบุ อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  
พร้อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบรูปที่องค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนด 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่  74  ล าดับที่  7 

      

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 170,000 บาท 

 
งบด าเนินงาน รวม 170,000 บาท 

  
ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท 

  
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       
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โครงการเข้าวัดฟังธรรมช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษา จ านวน 15,000 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการเข้าวัดฟังธรรมช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษา 
เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร, ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม, ค่าปูายประชาสัมพันธ์
โครงการ, ค่าเคร่ืองสังฆภัณฑ์, ค่าปัจจัยถวายพระ และอื่นๆ ที่จ าเป็น 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา 
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่  75  ล าดับที่  8 

      

   
โครงการวันลอยกระทง จ านวน 40,000 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการวันลอยกระทง  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์, 
ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม, ค่าปูายประชาสัมพันธ์โครงการ, ค่าจัดเตรียมสถานที่, ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ, ค่าเช่าเคร่ืองเสียง, ค่ารางวัลและถ้วยรางวัล  และอื่นๆ ที่จ าเป็น 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา 
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่  75  ล าดับที่  9 

      

   
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสู่ เออีซี (AEC) จ านวน 20,000 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสู่ 
เออีซี (AEC) เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม,ค่าปูายประชาสัมพันธ์โครงการ, 
และอื่นๆ ที่จ าเป็น 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา 
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่  76  ล าดับที่  10 

      

   
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย 

จ านวน 10,000 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการส่งเสริมส่งเสริมการเรียนรู้กิจกรรม 
วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  เช่น  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์, ค่าจัดซื้อภาพประวัติศาสตร์ทางพระพุทธศาสนา และอื่นๆ ที่จ าเป็น 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา 
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่  76  ล าดับที่  11 

      

   
โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จ านวน 65,000 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการวันเข้าพรรษา  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์,
ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม, ค่าปูายประชาสัมพันธ์โครงการ, ค่าจัดเตรียมสถานที่, ค่ารางวัล 
และถ้วยรางวัล, ค่าเช่าเคร่ืองเสียง, ค่าเคร่ืองอัฐบริขาร  และอื่นๆ ที่จ าเป็น 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา 
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่  76  ล าดับที่  12 

      

   
โครงการสืบสานอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น จ านวน 20,000 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการสืบสานอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น   
เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม, ค่าปูายประชาสัมพันธ์โครงการ,  
ค่าจัดเตรียมสถานที่, ค่าตอบแทนวิทยากร  และอื่นๆ ที่จ าเป็น 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา 
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่  76  ล าดับที่  13 

  

    

/นายพิเชษฐ์... 
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นายพิเชษฐ์  บุญเกิด นายช่างโยธา กล่าวว่า 
 เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  ท่านสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 กระผม นายพิเชษฐ์  บุญเกิด นายช่างโยธา ได้รับมอบหมายให้ช้ีแจงรายงาน

รายละเอียดประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา มีดังน้ี 

 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
    งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน รวม 356,000 บาท 

 
งบลงทุน รวม 356,000 บาท 

  
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง รวม 356,000 บาท 

  
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก       

   
โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องเอนกประสงค์และห้องน้ า จ านวน 299,000 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงต่อเติมห้องเอนกประสงค์และห้องน้ า  ณ  อาคารที่ท าการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลประทัดบุ บ้านสระกอร์ หมู่ที่ 3 ต าบลประทัดบุ อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  
พร้อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบรูปที่องค์การบริหารส่วนต าบล 
ก าหนด 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่  50  ล าดับที่  1 
 

      

   
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์กู้ชีพต าบลประทัดบุ จ านวน 57,000 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารศูนย์กู้ชีพต าบลประทัดบุ  ณ  บริเวณที่ท าการองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลประทัดบุ บ้านสระกอร์ หมู่ที่ 3 ต าบลประทัดบุ อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์   
พร้อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบรูปที่องค์การบริหารส่วนต าบล 
ก าหนด 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่  50  ล าดับที่  2 
 

      

นางสาวจิตรา  สุระศร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาราชการแทน หัวหน้าส านักปลัด อบต.  
  กล่าวว่า 
 เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  ท่านสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ดิฉัน นางสาวจิตรา  สุระศร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาราชการแทน 

หัวหน้าส านักปลัด อบต. ได้รับมอบหมายให้ช้ีแจงรายงานรายละเอียดประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานการเกษตร และแผนงาน 
งบกลาง มีดังน้ี 

 
/แผนงาน... 
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แผนงานการเกษตร 
 

 
    งานส่งเสริมการเกษตร รวม 55,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 55,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       

    
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง  เช่น  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์, ค่าอาหารเที่ยงและเคร่ืองดื่ม, ค่าปูายประชาสัมพันธ์โครงการ, ค่าจัดเตรียม
สถานที่, ค่าตอบแทนวิทยากร และอื่นๆ ที่จ าเป็น 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2559 
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 1659   
ลงวันที่  24 สิงหาคม 2553 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่  77  ล าดับที่  1 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท 

   
วัสดุการเกษตร จ านวน 5,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับการเกษตร เช่น  มีด, จอบ, เสียม, กรรไกรตัดหญ้า,  

ครุถัง, บัวรดน้ า, กรรไกรตัดแต่งกิ่ง  ถุงด าเพาะช า  ฯลฯ       

 
งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ รวม 75,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 75,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 75,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       

    
โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการปลูกหญ้าแฝก   เช่น  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์, ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม, ค่าปูายประชาสัมพันธ์, ค่าจัดเตรียมสถานที่,  
ค่าพันธุ์หญ้าแฝก  และอื่นๆ ที่จ าเป็น 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ. 2559 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่  77  ล าดับที่  3 

      

    
โครงการรักน้ า รักปุา รักษาแผ่นดิน จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการรักน้ า  รักปุา  รักษาแผ่นดิน   
เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม, ค่าปูายประชาสัมพันธ์โครงการ,  
ค่าจัดเตรียมสถานที่, ค่าพันธุ์ไม้, ค่าปุ๋ย และอื่นๆ ที่จ าเป็น 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559 
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 164 
ลงวันที่ 26 มกราคม 2558 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่  78  ล าดับที่  4 

      

 
/โครงการ... 
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โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการเด็กและเยาวชนอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม  เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม, ค่าปูายประชาสัมพันธ์
โครงการ, ค่าจัดเตรียมสถานที่, และอื่นๆ ที่จ าเป็น 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2559 
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 164    
ลงวันที่  26 มกราคม 2558 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่  77  ล าดับที่  2 

      

    
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ  เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม, ค่าปูายประชาสัมพันธ์
โครงการ, ค่าจัดเตรียมสถานที่, และอื่นๆ ที่จ าเป็น 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2559 
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 164    
ลงวันที่  26 มกราคม 2558 
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1425    
ลงวันที่  4  เมษายน 2562 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่  78  ล าดับที่  5 

      

 
แผนงานงบกลาง 

 

 
    งบกลาง รวม 9,417,020 บาท 

   
งบกลาง รวม 9,417,020 บาท 

   
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 80,064 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมส าหรับสมทบนายจ้าง 5%  ให้แก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบล 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 
-  เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 
ลงวันที่  22 มกราคม 2557 
-  เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 
ลงวันที่  10 กรกฎาคม 2557 

      

   
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ านวน 3,500 บาท 

   
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 6,429,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้แก่สูงอายุ  จ านวน  12  เดือน 

-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่  79  ล าดับที่  1       

   
เบี้ยยังชีพคนพิการ จ านวน 2,438,400 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการ  จ านวน  12  เดือน 

-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่  79  ล าดับที่  2   
  

  

/เบี้ยยังชีพ... 
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เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ จ านวน 30,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ปุวยเอดส์ จ านวน  5 ราย ๆ ละ 500 บาทต่อเดือน 

จ านวน  12  เดือน 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่  79  ล าดับที่  3 

      

   
ส ารองจ่าย จ านวน 196,056 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายกรณีความจ าเป็นเร่งด่วน มีความเดือดร้อน กรณีฉุกเฉินเกี่ยวกับอุบัติภัย  
และสาธารณภัยต่างๆ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชน  
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667  
ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684  
ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 76  
ลงวันที่ 13 มกราคม 2558 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 526  
ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 1064 
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1173 
ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 1520 
ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2560 

      

   
รายจ่ายตามข้อผูกพัน       

   
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับต าบล จ านวน 80,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพ้ืนที่ต าบลประทัดบุ 

-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่  79  ล าดับที่  4       

   
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จ านวน 160,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญเพ่ือช่วยเหลือแก่ข้าราชการท้องถิ่น   
1% ของประมาณการรายรับไม่รวมเงินอุดหนุน 
-  เป็นไปตามหนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น   
ที่ มท 0808.5/ว 29   ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 
-  เป็นไปตามหนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น   
ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 

      

 
นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า  

ขณะน้ีได้ด าเนินการประชุมมาจนถึง 12.00 น. ผมขอพักการประชุม  เพื่อให้ 
ทุกท่านรับประทานอาหารกลางวัน แล้วจะเริ่มการประชุมอีกครั้งในเวลา 13.00 น. 

    - พักการประชุม - 
 /ภาคบ่าย... 



-46- 

    ภาคบ่าย เวลา 13.00 น. 

นางเขมานันท์  ขบวนฉลาด        เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
 บัดนี้ได้ตรวจสอบองค์ประชุมแล้วปรากฏวา่ องค์ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

ประทัดบุครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลประทัดบุ ด าเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ต่อไป 

นายทวีศักด์ิ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า  
  เจ้าหน้ าท่ี ได้ชี้แจงรายละเอียดร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 เรียบร้อยแล้วนะครับ มีท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติม
หรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติรับหลักการ ครับ ถ้าท่านเห็นว่างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท่ีคณะผู้บริหารได้น าเสนอนั้นเห็นควรรับหลักการ
ในวาระท่ีหนึ่ง ขอมติรับหลักการ ณ เวลา 13.15 น. 

มติท่ีประชุม รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์  จ านวน  13  เสียง   

 ไม่เห็นชอบ  -   เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

นายทวีศักด์ิ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
  บัดนี้ท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ได้รับหลักการงบประมาณ  
  รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ล าดับต่อไปเป็นขั้นตอนการเลือกต้ังคณะกรรมการ 
  แปรญัตติ ครับ ขอเรียนเชิญท่านเลขานุการสภาฯ แจ้งระเบียบและแนวทาง 
  การด าเนินการแปรญัตติ ครับ 
นางเขมานันท์  ขบวนฉลาด เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า   
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547   
     ข้อ 45 วรรคสอง ญัตติร่างบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวด เดียวไม่ได้  
     และในการพิจารณาวาระท่ีสอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า 
     ยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น  
    ข้อ 47 ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง ให้ท่ีประชุมสภา ท้ อ ง ถิ่ น  
     ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ 
     นั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนท่ี 
     สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเร่ืองนั้นพอสมควรแล้ว  เพื่อประโยชน์แก่การ 
     พิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง สภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่น 
     พิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ 

ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีสภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้ 
   คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้น 
   ไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และท่ีประชุมสภาท้องถิ่น  
   จะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย  
   ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติท่ีสภาท้องถิ่ นก าหนดตามวรรคหนึ่ ง  
   ผู้บ ริหารท้อ งถิ่ นหรือสมาชิกสภาท้อ งถิ่ นผู้ ใดเห็ นควรจะแก้ ไข เพิ่ มเ ติ ม 
   ร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็น  
   รายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่น 
   เป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 

    การเสนอค าแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้ 

/ข้อ 55 ... 
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    ข้อ 55 การขอถอนญัตติหรือค าแปรญัตติ หรือการแก้ไขข้อความในญัตติร่าง  
     ข้อบัญญัติ ซ่ึงเป็นเหตุให้เปล่ียนหลักการของร่างข้อบัญญัติ การขอถอนช่ือ  
     จากการเป็นผู้รับรอง หรือจากการเป็นผู้ร่วมกันเสนอญัตติ จะกระท าเมื่อใดก็ได้ 
     เว้นแต่ญัตติน้ันได้จัดเข้าระเบียบวาระแล้ว ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุม  
     สภาท้องถ่ิน หรือค าแปรญัตติในช้ันคณะกรรมการแปรญัตติต้องได้รับความยินยอม 
     จากที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 
    ญัตติที่ยังไม่ไดเ้ข้าระเบียบวาระ หรือค าแปรญัตติในช้ันคณะกรรมการแปรญัตติ  
     ไม่อยู่ในบังคับวรรคหน่ึง  
    ข้อ 56 ญัตติหรือค าแปรญัตตใิดที่ถึงวาระพิจารณาในที่ประชุมแล้ว ถ้าผู้เสนอหรือ  
     ผู้แปรญัตติไมข่ออภิปรายหรอืไม่อยู่ทีป่ระชุมสภาท้องถ่ิน ให้ถือว่าได้ถอนญัตติน้ัน 
    หมวด 4 งบประมาณ 
    ข้อ 58 ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ให้ผู้บริหารท้องถ่ินย่ืนต่อสภาท้องถ่ิน 
     ย่ืนต่อสภาท้องถ่ินตามแบบและวิธีการภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในระ เบียบ 
     กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการประมาณ 
    ข้อ 59 การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะกระท าได้เฉพาะการขอลด 
     รายจ่ายหรือการขดลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย และต้องมีจ านวนสมาชิก 
     สภาท้องถ่ินรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 
    ค าแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ   
     ภายในระยะเวลาที่สภาท้องถ่ินก าหนดตามข้อ 45 วรรคสาม และข้อ 49  
     วรรคหน่ึง 
    ข้อ 60 ห้ามไม่ ให้แปรญัตติรายจ่ายข้ึ นใหม่ หรือเพิ่มเติมรายจ่าย หรือ 
     เปล่ียนแปลงความประสงค์ของจ านวนเงินที่ ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับ 
     ค ารับรองจ่ายบรหิารทอ้งถ่ิน หรือค าแปรญัตตน้ัินผู้บริหารทอ้งถ่ินเป็นผู้แปรญัตติ 
    ข้อ 61 ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจ านวนเงินซ่ึงมีข้อผูกพันอย่างใด  
     อย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี 

(1) ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ 
(2) รายจ่ายซ่ึงเป็นจ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ถ้ามีปัญหา... 
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     ถ้ามีปัญหาว่า รายจ่ายรายการใดมีข้อผูกพันตามวรรคหน่ึงหรอืไม่ ให้ประธานสภา 
     ท้องถ่ินเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาด 
    ข้อ 62 เมื่อใดอภิปรายไปพอสมควรแล้ว ถ้าสมาชิกสภาท้องถ่ินเสนอญัตติ  
     ขอให้ปิดอภิปราย เพื่อให้ลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  
     หรือไม่ หรือส่งให้คณะกรรมการสภาท้องถ่ินพิจารณาก่อนรับหลักการ ต้องมี 
     สมาชิกสภาท้องถ่ินรับรองไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของสมาชิกสภาท้องถ่ินที่อยู่ใน 
     ที่ประชุม 
    หมวด 8 คณะกรรมการสภาท้องถ่ิน 
    ข้อ 105 ภายใต้บังคับข้อ 103 และข้อ 104 สภาท้องถ่ินมีอ านาจเลือกสมาชิก 
     สภาท้องถ่ินหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถ่ินเป็นคณะกรรมการสภา  
     ท้องถ่ินชุดต่างๆ ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถ่ิน ดังน้ี 
    (3) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
    ข้อ 110 ญัตติร่างข้อบัญญัติทีส่ภาทอ้งถ่ินลงมติรบัหลักการ และส่งคณะกรรมการ 
     แปรญัตติพิจารณาตามข้อ 49 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแล้วจะต้อง 
     เสนอร่างข้อบัญญัติน้ันตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้ง  
     รายงานย่อย่ืนต่อประธานสภาท้องถ่ิน 
    รายงานย่อวรรคหน่ึงอย่างน้อยต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมใน 
     ตอนใดหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแ ปรญัตติ 
     เก่ียวด้วยการแปรญัตติน้ันเป็นประการใดการสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ  
     ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย เรียนเชิญท่านประธานสภาฯ คะ  

นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
  เมื่อท่านสมาชิกสภา อบต. ได้ รับฟังระเบียบที่เก่ียวข้ องและค าช้ีแจงจาก 
  เลขานุการสภาฯ แล้ว ขอให้ท่านสมาชิกได้พิจารณาเสนอจ านวนและเสนอช่ือ   
  คณะกรรมการแปรญัตติ ว่าต้องการจ านวน 3  คน  5  คน หรือ 7 คน 
นางบุปผา  ภาสดา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบ ุหมู่ที่ 3  กล่าวว่า 
 เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  ท่านสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ดิฉัน นางบุปผา  ภาสดา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่3 ขอเสนอให้เลือกคณะกรรมการ
แปรญัตต ิจ านวน 5 คน โดยมีต าแหน่ง ประธาน เลขานุการ และกรรมการอีก 3 คน 

นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
ขอผู้รับรอง จ านวน  2  ท่าน  คือ  
1. นายนอน  พะงาตุนัด  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 
2. นางสาวชุติมันต์  กาประโคน  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 
มที่านใดต้องการเสนอเป็นอย่างอ่ืนไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมต ิท่านสมาชิกสภา อบต. 
ท่านใดเห็นชอบให้มคีณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน  5 คน ขอมติครับ  

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เลือกคณะกรรมการแปรญัตต ิจ านวน  5 คน  
ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์  13  เสียง งดออกเสียง  1  เสียง 

 
 

/(3) คณะกรรม... 

/นายทวีศักดิ์... 
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นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 

ตามมติ เห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน  5 คน  ซ่ึงเป็นเอกฉันท์ 
นะครับ และขอให้สมาชิกฯ ทุกท่านได้เสนอช่ือคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน  
5 ท่าน โดยเสนอช่ือไม่จ ากัดจ านวน 

นางสาวชุติมันต์  กาประโคน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบ ุหมู่ที่ 2 กล่าวว่า 
ดิฉัน นางสาวชุติมันต์  กาประโคน สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 
ขอเสนอ นายลอยทอง  ศุภผล สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4   
ผู้รับรอง คือ 1. นางบุปผา  ภาสดา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 
      2. นางเสาวภา  ส าราญกาย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 

นางเยียด  ศุภผล   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบ ุหมู่ที่ 1 กล่าวว่า 
ดิฉัน นางเยียด  ศุภผล  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1  
ขอเสนอ นายจงคิด  เชนุยาว สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 
ผู้รับรอง คือ 1. นายนอน  พะงาตุนัด  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3  
      2. นายซ่ือ  โชเมืองดี  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 

นายสมศักดิ์  เสือมาก  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบ ุหมู่ที่ 7  กล่าวว่า 
กระผม นายสมศักดิ์  เสือมาก สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 
ขอเสนอ นายสามารถ  เษมฉัตร  รองประธานสภาฯ  
ผู้รับรอง คือ 1. นายอ านวย  สุขทวี  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4  
      2. นางสาวจินดา  นาคเขียว  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 

นายนอน  พะงาตุนัด           สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบ ุหมู่ที่ 3  กล่าวว่า 
กระผม นายนอน  พะงาตุนัด สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3  
ขอเสนอ นายมุยหลี  มานุมูลัด  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8  
ผู้รับรอง คือ 1. นางเยียด  ศุภผล  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 
       2. นายลอยทอง  ศุภผล  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4  

นางสาวจินดา    นาคเขียว      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบ ุหมู่ที่ 7 กล่าวว่า 
ดิฉัน นางสาวจินดา  นาคเขียว สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 
ขอเสนอ นายสมศักดิ์  เสือมาก สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 
ผู้รับรอง คือ 1. นายมุยหลี  มานุมูลัด  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 

         2. นายจงคิด  เชนุยาว  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 
นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 

มีผู้ถูกเสนอช่ือมาทั้งหมด  5 ท่าน มีท่านใดจะเสนอช่ือเพิ่มเติมอีกหรือไม่  ถ้าไม่มี 
ผมจะให้ทุกท่านได้ลงมติเห็นชอบคณะกรรมการแปรญัตติ ครับ  
คนที่ 1  นายลอยทอง  ศุภผล  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 ขอมติ ครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ นายลอยทอง  ศุภผล  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  
เห็นชอบ จ านวน  13  เสียง งดออกเสียง  1  เสียง 

นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
คนที่ 2  นายจงคิด  เชนุยาว  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 ขอมติ ครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ นายจงคิด  เชนุยาว  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  
เห็นชอบ จ านวน  13  เสียง งดออกเสียง  1  เสียง 

/นายทวีศักดิ์... 
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นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
คนที่ 3 นายสามารถ  เษมฉัตร  รองประธานสภาฯ ขอมติ ครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ นายสามารถ  เษมฉัตร เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  
เห็นชอบ  จ านวน  13  เสียง งดออกเสียง  1  เสียง 

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

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ นายมุยหลี  มานุมูลัด เป็นคณะกรรมการแปรญัตต ิ 
เห็นชอบ  จ านวน  13  เสียง งดออกเสียง  1  เสียง 

นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
คนที่ 5 นายสมศักดิ์  เสือมาก สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  7  ขอมติ ครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ นายสมศักดิ์  เสือมาก  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  
เห็นชอบ  จ านวน  13  เสียง งดออกเสียง  1  เสียง 

นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
    ถือเป็นเอกฉันท์ ผู้เสนอไม่เกินจ านวน ได้รับการคัดเลือกทั้งหมด 

1. นายลอยทอง  ศุภผล  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
2. นายจงคิด  เชนุยาว  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 
3. นายสามารถ  เษมฉัตร  รองประธานสภาฯ 
4. นายมุยหลี  มานุมูลัด สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 
5. นายสมศักดิ์  เสือมาก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 
และทั้ง  5 ท่าน คือผู้ที่ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครับ 
ล าดับต่อไปให้สมาชิกฯ ทุกท่านได้ก าหนดวันและเวลาให้แก่คณะกรรมการแปรญัตติ
ได้รับค าแปรญัตติ ให้ทุกท่านได้เสนอว่าก่ีวัน และเวลาใดบ้างครับ 

นางสาวชุติมันต์  กาประโคน       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบ ุหมู่ที่ 2 กล่าวว่า 
 ดิฉัน นางสาวชุตมิันต ์ กาประโคน สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 ขอเสนอให้คณะกรรมการ 
  ได้ปฏิบัติหน้าที่  เริ่มจาก วันที่ 16, 19, 20 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 
  08.30 – 16.30 น. วันละ 8 ช่ัวโมง จ านวน 3 วันโดยเว้นเวลาพักเที่ยง  
 ผู้รับรอง  1. นายอ านวย  สุขทวี  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 
      2. นายนอน  พะงาตุนัด  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 

มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอมติการพิจารณาแปรญัตติ  
โดยพิจารณาเป็นเวลา 3 วัน คือ วันที่  16, 19, 20 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 
08.30 – 16.30 น. โดยเว้นเวลาพักเที่ยง ถ้าทุกท่านเห็นชอบ ผมขอมติ ครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การพิจารณารับค าแปรญัตติ เป็นเวลา 3 วัน คือ วันที่ 16, 19, 20
สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา. 08.30 – 16.30 น. โดยเว้นเวลาพักเที่ยง    
ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ านวน  13  เสียง งดออกเสียง  1  เสียง 
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นางเขมานันท์  ขบวนฉลาด เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทดับ ุได้กล่าวว่า  
คณะกรรมการแปรญตัต ิร่างข้อบญัญตัิงบประมาณรายจ่าย ประจ าป ี2563 
ประกอบดว้ย  
1. นายลอยทอง  ศุภผล   
2. นายจงคิด  เชนุยาว   
3. นายสามารถ  เษมฉัตร   
4. นายมุยหลี  มานุมูลัด  
5. นายสมศักดิ์  เสือมาก  

 ส าหรับคณะกรรมการแปรญัตติ ดิฉันขอนัดคณะกรรมการประชุมในวันพฤหัสบดี 
  ที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 16.00 น. หลังจากเลิกประชุมสภาฯ ค่ะ 
  เพื่อด าเนินการเลือกประธาน กรรมการ และเลขานุการ  ส าหรับแบบค าขอ 
  ย่ืนแปรญัตติ  สามารถขอรับ ได้ ที่เจ้ าหน้าที่ ช่วยงานกิจการสภา ได้แก่  
  นางจุฑารัตน์  ใจกล้า นายนราศักดิ์   พะงาตุนัด และนางสาวจิตรา   สุระศร 
  และขอประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกสภาฯ ที่ต้องการย่ืนแปรญัตติ  สามารถมาย่ืน 
  แปรญัตตไิด้ตั้งแต่วันที่ 16, 19, 20 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา08.30 –  
  16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ โดยเว้นเวลา 
  พักเที่ยง 

ระเบียบวาระที่  ๔    เรื่องอื่น ๆ   
นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
 วาระต่อไป เป็นวาระอ่ืนๆ ท่านใดมีข้อเสนอเรื่องใดเพิ่มเติม ขอเชิญครับ 
นายนอน  พะงาตุนัด           สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบ ุหมู่ที่ 3  กล่าวว่า 
     กระผม นายนอน  พะงาตุนัด สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3  ขอเสนอเรื่องการวางท่อ 
     ระบายน้ าบริเวณสระน้ าสระกอร์กราว แต่เดิมน้ันเวลาฝนตกน้ าจะไหลมาจากนา 
     ของคุณพ่อประกอบ แหวนวิเศษ ไหลลงสระน้ าสระกอร์กราว แต่ปัจจุบันเจ้าของ 
     ที่นาได้มีการถมดิน ข้ึนท าให้น้ าไม่สามารถไหลลงสู่สระน้ าสระกอร์กราวได้ 
     จึงขอเสนอให้มีการพจิารณาสนับสนุนงบประมาณในการวางท่อระบายน้ า โดยวาง 
      ท่อทางทิศเหนือของสระ เพื่อให้น้ าสามารถไหลลงสระน้ าสระกอร์กราว และเพื่อ 
     ให้มีน้ าเพียงพอส าหรับใช้ในการท าการเกษตรต่อไป ขอบคุณครับ 
นายทวีศักดิ์  สุระศร   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
    ขอขอบคุณ นายนอน พะงาตุนัด สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 ครับ ก่อนอ่ืนต้องเข้า 
     ตรวจสอบพื้นที่ว่ามีความเหมาะสมสามารถที่จะวางท่อระบายน้ าไดห้รอืไม่ จะรบั 
     ไว้พิจารณาครับ มีท่านใดต้องการเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ 
นายอ านวย  สุขทวี    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบ ุหมู่ที่ ๔  กล่าวว่า 
     กระผม นายอ านวย  สุขทวี สมาชิกสภาฯ หมู่ที ่4 ขอให้พิจารณาเรื่องการขุดเจาะ 
     ประปาบาดาลของหมู่ที่ 4 เพราะตอนน้ีชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนมากครับ  
     ขอบคุณครับ  
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นายทวีศักดิ์  สุระศร   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
  ครับ เบื้องต้นขอให้ตรวจสอบพื้นทีท่ี่จะขุดเจาะประปา และสอบถามเจ้าของพื้นที่ 

ว่ายินยอมสละพื้นที่ดังกล่าวหรือไม่ และเน่ืองจากการ เจาะและติดตั้งระบบ
ประปาใหม่ใช้งบประมาณค่อนข้างสูง ก็จะรับไว้พิจารณาต่อไป ขอบคุณครับ 

    มีท่านใดต้องการเพิ่มเติมหรือไมค่รบั ตอนน้ีเราก็ได้ด าเนินการประชุมสภา อบต.  
     มาเป็นเวลาพอสมควรแล้ว ในวันน้ีก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่เข้าร่วม 
     ประชุมการพิจารณาทุกวาระในครั้งน้ี ผมขอปิดการประชุมสภาองค์การบริหาร 
     ส่วนต าบลประทัดบุ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2562 ครับ 
 
เลิกประชุม  เวลา  15.30 น. 
 
 
 

(นางเขมานันท์  ขบวนฉลาด) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 

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

 
 

(นายทวีศักดิ์  สุระศร) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 

 


