ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ้อมกอ
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๙
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๙
วันจันทร์ ที่ ๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอ้อมกอ
************************
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
ประธานสภาฯ
ประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการ
ประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระ
(นายประวัติ คตสังหาร)
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมสภาฯรับทราบด้วย
-ไม่มีระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล สมัยประชุมสามัญ
สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน
๒๕๕๙
เลขานุการสภาฯ -ตามสำเนารายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ซึ่งคณะ
กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ
(นางพีระพรรณ์ อังคะปาน)
ได้ตรวจสอบแล้ว และได้จัดเตรียมไว้พร้อมทั้งปิด
ประกาศให้สมาชิกได้ตรวจดูนั้นไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใด
จะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไร
มติที่ประชุม
- รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๘
มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ระเบียบวาระที่ ๓เรื่อง ญัตติ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี ๒๕๖๐
ประธานสภาฯ -ให้เลขานุการสภาชี้แจงระเบียบว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่นเกี่ยวกับการการ
(ประวัติ คตสังหาร) ประชุมเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

เลขานุการสภาฯ -การพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ขององค์การบริหาร
(นางพีระพรรณ์ อังคะปาน)ส่วนตำบลอ้อมกอ ดังนั้นจึงขอชี้แจงระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องดังนี้
ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๒๒ การเรียกประชุมสภาท้องถิ่น ให้ประธาน
สภาท้องถิ่นแจ้งเป็นหนังสือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นทราบล่วง
หน้า พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลอ้อมกอได้กำหนดสมัยประชุม
สามัญ ประจำปี ๒๕๕๙ สมัยที่ ๔ เริ่มสมัยประชุมวันที่ ๑
เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม
พ.ศ.๒๕๕๙ นั้น จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลอ้อมกอ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ในวัน
จันทร์ ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ
๒๓ ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณทำการพิจารณา ตรวจสอบ
วิเคราะห์
และแก้ไขงบประมาณในชั้นต้น แล้วเสนอต่อคณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้ง
เงินงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจำปีแล้วให้เจ้า
หน้าที่งบประมาณรวบรวม และจัดทำร่างงบประมาณราย
จ่ายประจำปี แล้วให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม และจัด
ทำร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีก
ครั้ง
/หนึ่ง...
-๒หนึ่ง เพื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้นำเสนอต่อสภาท้อง
ถิ่น ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม
๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗
ข้อ ๔๕ (วรรคสาม) ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่น
ต้องพิจารณา เป็นสามวาระ โดยญัตติร่างข้อบัญญัติงบ

ประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการ
พิจารณาวาระที่สอง ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ
ไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลัก
การแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น
ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวารที่ ๑ ให้
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
และลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หาก
มีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปรายห้ามไม่ให้ลงมติ
ก่อนที่สมาชิกท้องถิ่นได้อภิปรายเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว เพื่อ
ประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ วาระที่ ๑ สภาท้อง
ถิ่นอาจจะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลัก
การก็ได้
ข้อ ๔๙ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลัก
การแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา
ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะ
กรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภา
จะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการ
แปรญัตติด้วยภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติที่สภาท้อง
ถิ่นกำหนดตามวรรคหนึ่งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภา
ท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอ
คำแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือโดยให้แปรญัตติเป็นราย
ข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติในกรณีที่
สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้อง
ถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ
ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะ
ต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติมพร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อ
ประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มี
หรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ในตอนหรือข้อใดบ้าง การ
แปรญัตติและมติของคระกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการ
สงวนคำแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่ง
รายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง
ก่อนวันประชุมพิจารณาเว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการ
ด่วน

ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่น
ด้วย เพื่อแถลงประกอบรายงาน หรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ
เกี่ยวกับรายงานนั้น
ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้
ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะ
กรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
จะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็น
ด้วยกับคำแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว
ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมติ
นั้นอีก ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือ
บกพร่อง ในสาระสำคัญที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่ง
ปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะ
ที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่อง
ใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่มีมติส่งปัญหา

/ไป.....
-๓ไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว
การพิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆ เป็นอัน
ระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออื่นๆ
ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อ
บัญญัติก็ได้ ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิด
ขึ้นในการพิจารณารวดเดียว ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติ
ให้ดำเนินการตามความในวรรคสามก็ได้เมื่อคระกรรมการ
แปรญัตติได้ยื่นรายงานพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นั้นตาม
วรรคสามแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่
สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัด
ประชุมเว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วนในการประชุม
ต่อวาระที่สองให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้
ระงับไว้เท่านั้น
ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มี
การอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มี
การอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควรในการพิจารณาวาระนี้ให้ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่

มติที่ประชุม
-รับทราบประธานสภาฯ
-จากระเบียบกฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการ
ดำเนินการร่างข้อบัญญัติงบประมาณราย
(นายประวัติ คตสังหาร)
จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เลขานุกา
รสภาฯได้ชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบแล้ว
ดังนั้น ขอให้สมาชิกสภาฯถือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมายข้อบังคับที่เกียวข้องโดยเคร่งครัดด้วย
มติที่ประชุมสภาฯ
-รับทราบประธานสภาฯ -เมื่อที่ประชุมรับทราบหลักเกณฑ์การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐ แล้วขอเรียนเชิญท่าน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ้อมกอ นำเสนอร่างงบ
ประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อที่ประชุม
นายก อบต.
- เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่าน
เลขานุการสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน
ครับถึงเวลาที่คณะผู้บริหาร จะได้นำเสนอร่างข้อบัญญัติงบ
ประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๐ ต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลอ้อมกอ อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะผู้
บริหารจึงขอแถลงคำประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในที่ประชุมตามร่างข้อบัญญัติงบ
ประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ตามเอกสารที่
อยู่กับสมาชิกสภาทุกท่านแล้ว
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลอ้อมกอมีสถานะการเงิน ดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น
30,127,697.64 บาท
1.1.2 เงินสะสม
13,106,924.34 บาท
1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม
8,404,456.01 บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย
จำนวน
7 โครงการ
รวม
2,090,218
บาท
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
จำนวน
1
โครงการ

รวม
1,500,000
1.1.6 เงินกู้คงค้าง

บาท
บาท

-

/๒.....
-๔2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 32,335,184.95 บาท
ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร
105,224.00 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
410.00

บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

242,794.57 บาท
-

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

88,820.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน
-

บาท

18,360,103.38
13,537,833.00
2,574,555.00

หมวดภาษีจัดสรร
บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
บาท
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
บาท
(3) รายจ่ายจริง จำนวน
30,562,936.68

บาท

ประกอบด้วย
1,084,760.00

งบกลาง
บาท
งบบุคลากร

บาท
งบดำเนินการ
7,775,360.27
บาท
งบลงทุน
4,314,755.33
บาท
งบรายจ่ายอื่น
บาท
งบเงินอุดหนุน
9,162,681.08
บาท

8,225,380.00

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุ
วัตถุประสงค์
บาท
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน
บาท
งบประมาณตั้งไว้ทั้งสิ้น
จำนวน ๒๒,๑๓๑,๕๘๐ บาท
งานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๑)
รวม
๑๒,๓๔๕,๔๐๒ บาท
งบบุคลากร (๕๒๐๐๐๐)
ตั้งไว้ รวม ๖,๕๘๘,๐๐๒
บาท แยกเป็น
1. เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) (๕๒๑๐๐๐)
ตั้งไว้ รวม
2,484,720 บาท แยกเป็น
1.1 ประเภทเงินเดือนนายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
(210100)ตั้งไว้ 514,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกและรองนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลอ้อมกอ จำนวน 3 อัตรา ดังนี้
1.นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
(20,400 x 12)
รวมเป็นเงิน 244,800 บาท
2.รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
(11,220 x 2 x 12)
รวมเป็นเงิน 269,280 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
1.2 ประเภทเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกและรองนายก
(210200) ตั้งไว้ 42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่นายกและรองนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลอ้อมกอ
จำนวน 3 อัตรา ดังนี้
1.นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
(1,750 x 12) รวมเป็น
เงิน 21,000 บาท
2.รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
(880 x 12 x 2)
รวมเป็นเงิน 21,120 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
1.3 ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกและรองนายก (210300) ตั้งไว้
42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกและรองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลอ้อมกอ จำนวน 3
อัตรา ดังนี้

/๑...
-๕-

1.นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
(1,750 x 12)
รวมเป็น
เงิน 21,000 บาท
2.รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
(880 x 12 x 2)
รวม
เป็นเงิน 21,120 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
1.4 ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
(210400)ตั้งไว้ 86,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลอ้อมกอ 1 อัตรา (7,200 x 12)
รวมเป็นเงิน 86,400 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
1.5 ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
(210600) ตั้งไว้ 1,800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่ ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ และสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลอ้อมกอ ดังนี้
1.ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (11,220 x 12)
รวมเป็น
เงิน 134,640
บาท
2.รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
(9,180 x 12)
รวม
เป็นเงิน 110,160
บาท
3.เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
(7,200 x 12)
รวมเป็น
เงิน
86,400
บาท

4.สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (7,200 x 12 x 17) รวมเป็น
เงิน 1,468,800 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000)

ตั้งไว้ รวม 4,103,282 บาท

แยกเป็น
2.1 เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (220100)
ตั้งไว้
2,733,640 บาท
2.1.1 เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตั้งไว้ 2,633,640 บาท เพื่อจ่าย
เป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วน
ตำบล จำนวน 11 อัตรา ดังนี้
(1) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(35,760 X12) รวมเป็น
เงิน 429,120 บาท
(2) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (28,560 x 12) รวมเป็น
เงิน 342,720 บาท
(3) หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป) (25,470×12)
รวมเป็นเงิน 305,640 บาท
(4) นักวิชาการศึกษา (ปก.-ชก.)
(15,840×12) รวมเป็น
เงิน 190,080 บาท

(5) นักจัดการงานทั่วไป (ปก.-ชก.)
(15,840×12) รวมเป็น
เงิน 190,080 บาท
(6) นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปก.)(22,230×12)
รวมเป็นเงิน 266,760 บาท
(7) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก.-ชก.(15,840×12) รวม
เป็นเงิน 190,080 บาท
(8) นักทรัพยากรบุคคล(ปก.-ชก.)
(15,840X 12) รวม
เป็นเงิน 190,080 บาท
(๙) นักพัฒนาชุมชน (ปก.-ชก.)
(15,840 x 12) รวมเป็นเงิน 190,080
บาท
(10) นักวิชาการเกษตร (ปก.-ชก.)
(15,840 x 12) รวมเป็น
เงิน 190,080 บาท
(11) เจ้าพนักงานธุรการ (ปง.–ชง.)
(12,410×12)
รวมเป็นเงิน 148,920 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2.1.2 ค่าปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตั้งไว้ 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานส่วนตำบล ดังนี้ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล, รองปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบล ,หัวหน้าสำนัก ปลัด ,นักจัดการงาน
ทั่วไป, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน, นักวิชาการเกษตร, นักพัฒนา
ชุมชน,
นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการศึกษา,เจ้าพนักงานธุรการ และ
พนักงานส่วนตำบลอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2.2 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตำบล (220200) ตั้งไว้
50,000 บาท
2.2.1 เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานส่วนตำบล ตั้งไว้
50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานส่วนตำบลจำนวน 8 อัตรา
ดังนี้
(1) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(2) นักวิชาการศึกษา
(3) นักพัฒนาชุมชน
/(๔)...
-๖(4) นักทรัพยากรบุคคล
(5) นักวิชาการเกษตร
(6) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

(7) เจ้าพนักงานธุรการ
(8) นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2.3 เงินประจำตำแหน่ง (220300)
ตั้งไว้ 252,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง/ค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงาน
ส่วนตำบลตามประกาศคณะกรรมการ พนักงานส่วนตำบลจังหวัด
อุดรธานี สำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง จำนวน 3 อัตรา ดังนี้
(๑) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
- เงินประจำตำแหน่ง
(7,000 X 12 ) รวม
เป็นเงิน 84,000 บาท
- เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน
(7,000 X 12 )
รวมเป็นเงิน 84,000 บาท
(๒) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(3,500X 12 )
รวมเป็นเงิน 42,000 บาท
(๓) หัวหน้าสำนักปลัด
(3,500 X12 ) รวมเป็นเงิน
42,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2.4 ค่าจ้างชั่วคราว (220600)
ตั้งไว้ 1,025,160 บาท
แยกเป็น
2.4.1 ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งไว้ 917,160 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 6 อัตรา
ดังนี้
(๑) ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(16,880× 12) รวมเป็น
เงิน 202,560 บาท
(๒) ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
(16,230× 12) รวมเป็นเงิน
194,760 บาท
(๓) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
(10,590X 12) รวมเป็นเงิน
127,080 บาท
(๔) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(10,590X 12) รวมเป็น
เงิน 127,080 บาท
(๕) พนักงานขับรถยนต์
(11,960x 12) รวมเป็น
เงิน 143,520 บาท
(๖) ผู้ช่วยนักป้องกันฯ
(10,180x 12) รวมเป็นเงิน
122,160 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2.4.2 ค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งไว้ 108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ได้แก่
ดังนี้
(๑) นักการภารโรง
(9,000×12)
รวมเป็น
เงิน 108,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2.5 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220700) ตั้งไว้ 42,482 บาท
แยกเป็น
2.5.1 เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ / เงิน
ชดเชยเงินเดือน/ พนักงานจ้าง
ทั่วไป
ตั้งไว้ 42,482 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจ ดังนี้
(๑) ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(๒) ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
(๓) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
(๔) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(๕) พนักงานขับรถยนต์
(๖) ผู้ช่วยนักป้องกันฯ
(๗) นักการภารโรง
/ตั้ง.....
-๗ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
งบดำเนินการ (530000)
ตั้งไว้ รวม 4,756,500 บาท
แยกเป็น
1. ค่าตอบแทน (531000)
ตั้งไว้ รวม
956,000 บาท
แยกเป็น
1.1 ค่าตอบแทนผู้มาปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (310100)
ตั้งไว้ 820,000 บาท แยกเป็น
1.1.1 ค่าตอบแทนผู้มาปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 10,000
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์การบริหารส่วนตำบลหรือรายจ่าย
ประเภทอื่น ๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
1.1.2 ค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งไว้ 10,000
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับ
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
1.1.3 เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี)
สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 800,000
บาท
โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษอันลักษณะเป็น

เงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
1.2 ค่าเช่าบ้าน (310300)
ตั้งไว้ 36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
1.3 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310400)
ตั้งไว้ 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล และผู้มี
สิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้
1.4 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (310500)
ตั้งไว้ 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนตำบล และผู้
มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้
2. ค่าใช้สอย (532000)
ตั้งไว้ รวม 2,429,500 บาท แยกเป็น
2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) ตั้งไว้ 150,000 บาท
แยกเป็น
- ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ และข้อบัญญัติ
- ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ
- ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำอาหาร ในโอกาสต่าง
ๆ ของ อบต. , ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมารถยนต์เพื่อใช้ในราชการ, ค่าใช้
จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา, ค่าซักฟอกทำความสะอาด, ค่าจ้าง
เหมาวิทยากรอบรมทักษะคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2.2 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200)
ตั้งไว้
150,000 บาท แยกเป็น
- ค่ารับรองและพิธีการต่างๆ เช่น ค่ารับรองการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลและ
การ ประชุมร่วมองค์กรประจำเดือน เป็นต้น
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ซึ่งเป็นวันสำคัญของทางราชการ เช่น วัน
ปิยมหาราช , วันเฉลิม
พระชนมพรรษา เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ค่าใช้จ่ายในการในการรับเสด็จ
2.3 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการซึ่งไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ (320300) ตั้งไว้ 1,826,000 บาท แยกเป็น
(1)โครงการพัฒนาบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลอ้อมกอ ตั้งไว้
316,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานนอกสถานที่
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

/(๒)...

-๘(2)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ
ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรืออบรม
สัมมนาของพนักงานส่วนตำบลและลูก
จ้าง คณะกรรมการและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้
(3)โครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน เพื่อรับทราบปัญหา
ความเป็นอยู่และให้บริการในการจ่ายเบี้ยยังชีพ,การให้บริการจัดเก็บ
ภาษี
(4)และสำรวจขึ้นทะเบียนผู้เสียภาษี ,ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับภารกิจตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้า 38
(5)โครงการปรับปรุงผังเมืองและชุมชน ตั้งไว้ 70,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการวางแผนผังชุมชน และการพัฒนาบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนตำบลให้มีความรู้ ในการจัดทำผังเมืองรวมของชุมชน งาน
อาคาร งานพัฒนาสถาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การผังเมือง ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาตำบลสาม
ปี หน้า 41
(6)โครงการส่งเสริม ปรับปรุง แก้ไข อนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และ
ทรัพยากรธรรมชาติของแหล่งท่องเที่ยว และปรับปรุงทัศนียภาพ และส่ง
เสริมการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ตั้งไว้ 100,000 บาท ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาตำบลสามปี หน้า 44
(7) โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา 62 พรรษา สมเด็จพระเทพพระรัตน์ราช
สุดา ฯ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
สมโภชน์เฉลิมพระชนมพรรษา 62 พรรษาของสมเด็จพระเทพพระรัตน์
ราชสุดา ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้า 44
(8)โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติวัฒนธรรม ตั้งไว้ 50,000
บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
ของสังคมในมิติวัฒนธรรม ประจำปี 2560 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาตำบลสามปี หน้า 45
(9)โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการอบรมรมคุณธรรม จริยธรรม
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน และลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ
2560 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนพัฒนาตำบลสามปีหน้า45
(10)โครงการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีกวนข้าวทิพย์ ตั้งไว้ 50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการอนุรักษ์ สืบสาน
ประเพณีกวนข้าวทิพย์ ซึ่งเป็นเสริมสร้างความเข้มแข็งในสังคมเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมประเพณี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไปปรากฏในแผนพัฒนาตำบลสามปีหน้า
45
(๑๐)โครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารระดับตำบลอำเภอบ้านดุง ตั้งไว้
360,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงาน ของศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการซื้อการจ้างระดับตำบลอำเภอบ้านดุง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(๑๑) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ตั้งไว้ 600,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้
จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและการเลือกตั้งอื่นๆ ตั้งจ่ายจากราย
ได้
1.
รายจ่ายค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400)
ตั้งไว้
303,500 บาท เพื่อจ่ายเป็น
2.4.1 ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 303,500 บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น
รถยนต์,รถจักรยานยนต์ ,เครื่องถ่ายเอกสาร, เครื่องปรับอากาศ, ตู้,
โต๊ะ ,คอมพิวเตอร์ และค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น
วัสดุต่าง ๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3. ค่าวัสดุ (533000)
ตั้งไว้ รวม 1,000,000 บาท แยกเป็น
3.1 ประเภทวัสดุสำนักงาน (330100)
ตั้งไว้ 420,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารงานทั่วไป
เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด กระดาษไข ตรายาง โต๊ะทำงาน โต๊ะพับหน้าสแตนเลส เก้าอี้
ทำงาน เก้าอี้สำหรับผู้มาติดต่องาน เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

/๓.๒...
-๙3.2 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว (330300)
ตั้งไว้ 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ เช่น จาน ชาม แก้วน้ำ แปรง ไม้กวาด สบู่
ผงซักฟอก และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ
วัสดุงานบ้านงานครัวตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3.3 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800)
ตั้งไว้ 80,000
บาท
เพื่อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบล เช่น รถยนต์
รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3.4 ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (330900) ตั้งไว้ 120,000
บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับงานวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ เช่น น้ำยาเคมีพ่นหมอกควัน น้ำยา
ตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย ทรายอะเบท น้ำยาทำความสะอาดต่าง ๆ
เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3.5 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100)
ตั้งไว้ 150,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เช่น
กระดาษเขียน
โปสเตอร์ ไม้อัด พู่กัน สี ฟิล์มถ่ายรูป
ค่าปริ๊นซ์ภาพถ่าย เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3.6 ประเภทวัสดุการแต่งกาย (331200)
ตั้งไว้
0
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ชุดอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนชุดกู้ชีพกู้ภัย ชุดนักกีฬา เป็นต้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3.7 ประเภทวัสดุกีฬา (331300)
ตั้งไว้ 100,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้เยาวชนและประชาชนได้ใช้ใน
การออกกำลังกาย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3.8 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)
ตั้งไว้ 100,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับระบบ
คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
และบริการประชาชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
4. ค่าสาธารณูปโภค (534000)
ตั้งไว้ รวม
371,000
บาท
แยกเป็น
4.1 ประเภทค่าไฟฟ้า (340100)
ตั้งไว้ 241,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล
อ้อมกอ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
4.2 ประเภทค่าน้ำ (340200)
ตั้งไว้ 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำสำหรับอุปโภค – บริโภคในสำนักงาน อบต.อ้อมกอ
ตลอดจนในการจัดประชุมและไว้ให้บริการ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
4.3 ประเภทค่าโทรศัพท์ (340300)
ตั้งไว้ 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตภายในสำนักงานองค์การบริหาร
ส่วนตำบลอ้อมกอ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
4.4 ประเภทค่าไปรษณีย์ (340400)
ตั้งไว้ 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตรา
ไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้
งบลงทุน
ตั้งไว้ รวม 930,900 บาท

1. ค่าครุภัณฑ์ (541000)
ตั้งไว้ รวม 930,900 บาท
1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (410300)
ตั้งไว้
787,000
บาท เพื่อจ่ายเป็น
1.1.1 ค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน รายละเอียดดังนี้
รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400
ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บเป็นกระบะสำเร็จรูป ห้องโดยสาร
เป็นแบบดับเบิลแค็บ 4 ประตู เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ ราคารวม
ภาษีสรรพสามิต
1.2 ครุภัณฑ์สำนักงาน (410100)
ตั้งไว้ รวม
143,900
บาท เพื่อจ่ายเป็น
2.1 ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชาจำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 9,900 บาท เพื่อไว้
ใช้สำหรับบูชาหรือการทำพิธีต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลอ้อมกอทำ
ด้วยไม้สัก ความกว่างโต๊ะหมู่ขนาด 9 นิ้ว มีฐานรองโต๊ะหมู่ มีโต๊ะแท่นบูชา
9 ชิ้น
/๒.๒..
-๑๐2.2 ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุตามตัว
ตั้งไว้ 60,000
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุตามตัว ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ประกอบด้วย ตัวเครื่อง แท่นชาร์ท แบตเตอรี่ 1 ก้อน เสา
ยาง เหล็กพับ จำนวน 5 เครื่อง เครื่องละ 12,000 บาท เพื่อใช้ในการ
ประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
2.3 ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ตั้งไว้ 74,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนจำนวน 2
เครื่อง ราคาเครื่องละ 37,000 บาท ชนิดแบบตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มี
ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู ราคารวมค่าติดตั้งและต้องได้รับ
การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น
และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
งบเงินอุดหนุน (560000)
ตั้งไว้ รวม 70,000 บาท
1. เงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200) ตั้งไว้ รวม 70,000 บาท แยกเป็น
1.1 เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ้านดุง ตั้งไว้ 60,000 บาท
แยกเป็น
1.1.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพระราชพิธี งานรัฐพิธี งาน
ประเพณีและงานศาสนพิธี
ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล
1.1.2 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดขบวนแห่และร่วมกิจกรรม
งานประจำปีทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานี
ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล

1.1.3 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาเรียนรู้แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง พระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไปจากรัฐบาล
1.2 เงินอุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอบ้านดุง
ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อเป็น
เงินอุดหนุนให้กับกิ่งกาชาดอำเภอบ้านดุง
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนพัฒนาตำบล หน้า
45
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ตั้งไว้ รวม 314,740 บาท
แยกเป็น
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121) รวม
314,740 บาท
งบดำเนินการ (530000)
รวม 164,740
บาท
1. ค่าใช้สอย (532000)
ตั้งไว้รวม 164,740
บาท
1.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการซึ่งไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ (320300)
ตั้งไว้ 164,740 บาท
1.1.1 ค่าใช้จ่ายตามโครงการลดอุบัติภัยช่วงเทศกาล ตั้งไว้ 80,000
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการลดอุบัติภัยในช่วงเทศกาล ดังนี้
-โครงการลดอุบัติภัยเทศกาลปีใหม่
จำนวน 40,000 บาท

- โครงการลดอุบัติภัยเทศกาลสงกรานต์ จำนวน 40,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาตำบล หน้า 2
1.1.2 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนโครงการฝึกอบรมจัดตั้งลูกเสือชาวบ้านเฉลิมพระ
เกียรติฯสร้างความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ จังหวัด อุดรธานี ตั้งไว้
84,740 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมจัดตั้งลูก
เสือชาวบ้านเฉลิมพระเกียรติฯ 1 รุ่นๆละ 150 คน ปรากฏในแผนพัฒนา
ตำบล หน้า 24
งบเงินอุดหนุน (560000)
รวม 150,000 บาท
1. เงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200)
ตั้งไว้ รวม 150,000
บาท แยกเป็น
1.1 เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ้านดุง
ตั้งไว้ 100,000
บาท แยกเป็น
1.1.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดระเบียบสังคม ตั้งไว้ 5,000
บาท ประจำปี 2560 เพื่อจ่าย เป็น ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดระเบียบ
สังคม ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนสามปี หน้า
56
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-๑๑1.1.2 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนแบบบูรณาการ
ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนแบบบูรณาการ ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนพัฒนาสามปีหน้า 58
1.1.3 ค่าใช้จ่ายสำหรับบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะ
ยาเสพติด ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการของศูนย์
ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี หน้า 32
1.1.4 โครงการอบรมผู้ประสานพลังแผ่นดิน ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการอบรมผู้ประสานพลัง แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้า 43
1.1.5 โครงการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ ตั้งไว้ 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามกิจกรรมโครงการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้
เสพ อำเภอบ้านดุง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนา
ตำบลสามปี
หน้า 43
1.2 อุดหนุนศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยเขต 14 อุดรธานี ตั้งไว้
50,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามกิจกรรม/โครงการฝึกอบรมอาสา
สมัครทีมกู้ชีพ-กู้ภัยพยาบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลอ้อมกอ ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาตำบลสามปี หน้า 43
งบเงินอุดหนุน (560000)
รวม 150,000 บาท
1. เงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200)
ตั้งไว้ รวม 150,000 บาท
แยกเป็น
1.1 เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ้านดุง
ตั้งไว้ 100,000
บาท แยกเป็น
1.1.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดระเบียบสังคม ตั้งไว้ 5,000
บาท ประจำปี 2560 เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดระเบียบสังคม
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนสามปี หน้า 56
1.1.2 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนแบบบูรณาการ
ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนแบบบูรณาการ ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีหน้า 58
1.1.3 ค่าใช้จ่ายสำหรับบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะ
ยาเสพติด ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการของศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพ
ติด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้า 32
1.1.4 โครงการอบรมผู้ประสานพลังแผ่นดิน ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการอบรมผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้า 43

1.1.5 โครงการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ ตั้งไว้ 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามกิจกรรมโครงการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้
เสพ อำเภอบ้านดุง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนา
ตำบลสามปี หน้า 43
1.2 อุดหนุนศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยเขต 14 อุดรธานี ตั้งไว้
50,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามกิจกรรม/โครงการฝึกอบรมอาสา
สมัครทีมกู้ชีพ-กู้ภัยพยาบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลอ้อมกอ ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาตำบลสามปี หน้า 43
แผนงานสาธารณสุข ตั้งไว้ รวม 484,000 บาท
แยกเป็น
1. งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223) รวม
484,000 บาท
งบดำเนินการ (530000)
รวม 384,000 บาท
1. ค่าใช้สอย (532000)
ตั้งไว้ รวม 384,000 บาท
1.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการซึ่งไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ (320300)
ตั้งไว้ 344,000 บาท แยกเป็น
1.1.1 ค่าพาหนะรับ – ส่งผู้บริจาคโลหิต ตั้งไว้ 12,000 บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าพาหนะสำหรับผู้บริจากโลหิต จำนวน 10 หมู่บ้าน ๆละ 300 บาท/
ครั้ง จำนวน 4 ครั้ง/หมู่บ้าน/ปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผน
พัฒนาสามปี หน้า 43
-๑๒1.1.2 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมรณรงค์ปราบลูกน้ำยุงลาย ตั้งไว้ 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ/กิจกรรม พร้อมค่าแรงฉีดพ่นน้ำยา
กำจัดยุงลาย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบล ตั้ง
ไว้ 292,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบแพทย์
ฉุกเฉินประจำตำบล เช่น การฝึกอบรมบุคลากร การพัฒนาระบบให้บริการ
การประชาสัมพันธ์ และการให้ความรู้แก่ประชาชน เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาตำบล หน้า59
1.1.4 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและโรคระบาดใน
สัตว์ ตั้งไว้ 40,000บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันการแพร่กระจายของโรคต่างๆในสัตว์ของเขต
ตำบลอ้อมกอและใกล้เคียงเพื่อประชาชนจะได้รับการป้องกันจากเชื่อโรค
อย่างทั่วถึง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาตำบล หน้า 26
งบเงินอุดหนุน (560000)
รวม 100,000 บาท
1. ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ (610400) ตั้งไว้
รวม 100,000 บาท
1.1 อุดหนุนโครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อ
จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับหมู่บ้านตาม

โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานจำนวน 10 หมู่บ้านๆละ 10,000
บาท สำหรับสนับสนุนการพัฒนา
สาธารณสุขโดยให้อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานเป็นผู้ดำเนินการใน 3
กลุ่มกิจกรรมได้แก่ 1) การพัฒนาศักยภาพ
ด้านสาธารณสุข 2) การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในด้านต่างๆ 3) การ
บริการสุขภาพเบื้องต้นในศูนย์สาธารณสุขมูล
ฐานชุมชน (ศสมช.) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏ
ในแผนพัฒนาตำบล หน้า 28
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ตั้งไว้ รวม 380,760
บาท แยกเป็น
1. งานกีฬาและนันทนาการ (00262)
รวม 380,760 บาท
งบดำเนินการ (530000)
ตั้งไว้ รวม 380,760 บาท
1. ค่าใช้สอย (532000)
ตั้งไว้ รวม 150,000 บาท
1.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการซึ่งไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ (320300) ตั้งไว้
150,000 บาท แยกเป็น
1.1.1 ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตั้งไว้
100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การแข่งขันกีฬา นักเรียน เยาวชน และกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภายใน
ตำบลอ้อมกอ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้า 38
1.1.2 ค่าใช้จ่ายตามโครงการกีฬามวลชนสัมพันธ์ ตั้งไว้ 50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขัน กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีระหว่าง
ประชาชน เยาวชน ส่วนราชการในชุมชน และองค์การบริหารส่วนตำบล
เสริมสร้างความรักสามัคคีของประชาชน ส่งเสริมสนับสนุน การสร้างความ
ปรองดอง และสมานฉันท์ของคนในชาติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนพัฒนาตำบล หน้า 42
2. งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ( 00263 ) ตั้งไว้ 230,760 บาท
งบดำเนินการ (530000)
รวม 230,760 บาท
1. ค่าใช้สอย (532000)
ตั้งไว้ รวม 230,760 บาท
1.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการซึ่งไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ (320300) ตั้งไว้
230,760 บาท แยกเป็น
1 ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ตั้งไว้ 230,760
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา วัฒนธรรม และงานประเพณี
ท้องถิ่น เช่น ประเพณีบุญบั้งไฟ , ประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ
ประเพณีบุญกฐิน ,ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา, ประเพณีลอยกระทง งาน
พิธีบวงสรวงเจ้าปู่หอคำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาตำบล
สามปี หน้า 38

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ตั้งไว้ รวม 140,000 บาท

แยกเป็น
1. งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252)
140,000 บาท
งบดำเนินการ (530000)
ตั้งไว้ รวม 90,000
1. ค่าใช้สอย (532000)
ตั้งไว้ รวม 90,000

รวม
บาท
บาท

/๑.๑....
-๑๓1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการซึ่งไม่เข้าลักษณะราย
จ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)
ตั้งไว้ รวม 90,000 บาท แยกเป็น
1.1.1 ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน ตั้งไว้ 30,000
บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจน
เชิงบูรณาการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนพัฒนาตำบลหน้า 41
1.1.2 โครงการแก้ไขปัญหาการว่างงานและผลกระทบต่อผู้ว่างงานวิกฤต
เศรษฐกิจ ตั้งไว้ 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแก้ไขปัญหาการว่างงานและผลกระ
ทบต่อผู้ว่างงานวิกฤตเศรษฐกิจ
โดยการอบรมให้ความรู้ ใช้กระบวนการเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์จริง
หรือใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาที่
มีในพื้นที่ รวมทั้งสนับสนุนเครื่องมือเครื่องใช้พร้อมวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ
เพื่อการเสริมสร้างอาชีพและ
รายได้
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนพัฒนาตำบล
สามปี หน้า 41
1.1.3 โครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาบทบาทสตรีและครอบครัว ตั้งไว้
30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสตรีสากลโลก
ซึ่งเป็นการส่งเสริมโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรี และครอบครัวใน
ด้านต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนพัฒนา
ตำบลสามปี หน้า 41
งบเงินอุดหนุน (560000)
ตั้งไว้ รวม 50,000 บาท
1. เงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200) ตั้งไว้ 50,000 บาท แยกเป็น
1.1 เงินอุดหนุนกิจกรรมกลุ่มอาชีพและร้านค้าชุมชน ตั้งไว้ 0 บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนกลุ่มอาชีพและร้านค้าชุมชนภายใน
ตำบลอ้อมกอ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาตำบล หน้า 38
1.2 อุดหนุนกองทุนออมวันละ 1 บาทตำบลอ้อมกอ ตั้งไว้ 50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยยึด
หลักการประชาชนออม 1 ส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบ 1 ส่วน

และรัฐบาล 1 ส่วน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0891.4 / ว 1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553
แผนงานการศึกษา ตั้งไว้ รวม 8,๔๔๘,๖๗๘ บาท แยกเป็น
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ( 00211 ) รวม 5,447,160 บาท
งบบุคลากร (520000)
ตั้งไว้ รวม 2,430,000 บาท
แยกเป็น
1. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
(522000) ตั้งไว้ รวม 2,430,000
บาท แยกเป็น
1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน (220100)
ตั้งไว้ 1,979,160
บาท
แยกเป็น
1.1.1 เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตั้งไว้ 1,979,160 บาท เพื่อจ่าย
เป็นเงินเดือนครู คศ.1
จำนวน 6 อัตรา ครูผู้ดูแลเด็ก 2 อัตรา
(1) เงินเดือนครู คศ.1 รวม 6 อัตรา ตั้งไว้
(130,310X12)
เป็นเงิน 1,563,720 บาท
(2) เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก รวม 2 อัตรา ตั้งไว้
(34,620X 12)
เป็นเงิน
415,440 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล
1.2 ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)
ตั้งไว้
450,840 บาท แยกเป็น
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราวครูผู้ดูแลเด็ก ตั้งไว้ 450,840 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจ้างพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 3 อัตรา ได้แก่
- ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก รวม 3 อัตรา ตั้งไว้ ( 32,920 x 12) เป็นเงิน
395,040 บาท
- เงินเพิ่มค่าครองชีพ รวม 3 อัตรา ตั้งไว้ ( 4,650 x 12) เป็นเงิน
55,800 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล
งบดำเนินการ (530000)
ตั้งไว้ รวม 6,018,678 บาท
1. ค่าตอบแทน (531000)
ตั้งไว้ รวม 50,000 บาท แยก
เป็น
1.1 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500) ตั้งไว้ 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลและผู้มีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบฯตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล
/๒...
-๑๔2. ค่าใช้สอย (532000)
ตั้งไว้ รวม 3,848,400
บาท
2.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะราย
จ่ายหมวดอื่นๆ

2.1.1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการสนับสนุนสถานศึกษา ตั้งไว้
3,827,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โดยมีค่า
ใช้จ่ายเป็นดังนี้
(๑) ค่าโครงการอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามยอดจำนวน
นักเรียนเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน ๒๕๕๙
จำนวน 245 วัน มีนักเรียนทั้งหมด 226 คน ตั้งไว้ 1,107,400 บาท
เพื่อ จัดสรรให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.
อ้อมกอ ดังนี้
- ภาคเรียนที่ 2 / 2559 จำนวนนักเรียน 226 คน ๆละ 20 บาท/วัน กำหนด
ให้ 123 วัน เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 555,960 บาท แยกเป็น
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีชมชื่น
(52 × 20 × 123)
เป็นเงิน 127,920 บาท
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเวฬุวัน
(54 × 20 × 123)
เป็นเงิน
132,840 บาท
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุคันธาวาส
(63 × 20 × 123)
เป็นเงิน 154,980 บาท
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสมประสงค์
(36 × 20 × 123)
เป็นเงิน 88,560 บาท
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสมบูรณ์
(21 × 20 × 123)
เป็นเงิน 51,660 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล
- ภาคเรียนที่ 1 / 2560 จำนวนนักเรียน 226 คน ๆละ 20 บาท/วัน
กำหนดให้ 122 วัน เป็นเงิน ทั้งสิ้น
จำนวน 551,440
บาท แยกเป็น
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีชมชื่น
(52 × 20 × 122)
เป็นเงิน 126,880 บาท
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเวฬุวัน (54 × 20 × 122) เป็นเงิน
131,760 บาท
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุคันธาวาส (63 × 20 × 122) เป็นเงิน
153,720 บาท
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสมประสงค์
(36 × 20 × 122)
เป็น
เงิน 87,840 บาท
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสมบูรณ์
(21 × 20 × 122 )
เป็น
เงิน 51,240 บาท
(2) โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตั้งไว้ 2,720,000 บาท สำหรับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล – ป.6 ตามจำนวน
นักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559 อัตราคนละ 20 บาท /วัน กำหนดให้
200 วัน รายละเอียดดังนี้
- ภาคเรียนที่ 2 /2559 จำนวน 680 คน ๆละ 20 บาท จำนวน 100 วัน
เป็นเงิน 1,360,000 บาท
แยกได้ดังนี้

1. โรงเรียนบ้านดงดารา
(77 × 20 × 100) เป็นเงิน
154,000 บาท
2. โรงเรียนบ้านอ้อมกอ ฯ
(145 × 20 × 100) เป็นเงิน
290,000 บาท
3. โรงเรียนบ้านโคกคำไหล
(65 × 20 × 100) เป็นเงิน
130,000 บาท
4. โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม ฯ
(121 × 20 × 100) เป็นเงิน
242,000 บาท
5. โรงเรียนบ้านโนนหอม ฯ
(194 × 20 × 100) เป็นเงิน
388,000 บาท
6. โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
(78 × 20 × 100) เป็นเงิน
156,000 บาท
- ภาคเรียนที่ 1 /2560 จำนวน 680 คน ๆละ 20 บาท จำนวน 100 วัน
เป็นเงิน 1,360,000 บาท
แยกได้ดังนี้
1. โรงเรียนบ้านดงดารา
(77 × 20 × 100) เป็นเงิน
154,000 บาท
2. โรงเรียนบ้านอ้อมกอ ฯ
(145 × 20 × 100) เป็นเงิน
290,000 บาท
3. โรงเรียนบ้านโคกคำไหล
(65 × 20 × 100) เป็นเงิน
130,000 บาท
4. โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม ฯ
(121 × 20 × 100) เป็นเงิน
242,000 บาท
/๕....
-๑๕5. โรงเรียนบ้านโนนหอม ฯ
(194 × 20 × 100) เป็นเงิน
388,000 บาท
6. โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
(78 × 20 × 100) เป็นเงิน
156,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนพัฒนาตำบลสามปี
หน้า 36
2.1.2 โครงการเงินสงเคราะห์เพื่อการศึกษาแก่เด็กนักเรียน ตั้งไว้ 21,000
บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการศึกษาสำหรับเด็กยากจน ด้อย
โอกาส จำนวน 6 โรงเรียน รวม 42 ทุน คน ละ 500 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาตำบลสามปี หน้า 39
3. ค่าวัสดุ (533000)
ตั้งไว้ รวม 2,120,278 บาท
3.1 ค่าสื่อการเรียนการสอนเด็กเล็ก (331500) ตั้งไว้ 384,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่น
พัฒนาการเด็ก จำนวน 5 แห่ง จำนวน 226 คน ๆ ละ 1,700 บาท ต่อ

คน / ปี ตามยอดจำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนพัฒนาตำบลสามปี หน้า 36
3.2 ประเภทวัสดุอาหารเสริม (นม) (330400) ตั้งไว้ 1,736,078
บาท
แยกเป็น
3.2.1 ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 433,062
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) จำนวน 5 แห่ง จำนวน 226
คน ๆ ละ 7.37 บาทต่อวัน จำนวน 260 วัน ตามยอดจำนวนเด็ก ณ
วันที่ 10 มิถุนายน 2559 โดยจัดซื้อเป็นภาคเรียน แยกได้ดังนี้
- ภาคเรียนที่ 2/2559 จำนวน 226 คน ๆ ละ 7.37 บาท จำนวน 130
วัน เป็นเงิน 216,531 บาท
แยกได้ดังนี้
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีชมชื่น
( 52 × 7.37 × 130)
เป็นเงิน 49,821 บาท
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเวฬุวัน
(54 × 7.37 × 130)
เป็นเงิน 51,738 บาท
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุคันธาวาส
(63 × 7.37 × 130)
เป็นเงิน 60,360 บาท
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสมประสงค์
(36 × 7.37 × 130)
เป็นเงิน 34,492 บาท
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสมบูรณ์
(21 × 7.37 × 130)
เป็นเงิน 20,120 บาท
- ภาคเรียนที่ 1/2560 จำนวน 226 คน ๆ ละ 7.37 บาท จำนวน 130
วัน เป็นเงิน 216,531 บาท
แยกได้ดังนี้
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีชมชื่น
( 52 × 7.37 × 130)
เป็นเงิน 49,821 บาท
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเวฬุวัน
(54 × 7.37 × 130)
เป็นเงิน 51,738 บาท
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุคันธาวาส
(63 × 7.37 × 130)
เป็นเงิน 60,360 บาท
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสมประสงค์
(36 × 7.37 × 130)
เป็นเงิน 34,492 บาท
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสมบูรณ์
(21 × 7.37 × 130)
เป็นเงิน 20,120 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนพัฒนาตำบลสามปี
หน้า 36
แผนงานบริหารงานทั่วไป ตั้งไว้ รวม 2,564,920 บาท แยกเป็น
งานบริหารงานคลัง (00113)
รวม
2,564,920 บาท

งบบุคลากร (520000)
ตั้งไว้ รวม 2,042,920 บาท
แยกเป็น
1. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)(522000) ตั้งไว้ รวม 2,042,920 บาท
แยกเป็น
1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน (220100)
ตั้งไว้ 1,236,920
บาท
แยกเป็น
1.1.1 เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตั้งไว้ 1,198,920 บาท เพื่อจ่าย
เป็นเงินเดือนพนักงานส่วน
ตำบล จำนวน 5 อัตรา ดังนี้
(1) ผู้อำนวยการกองคลัง (ต้น)
(30,790X12)
เป็นเงิน 369,480 บาท
(2) หัวหน้าฝ่ายบัญชี (ต้น)
(28,560X12)
เป็นเงิน 342,720 บาท
(3) นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก.)
(18,200X12)
เป็นเงิน
218,400 บาท
/(๔)..
-๑๖(4) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้(ปง.-ชง.)
(12,180X12)
เป็นเงิน
146,160 บาท
(5) เจ้าพนักงานพัสดุ(ปง.-ชง.)
(10,180X12)
เป็นเงิน
122,160 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
1.1.2 ค่าปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตั้งไว้ 38,000 บาท เพื่อ
ปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 5 อัตรา ดังนี้ ผู้อำนวย
การกองคลัง, หัวหน้าฝ่ายบัญชี ,นักวิชาการเงินและบัญชี, เจ้าหน้าที่จัดเก็บ
รายได้, เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่พัสดุ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
1.2 เงินประจำตำแหน่ง (220300)
ตั้งไว้ 60,000 บาท แยก
เป็น
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 2
อัตรา ดังนี้
(1) ผู้อำนวยการกองคลัง
ได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตราเดือนละ
3,500 บาท
ตั้งไว้ 12 เดือน เป็นเงินทั้งสิ้น 42,000 บาท
(2) หัวหน้าฝ่ายบัญชีนักบริหารงานการคลังได้รับเงินประจำตำแหน่งใน
อัตราเดือนละ 1,500 บาท
ตั้งไว้ 12 เดือน เป็นเงินทั้งสิ้น 18,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
1.3 ค่าจ้างลูกจ้างประจำ (220400)
ตั้งไว้ 169,840 บาท แยก
เป็น

1.3.1 เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ ดังนี้
(1) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
(13,070 X 12)
เป็นเงิน
156,840 บาท
1.3.2 เงินค่าปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 8,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าปรับปรุงค่าจ้างสำหรับลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและ
บัญชี
1.3.3 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ ( 220500) ตั้งไว้ 5,000 บาท
ดังนี้
(1) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
1.4 ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)
ตั้งไว้
576,160 บาท แยกเป็น
1.4.1 ค่าจ้างพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งไว้ 566,160
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน
4 อัตรา ได้แก่
(1) ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง
( 16,230 x 12)
เป็นเงิน
194,760 บาท
(2) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
( 10,180 × 12) เป็นเงิน
122,160 บาท
(3) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
( 10,590 × 12) เป็นเงิน
127,080 บาท
(4) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
( 10,180 × 12) เป็นเงิน
122,160 บาท
1.4.2 เงินเพิ่ม/เงินชดเชยเงินเดือนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อ
จ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายเงินชดเชยเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้
งบดำเนินการ (530000)
ตั้งไว้ รวม 522,000 บาท
1. ค่าตอบแทน (531000)
ตั้งไว้ รวม 172,000 บาท แยก
เป็น
1.1 ค่าเช่าบ้าน (310400) ตั้งไว้ 72,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน
ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ดังนี้
ผู้อำนวยการกองคลัง , หัวหน้าฝ่ายบัญชี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
1.2 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500) ตั้งไว้ 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลและผู้มีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
1.3 ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (310600) ตั้งไว้ 50,000
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาล
ของพนักงานส่วนตำบลและผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ (ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้)
2. ค่าใช้สอย (532000)
ตั้งไว้ รวม 150,000 บาท

ประเภทรายจ่ายเพื่อให้มาซึ่งบริการ (320100)
ตั้งไว้ รวม
100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
2.1.1ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตาม คำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ที่
จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
1.

/๒.๒...

-๑๗2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะราย
จ่ายหมวดอื่น ๆ (320300) ตั้งไว้
รวม 50,000 บาท แยกเป็น
2.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆใน
การเดินทางไปราชการหรือไปเข้าอบรมสัมมนา ของพนักงานส่วนตำบลและ
ลูกจ้าง ตั้ง ไว้ 50,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3. ค่าวัสดุ (533000)
ตั้งไว้ รวม 200,000 บาท
3.1 ประเภทวัสดุสำนักงาน (330100) ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าวัสดุสำนักงานที่จำเป็นต้องใช้ในงานบริหารงานทั่วไป เช่น กระดาษ
หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด กระดาษไข ตรายาง แบบพิมพ์การ จัด
เก็บภาษี ใบเสร็จรับเงิน สมุดเงินสดรับ-จ่าย โต๊ะทำงาน เก้าอี้ทำงาน
เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3.2 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ( 331400 ) ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับระบบ
คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและบริการประชาชน ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้
แผนงานเคหะและชุมชน ตั้งไว้ รวม 8,869,500 บาท แยกเป็น
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
รวม
6,129,500 บาท
งบบุคลากร (520000)
ตั้งไว้ รวม 1,360,840
บาท
1. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000)
ตั้งไว้ รวม 1,360,840
บาท แยกเป็น
1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน (220100)
ตั้งไว้ 775,280 บาท
1.1.1 เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตั้งไว้ 737,280 บาท เพื่อจ่าย
เป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล
จำนวน 3 อัตรา ดังนี้

(1) ผู้อำนวยการกองช่าง
เป็นเงิน

(29,680 ×12)

356,160 บาท
(2) นายช่างโยธา(ชง.)
(19,580 X 12)
เป็นเงิน
234,960 บาท
(3) นายช่างไฟฟ้า(ปง.-ชง.)
(12,180 X 12)
เป็นเงิน 146,160 บาท
1.1.2 ค่าปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตั้งไว้ 38,000 บาท เพื่อ
ปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่ง ผู้
อำนวยการกองช่าง,นายช่างโยธา ,นายช่างไฟฟ้า ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
1.2 เงินประจำตำแหน่ง (220300)
ตั้งไว้ 42,000 บาท แยก
เป็น
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 1
อัตรา ดังนี้
(1) ผู้อำนวยการกองช่าง
ได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตรา
เดือนละ 3,500 บาท
ตั้งไว้ 12 เดือน เป็นเงินทั้งสิ้น 42,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
1.3 ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)
ตั้งไว้ 543,560 บาท แยก
เป็น
1.3.1 ค่าจ้างพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งไว้ 414,120
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง
พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลอ้อมกอ จำนวน 3 อัตรา
(1) ผู้ช่วยช่างโยธา
(11,960×12)
เป็นเงิน
143,520 บาท
(2) ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
(11,960X12)
เป็นเงิน
143,520 บาท
(3) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (10,590X12)
เป็นเงิน
127,080 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
1.3.2 ค่าปรับปรุงค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งไว้ 9,440 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง
ค่าจ้างพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลอ้อมกอ จำนวน 3 อัตรา
ได้แก่
(1) ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา
(2) ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
(3) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
/๑.๓.....
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1.3.3 ค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป
ตั้งไว้
120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ได้แก่ ดังนี้
(1)ค่าตอบแทน
(9,000×12)
รวมเป็น
เงิน 108,000 บาท
(2)ค่าครองชีพชั่วคราว
(1,000×12)
รวมเป็นเงิน
12,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
งบดำเนินการ (530000)
ตั้งไว้ รวม 859,660 บาท
1. ค่าตอบแทน (531000)
ตั้งไว้ รวม 76,000 บาท
แยกเป็น
1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น (310100) ตั้งไว้ 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างโครงการต่าง ๆ ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้
1.2 ค่าเช่าบ้าน (310400) ตั้งไว้ 36,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้
แก่พนักงานส่วนตำบล ดังนี้ ผู้อำนวยการกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
1.3 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (310600) ตั้งไว้ 0 บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนตำบลและผู้มีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบ ฯ
1.4 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500) ตั้งไว้ 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลและผู้มีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2. ค่าใช้สอย (532000)
ตั้งไว้ รวม 250,000 บาท แยกเป็น
2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)
ตั้งไว้
100,000 บาท แยกเป็น
2.1.1 ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ตั้งไว้ 100,000 บาท เช่น
- ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ
- ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา
- ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ที่จำเป็น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะราย
จ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)
ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 50,000
บาท สำหรับค่าเบี้ยเลี้ยง / ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ใน
การเดินทางไปราชการหรือไปเข้าอบรมสัมมนา ของพนักงานส่วนตำบล
และพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.3 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400) ตั้งไว้ 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซมทรัพย์สินทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป
3. ค่าวัสดุ (533000)
ตั้งไว้ 533,660 บาท แยกเป็น
3.1 ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน (330100) ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าวัสดุสำนักงานที่จำเป็นต้องใช้ในงานบริหารงานทั่วไป เช่น
กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด กระดาษไข ตรายาง เครื่องมือ
เขียนแบบ เป็นต้นจ่ายจากเงินรายได้
3.2 ประเภทวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ (330200) ตั้งไว้ 333,660 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงานและงานไฟฟ้า ซึ่งอยู่
ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น สายไฟฟ้า บาลาส
สตาร์ทเตอร์ หลอดไฟ อุปกรณ์ที่ใช้ในงานระบบไฟฟ้า เป็นต้น ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้
3.3 ประเภทวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง (330600) ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างที่
จำเป็นต้องใช้ในงานก่อสร้าง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล เช่น จอบ เสียม หิน ทราย
ปูน เหล็ก ท่อ พี.วี.ซี ท่อ คสล. และยางมะตอยสำเร็จรูป และอื่นๆ เป็นต้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
/๓.๔....
-๑๙3.4 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าวัดสุคอมพิวเตอร์ และวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่
จำเป็นตามภารกิจ หน้าที่ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
งบลงทุน
ตั้งไว้ รวม 3,909,000
บาท
งานไฟฟ้าและถนน ( 00242 ) ตั้งไว้ รวม 3,909,000
บาท
1. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000)
ตั้งไว้ รวม
3,909,000 บาท
1.1 ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (420900)
ตั้งไว้ รวม
2,879,000 บาท แยกเป็น
1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านอ้อมกอ หมู่ที่ 1 ตำบล
อ้อมกอ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ตั้งไว้ 206,000 บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แบ่งออกเป็น 2 ช่วง
ช่วงที่1 สายจาก บ้านนายประกาย ทานัง ถึง บ้านนายวิชิต มนตรีพิทักษ์
ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง 6 ม. ยาว 38 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 228 ตร.ม. ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่
ช่วงที่ 2 จาก บ้านนายธีระ ทวีโชติ ถึง บ้านนายวิทยา ทวีโชติ ผิวจราจร
คอนกรีตกว้าง 3 ม. ยาว 50 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 150
ตร.ม. ไม่มีไหล่ทาง

พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย ราย
ละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลอ้อมกอ ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป (ตามแผนฯหน้า 27)
2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกคำไหล หมู่ที่ 3
ตำบลอ้อมกอ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ตั้งไว้ 500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากไร่ นางสมาน
สุตคาน ถึงบ้านนายนคร จบมะรุม ผิวจราจรคอนกรีตกว้าง 4 ม. ยาว 229
ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 916 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังตาม
สภาพพื้นที่.
พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย ราย
ละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลอ้อมกอ ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป (ตามแผนฯหน้า 28)
3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนหอม หมู่ที่ 5
ตำบลอ้อมกอ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ตั้งไว้ 350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางสัมผัส เคน
โคก ถึง นานายloสนอง แสงสุริยะ ผิวจราจรคอนกรีตกว้าง 4 ม. ยาว 160
ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 640 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังตาม
สภาพพื้นที่
พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย ราย
ละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลอ้อมกอ ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป (ตามแผนฯหน้า 31)
4) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านศรีเจริญ
หมู่ที่ 6 ตำบลอ้อมกอ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี สายที่1 ตั้งไว้
355,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ ติก
คอนกรีต สายบ้านนางสมบท เมาแสง ถึง บ้านนายสุวิทย์ แสงมนตรี ผิว
ลาดยาง 6 เมตร ยาว 118 เมตร หนา 0.04 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายชื่อ
โครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน
ของกรมทางหลวงชนบทตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามแผนฯหน้า 30)
5) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านศรีเจริญ
หมู่ที่ 6 ตำบลอ้อมกอ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี สายที่ 2 ตั้งไว้
145,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ ติก
คอนกรีต สายบ้านนางคำมูล พันธุนาโส ถึง บ้านนางเตือนใจ ทวีโชติ
ผิวลาดยาง 5 เมตร ยาว 57 เมตร หนา 0.04 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายชื่อ
โครงการตามแบบมาตรฐานจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน
ของกรมทางหลวงชนบทตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามแผนฯหน้า 30)
6) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนน
สมบัติ หมู่ที่ 7 ตำบลอ้อมกอ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ตั้งไว้
500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต เริ่มจากนานางนาง กุดดู่เดิม ถึง ไร่นางคำเที่ยง สวดมนต์ ผิว
ลาดยาง 5 เมตร ยาว 199 เมตร หนา 0.04เมตร

พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการตามแบบมาตรฐานจำนวน 1 ป้าย ราย
ละเอียดตามแบบแปลนของกรมทางหลวงชนบทตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ตามแผนฯหน้า 29)
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-๒๐7) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 9
ตำบลอ้อมกอ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี สายที่ 1 ตั้งไว้ 220,000
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนาย
พิมพา ศรีบัวลา ถึงบ้านนายเรืองชัย ศรีบัวลา ผิวจราจรคอนกรีตกว้าง 8
ม. ยาว 51 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 408 ตร.ม. ไหล่ทาง
ลงลูกรังตามสภาพพื้นที่
พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย ราย
ละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบล อ้อมกอ ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป (ตามแผนฯหน้า 31)
8) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 9
ตำบลอ้อมกอ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี สายที่ 2 ตั้งไว้ 280,000
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายเรือง
ชัย ศรีบัวลา ถึงบ้านนางบุญมี ลากลาง ผิวจราจรคอนกรีตกว้าง 6 ม. ยาว
87 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 522 ตร.ม. ไหล่ทางลง
ลูกรังตามสภาพพื้นที่
พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย ราย
ละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลอ้อมกอ ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป (ตามแผนฯหน้า 31)
9) โครงการ ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 3 เฟส เพื่อใช้ในสำนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลอ้อมกอ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
ตั้ง
ไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 3 เฟส
พร้อมอุปกรณ์และค่าแรงในการติดตั้ง
10) โครงการจัดซื้อท่อ คสล. ลงในหมู่ที่ 3, หมู่ที่ 9, หมู่ที่10 ตำบลอ้อมกอ
อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
ตั้งไว้ 23,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า ลงท่อ คสล. พร้อมกลบหลังท่อ
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลอ้อมกอ ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามแผนฯหน้า 34)
1.2 ค่าถมที่ (420600)
ตั้งไว้ รวม 1,000,000
บาท
1) โครงการถมที่ราชพัสดุ ตั้งไว้ 1,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าถมที่
ราชพัสดุพร้อมเกลี่ยเรียบเพื่อรองรับการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหาร
ส่วนตำบลอ้อมกอแห่งใหม่ หมู่ที่ 6 บ้านศรีเจริญ ตำบลอ้อมกอ อำเภอ
บ้านดุง จังหวัดอุดรธานี และติดตั้งป้ายชื่อโครงการตามแบบมาตรฐาน

จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบล
อ้อมกอ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามแผนฯหน้า 44)
1.3 อาคารต่างๆ (420700)
ตั้งไว้ รวม 30,000 บาท
1) โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอ้อมกอ อำเภอ
บ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
งบเงินอุดหนุน (560000)
ตั้งไว้ รวม 2,740,000 บาท
1. เงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200) ตั้งไว้ รวม 2,740,000
บาท
แยกเป็น
1.1 เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านดุง ตั้งไว้ 2,740,000
บาท เพื่อจ่ายเป็น
(1) ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 1 บ้านอ้อมกอ
ตั้งไว้ 100,000 บาท
(2) ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง/แรงต่ำพร้อมติดตั้งหม้อแปลง หมู่ที่ 2 ตำบล
อ้อมกอ ตั้งไว้ 740,000 บาท ขยจุด 1. จากแยกนาแม่สายสมร ถึง
ถนนดงเย็น – ปากดง
(3)จุด 2. จากสี่แยกศาลาเอนกประสงค์บ้านดงดารา ถึง หน้าบ้านแม่
สุบรรณ
(3) ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง/แรงต่ำ พร้อมติดตั้งหม้อแปลง 2 จุด หมู่ที่ 4
ตำบลอ้อมกอ ตั้งไว้ 600,000 บาท
(4) ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง/แรงต่ำ
หมู่ที่ 5 ตำบลอ้อม
กอ ตั้งไว้ 200,000 บาท
ขยาย 2 จุด 1. จากนานายสมคิด สูงสันเขต ถึง นา นายสี เจริญเขต จุด
2. จากบ้านนายเคน ลีทองดี ถึง บ้านนางประไพร มงคลชู
(5) ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง/แรงต่ำพร้อมติดตั้งหม้อแปลง หมู่ที่ 8 ตำบล
อ้อมกอ
ตั้งไว้ 500,000 บาท
(6) ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง/แรงต่ำพร้อมติดตั้งหม้อแปลง 2 จุดหมู่ที่ 10
ตำบลอ้อมกอ ตั้งไว้ 600,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาตำบลสามปี (หน้า 40)
งานงบกลาง (00411)
รวม
12,716,000 บาท
1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (110300) ตั้งไว้ รวม 150,000
บาท แยกเป็น
/๑.๑....
-๒๑1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง

ตั้งไว้ 120,000

บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงาน
ในองค์การบริหารส่วนตำบลอ้อมกอ

พนักงานจ้างตามภารกิจ 9 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป 1 อัตรา ใน
อัตราร้อยละ 5
1.2 เงินสมทบประกันสังคมผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ตั้งไว้
30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบประกันสังคมผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้
2. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ (110900)
ตั้งไว้ 180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้กับผู้ป่วยโรคเอดส์ จำนวน 30 คน อัตรา
คนละ 500 บาท/เดือน
จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (110700)
ตั้งไว้ 8,000,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 1,033 คน จำนวน 12 เดือน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
4. เบี้ยยังชีพผู้พิการ (110800)
ตั้งไว้ 2,880,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการจำนวน 300 คน อัตราคนละ 800 บาท/
เดือน จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
5. เงินสำรองจ่าย (111000)
ตั้งไว้ 935,000 บาท
(18,700,000 x 5 %)
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่จำเป็นเร่งด่วน ตามอำนาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลอ้อมกอ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
6. รายจ่ายตามข้อผูกพัน (111100) ตั้งไว้ รวม 384,000 บาท แยก
เป็น
4.1 เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ
ตั้งไว้ 384,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลอ้อมกอ โดยสมทบในอัตราร้อยละ 40 ของจำนวนงบ
ประมาณที่สำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติจัดสรรให้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
7. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
(120100) ตั้งไว้ 187,000 บาท
(18,700,000x 1%) เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นประจำปี 2560
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ประธานสภาฯ ขอขอบคุณท่านนายก อบต.ตามที่ท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลอ้อมกอ ได้แถลงการณ์ร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐ ต่อที่ประชุมสภา
แห่งนี้ มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย
หรือข้อสอบถามเพิ่มเติม ในเรื่องอะไรก็ขอให้ท่านได้อภิปราย
ได้เพื่อจะได้ดำเนินการแก้ไขต่อไป
ขอเชิญสมาชิกทุกท่านได้อภิปรายครับ
ส.อบต.หมู่ ๔
-เรียนท่านประธานสภา ท่านนายก กระผมขอเลื่อนการ
พิจารณาเป็นวันพรุ่งนี้ครับ
(นายโชคมีสมคิด เสนาเจริญ)
ประธานสภาฯ
-ตามที่สมาชิกสภาฯ หมู่๔ นายโชคมีสมคิด เสนาเจริญ ขอ
เลื่อนการพิจารณาเป็นวันพรุ่งนี้มีสมาชิก
(นายประวัติ คตสังหาร)สภาฯท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ผมขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม
-มีมติเห็นชอบ ๑๙ เสียง
-ไม่เห็นชอบ
๐ เสียง
งดออกเสียง
๐ เสียง
ประธานสภาฯ
-ที่ประชุมสภาฯมีมติเห็นชอบให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบ
ประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายประวัติ คตสังหาร)ต่อวันพรุ่งนี้และนัดประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้อง
ประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอ้อมกอ
มีสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ผมขอมติที่
ประชุมให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐ ต่อในวันที่ ๒ สิงหาคม
๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.
/มติ...
-๒๒มติที่ประชุม

-มีมติเห็นชอบ ๑๙ เสียง
-ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง
-งดออกเสียง ๐ เสียง
ประธานสภาฯ -เมื่อที่ประชุมมีมติให้ประชุมต่อในวันพรุ่งนี้ ขอให้สมาชิก
สภาฯเข้าประชุมตามวันเวลาและ
(นายประวัติ คตสังหาร) สถานที่ดังกล่าวให้พร้อมเพรียงกันด้วยขอปิดประชุม
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น

ลงชื่อ............................................ผู้จดรายงานการ
ประชุม
(นางพีระพรรณ์ อังคะปาน)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ้อมกอ
ลงชื่อ…………………………….............ผู้ตรวจ
รายงานการประชุม
(นายสนอง พิมพิ์พล)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ้อมกอ หมู่ที่ ๒
ลงชื่อ..............................................ผู้ตรวจรายงาน
การประชุม
(นายเกียรติศักดิ์ แก้วเกิด )
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ้อมกอ หมู่ที่ ๔
ลงชื่อ............................................... ผู้ตรวจ
รายงานการประชุม
(นายคำตา ชัยโสดา)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ้อมกอ หมู่ที่ ๕
ลงชื่อ............................................... ผู้ตรวจ
รายงานการประชุม
(นายอนุวัตร เสนาเจริญ)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ้อมกอ หมู่ที่ ๗
ลงชื่อ..............................................ผู้ตรวจรายงาน
การประชุม
(นายวัลลภ สูงสันเขต)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ้อมกอ หมู่ที่ ๘
ลงชื่อ..............................................ผู้รับรอง
รายงานการประชุม
(นายประวัติ คตสังหาร)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ้อมกอ

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ้อมกอ
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๙
ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๙
วันอังคาร ที่ ๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอ้อมกอ
************************
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
ประธานสภาฯ
-ประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ
(นายประวัติ คตสังหาร)
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มีระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา (เมื่อการ
ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙)
เลขานุการสภาฯ -รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี
พ.ศ.๒๕๕๙ จากหน้า ๑
(นางพีระพรรณ์ อังคะปาน) ถึงหน้า ๒๒ ขอให้ทุกท่านได้ตรวจสอบรายงานการ
ประชุมมีข้อผิดพลาดและจะแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่
มติที่ประชุม
-รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี
พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่
๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง
ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี ๒๕๖๐ที่ค้างพิจารณา
ประธานสภาฯ - สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้วการพิจารณาร่างข้อ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
(นายประวัติ คตสังหาร) งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลอ้อมกอได้ชี้แจงร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ครบแล้วและท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐หรือ
ไม่

ส.อบต. หมู่ที่ ๑๐-มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง
นักวิชาการศึกษา ข้อบัญญัติงบ
นายอุดร อ้อมกอกุล รายจ่ายประจำปี ๒๕๕๙ ตั้งไว้ ๒๔,๒๗๐ บาท แต่ข้อ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐ ตั้งไว้ ๑๕,๘๔๐
บาท และตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (๗)
ก็เช่นกันทำไมลดลง
นายก อบต.
-เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา เลขานุการ
สภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านตำแหน่งนัก
วิชาการศึกษา คือนางรัชนีกรณ์ วงษ์หาฤทธิ์ รับเงินเดือน
เดือนละ ๒๔,๒๗๐ บาท ปัจจุบันโอนย้ายไป อบต.บ้านดุง
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐ ที่ตั้งไว้
๑๕,๘๔๐ บาท คือฐานเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบลที่จะ
มาบรรจุใหม่ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนก็
เช่นกัน
ระเบียบ/ข้อกฎหมาย
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ได้กำหนดไว้ว่าจะต้องมีการตั้งค่าใช้จ่ายในหมวดเงินเดือน
ค่าตอบแทน ตามจำนวนบุคลากรที่มีอยู่ในแผนอัตรากำลัง
๓ ปีไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งที่มีคนครองหรือตำแหน่งที่ว่างโดย
กำหนดตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด
/อุดร...
-๒อุดรธานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ ๕)
-ตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๒ มาตรา ๓๕ กำหนดให้การจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง
ประโยชน์ตอบแทนอื่นฯ ไม่เกิน ๔๐% ของเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี โดยจ่ายจากเงินรายได้ที่ไม่รวมเงินเงิน
อุดหนุนและเงินกู้หรือเงินอื่นใด
ส.อบต.หมู่ที่ ๔ -เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา และสมาชิก
สภาทุกท่านผมมีข้อสงสัย
(นายเกียรติศักดิ์ แก้วเกิด)
หน้าที่ ๒๑ ข้อ ๒.๔.๑ เงิน
เดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์

นโยบายและแผน รับเงินเดือน ๑๖,๘๘๐ บาท และตำแหน่ง ผู้ช่วยนัก
พัฒนาชุมชน เงินเดือน
๑๖,๒๓๐ บาท ทำไม
รับเงินเดือนสูงกว่าผู้ช่วยตำแหน่งอื่นและแตกต่างกันอย่างไรครับ
นายก อบต.
-เรียนท่านประธานสภา
ท่านรองประธานสภา เลขานุการสภาและสมาชิกสภาทุกท่านและ
ตามข้อสังเกตตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและ
แผนและผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ใช้วุฒิปริญญาตรีสมัครสอบเทียบเท่าระดับ ๓ เงินเดือน
๑๕,๘๔๐ บาท ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการเทียบเท่า
ระดับ ๒ ใช้วุฒิ ปวช.และปวส. เงินเดือนเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
ส.อบต.หมู่ที่ ๑
-ขอสอบถามท่านนายก
หน้าที่ ๒๑ ข้อ ๒.๕.๑ เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง (นายบุญทัน
บุญเรือง) ตามภารกิจ เงินชดเชยเงินเดือน/พนักงานจ้างทั่วไปมีหลักเกณฑ์
การคำนวณอย่างไรครับ
นายกอบต.
-ครับผมขอขอบคุณ ท่านสมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑ ข้อ ๒.๕.๑
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
พนักงานจ้างจะเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ตามตารางที่กำหนด
ไว้
ส.อบต.หมู่ที่ ๕
-เรียนท่านประธานสภา
รองประธานสภา ท่านนายก และสมาชิกทุกท่านครับ ขอตั้งข้อสงสัย
นายสมร มีอุเทน
หน้าที่ ๒๒ งบดำเนินการ
ข้อ ๑.๑.๓ เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจำปี) ตั้งไว้ ๘๐๐,๐๐๐ บาท ในเมื่อพนักงานทุกท่านมีก็มี
เงินเดือนประจำและ
เงินประจำตำแหน่งทุกอัตราและได้จ่ายจริงไหมครับขอให้
ท่านผู้บริหารชี้แจงด้วยครับ
นายก อบต.
-เรียนที่ประชุมสภาฯว่าเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี)ตั้ง
ไว้แต่ให้จ่ายไม่เกิน ๑.๕ เท่า ถ้าไม่ตั้งไว้ก็ไม่สามารถจ่ายได้
ปีที่แล้ว อบต.อ้อมกอ จ่าย ๑ เท่าและก็ได้จ่ายทุกปี ถือว่า
เป็นขวัญและกำลังใจของพนักงาน ลูกจ้าง ที่ปฏิบัติงานไม่
เกี่ยวข้องกับเงินเดือนประจำที่ได้รับ
ส.อบต.หมู่ที่ ๖
-เรียนท่านประธานสภา
รองประธานสภา เลขานุการสภา ท่านนายก ขอสอบถามหน้าที่

(นายวศิน ทวีโชติ)
๒๓ ข้อ.๒.๓ (๙) โครงการ
อนุรักษ์สืบสานประเพณีกวนข้าวทิพย์ ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท
แต่ไม่ได้ดำเนินการตั้งไว้ทำไมครับ
นายก อบต.
-ขอบคุณท่านสมาชิก อบต.
หมู่ที่ ๖ โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีกวนข้าวทิพย์เป็น
วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น เราต้องตั้งงบประมาณไว้
ครับแต่ประเพณีกวนข้าวทิพย์
จะอยู่ในช่วงต้นปีงบประมาณจะไม่มีงบประมาณในการเบิก
จ่ายเพราะรัฐบาลยังไม่จัดสรรมา
แต่ถ้าไม่ได้ดำเนินการก็สามารถโอนเงินประมาณในส่วนนี้
ไปดำเนินการโครงการอื่นๆได้ครับ
ส.อบต.หมู่ที่ ๒
-ครับผมขอสอบถามว่าถ้า
โครงการไหนตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้แต่ไม่ได้ดำเนินการ
(นายสนอง พิมพ์พล)
งบประมาณจะส่งคืนหรือทำ
อย่างไรครับ
นายก อบต.
-ครับถ้าไม่ได้ดำเนินการจะ
ตกเป็นเงินสะสมไปครับ
ส.อบต. หมู่ที่ ๔
-สอบถาม หน้าที่ ๒๓ ข้อ
๒.๓ (๕) โครงการส่งเสริมปรับปรุงแก้ไข อนุรักษ์ฟื้นฟู
(นายโชคมีสมคิด เสนาเจริญ ) สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของแหล่งท่อง
เที่ยว และปรับปรุงทัศนียภาพ และส่ง
/เสริม....
-๓เสริมการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐บาท
ถ้าจะซื้อลูกปลามาปล่อยสามารถ
ดำเนินการได้หรือไม่
นายก อบต.
-ครับขอบคุณท่าน
ส.อบต.หมู่ ๔ โครงการส่งเสริมปรับปรุง แก้ไข อนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติของแหล่งท่องเที่ยว โครงการนี้ตั้ง
งบประมาณไว้ตามหนังสือสั่งการ
เพราะเป็นนโยบายของรัฐบาล เช่น โครงการคลองสวยน้ำ
ใส โครงการกำจัดขยะหรือจะเป็น

อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวก็ได้ส่วนจัดซื้อพันธ์ปลาไม่
สามารถเบิกจ่ายได้ครับพันธุ์ปลา
สามารถขอสนับสนุนจากกรมประมงได้
ส.อบต. หมู่ที่ ๕
- เรียนท่านประธานสภา
ท่านรองประธานสภา ท่านนายก และสมาชิกทุกท่านครับ
(นายคำตา ชัยโสดา)
มีข้อสงสัย หน้าที่ ๒๓ ข้อ
๒.๓ (๑) โครงการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ตำบลอ้อมกออยากให้เพิ่มในงบกลางเพื่อใช้จ่ายในกรณีเร่ง
ด่วน เช่น ในกรณีที่
เกิดวาตภัยชาวบ้านได้รับความช่วยเหลือน้อยมากครับ
นายก อบต.
-ขอบคุณท่าน ส.อบต.หมู่ที่
๕ ครับโครงการพัฒนาบุคลากรปรับลดเหลือ ๓๑๖,๐๐๐ บาท
ปรับลดไปงบกลาง ข้อ ๕ เงินสำรองจ่ายซึ่งตั้งจ่ายจาก ๕%
ของเงินรายได้เป็นเงินจำนวน
๙๓๕,๐๐๐ บาท ส่วนในเรื่องของอุทกภัยและวาตภัยที่เกิด
ขึ้นอยู่กับการดำเนินการ
ช่วยเหลือให้นักป้องกันฯออกไปสำรวจและต้องดูสภาพ
ความเป็นจริงแล้วรายงาน
พร้อมดูระเบียบของกระทรวงมหาดไทยและข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้องว่าจะสามารถช่วยได้
มากน้อยแค่ไหนครับ
ส.อบต.หมู่ที่ ๑
-โครงการศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารระดับตำบลอำเภอบ้านดุง หน้าที่ ๒๓ ข้อ ๒.๓ (๑๐)
(นายสม
พงษ์ โคตะโคตร)
ตั้งไว้ ๓๖๐,๐๐๐ บาท ทำ
ไม่ตั้งไว้เยอะกว่าทุกปี
นายก อบต.
-ปีนี้ อบต.อ้อมกอเป็นเจ้า
ภาพดำเนินการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ทุก อบต.ในเขตอำเภอ
บ้านดุง จะต้องส่งเงินอุดหนุนมาให้ อบต. อ้อมกอดำเนินการเป็นศูนย์
รวมข้อมูลข่าวสาร
จัดซื้อจัดจ้างระดับตำบลอำเภอบ้านดุง ทั้งหมด ๑๒ อปท.
แห่งละ ๓๐,๐๐๐ บาท
เป็นเงินจำนวน ๓๖๐,๐๐ บาท
ส.อบต.หมู่ที่ ๔
- ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ ข้อ ๓.๔ ตั้งไว้ ๑๒๐,๐๐๐ บาท ทำไมเวลาเจ้าหน้าที่

(นายเกียรติศักดิ์ แก้วเกิด)

ออกไปฉีดพ่นหมอกชาว

บ้านได้จ่ายค่าน้ำมันเองครับ
นายก อบต.
-เรียนท่านประธานสภา
ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านข้อสังเกตุ
ปีที่แล้วตั้งไว้ เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท จัดซื้อน้ำยาพ่นหมอก
ควัน ส่วนค่าฉีดพ่นใช้งบประมาณของ สปสช. เป็นเงิน
๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งต่อมามีการประชุมผู้นำชุมชน เนื่องจากใน
เขตตำบลอ้อมกอมีโรคไข้เลือดออกระบาด แต่งบประมาณ
ในส่วนนี้ได้ดำเนินการไปแล้วจึงไม่สามารถ
สนับสนุนได้
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐
- ขอเพิ่มงบประมาณวัสดุ
อุปกรณ์การแต่งกายชุด อส. และ ผรส.ครับ
(นายอุดร อ้อมกอกุล)
นายก อบต.
-อส.คือ อาสารักษาดินแดน
ขึ้นตรงกับนายอำเภอ ผรส.คือผู้รักษาความสงบประจำ
หมู่บ้าน ไม่สามารถดำเนินการสนับสนุนได้

/ส.อบต.....
-๔-กระผมอยากให้อุปกรณ์

ส.อบต. หมู่ที่ ๒
กีฬามีคุณภาพมากกว่านี้ครับ
(นายสนอง พิมพิ์พล)
นายก อบต.
-อุปกรณ์กีฬาก็จัดซื้อตาม
ราคากลาง
ส.อบต.หมู่ที่ ๑
-การจัดซื้อรถยนต์ส่วน
กลาง เดิมมีอยู่แล้วทำไมต้องตั้งงบประมาณจัดซื้ออีกครับ
(นายสมพงษ์ โคตะโคตร)
นายก อบต.
-ขอบคุณท่านประธาน
สภาฯ อบต.อ้อมก ได้จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘
ซึ่งอายุการใช้งานก็นานแล้วสามารถจัดซื้อได้ตามความ
จำเป็นเพื่อมาใช้ในสำนักงานและ
บริการประชาชนในพื้นที่ซึ่งมีความจำเป็นครับ

ส.อบต.หมู่ที่ ๙
-การตั้งงบประมาณจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ มีอยู่แล้วจะจัดซื้อและติดตั้งส่วนไหน
(นายสมชาติ
พละหาญ)
นายก อบต.
-ติดตั้งไว้ที่สำนักงานเพื่อ
อำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อประสานงาน
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๐- โครงการลดอุบัติภัยช่วงเทศกาลปีที่แล้วตั้งไว้
๑๔๐,๐๐๐บาท ปีนี้
(นายอุดร อ้อมกอกุล)
ตั้งไว้๘๐,๐๐๐ บาท ปีที่แล้ว
ใช้งบประมาณไม่หมดส่วนงบประมาณที่เหลือจะทำอย่างไรครับ
นายก อบต.
-กระผมขอตอบข้อสงสัย
ครับการเบิกจ่ายเบิกตามความเป็นจริงครับส่วนงบประมาณที่เหลือ
ที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายก็ตกเป็นเงินสะสมครับ
ส.อบต. หมู่ที่ ๑
-เรียนท่านประธานการ
ประชุมได้ล่วงเลยมานานแล้วขอให้พักการประชุม ประมาณ ๑๐ นาที (นายสม
พงษ์ โคตะโคตร) ครับ
ประธานสภาฯ
-สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้
พักการประชุม ๑๐ นาที เริ่มพักเวลา ๑๐.๓๐ น. ถึง ๑๐.๔๐ น.
ขอมติที่ประชุมสภาครับ
มติที่ประชุม
-เห็นชอบในการพักการ
ประชุม ๑๐ นาที
เลขานุการสภา
-เชิญท่านประธานสภา รอง
ประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่านเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณา
(นางพีระพรรณ์ อังคะปาน) ต่อค่ะ
ส.อบต.หมู่ที่ ๒
- หน้าที่ ๒๘ ข้อ ๑.๑.๓ ถึง
ข้อ ๑.๑.๕ โครงการลักษณะเดียวกันตั้งไว้ได้ใช้หรือไม่
(นายสมชาย ปัญจาคะ)
นายก อบต.
- หน้าที่ ๒๘ ข้อ ๑.๑.๓ ค่า
ใช้จ่ายสำหรับบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดิน
จัดการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ตั้งไว้
๑๐,๐๐๐ บาท ข้อ ๑.๑.๔
โครงการ
อบรมผู้ประสานพลังแผ่นดิน ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาทและ ข้อ ๑.๑.๕ โครงการ
อบรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรรมผู้เสพ ตั้งไว้ ๗๐,๐๐๐ บาท ให้อำเภอ
เป็นผู้ดำเนินการครับได้เบิกจ่าย

จริงตามรายชื่อและเป้าหมายคือเยาวชนในเขตตำบลอ้อม
กอครับ
ส.อบต. หมู่ที่ ๑
- หน้าที่ ๓๐ ค่าใช้จ่ายใน
พิธีทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น เช่นประเพณีบุญบั้งไฟ
(นายสมพงษ์ โคตะโคตร) ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา,ประเพณีลอย
กระทง,ประเพณีบวงสรวงเจ้าปู่หอคำ ปีที่แล้ว
ตั้งไว้ไม่ได้เบิกจ่ายและปีนี้ก็ตั้งไว้อีกตั้งไว้ทำไมครับ
นายก อบต.
- ตั้งไว้ถ้ามีระเบียบเบิกจ่าย
ออกมาชัดเจนก็สามารถเบิกจ่ายได้ครับแต่ถ้าเบิกไม่ได้ก็
สามารถโอนงบประมาณไปดำเนินการโครงการอื่นได้
ส.อบต. หมู่ที่ ๘
-โครงการพัฒนาบทบาท
สตรีตั้งงบประมาณไว้แล้วทำไมไม่ได้เบิกจ่ายต้องดำเนินการ
(นายวัลลภ สูงสันเขต)
อย่างไรถึงจะเบิกจ่ายได้
/นายก....
-๕นายก อบต.
-ถ้าจะขอรับเงินงบประมาณ
เพื่อไปดำเนินการกิจกรรมต่างๆ เช่น วันสตรีสากลโลก
ให้จัดทำโครงการเพื่อขอรับงบประมาณครับ
ส.อบต. หมู่ที่ ๗
-นมโรงเรียนที่บรรจุในถุง
ไม่ค่อยมีคุณภาพและเก็บไว้ได้ไม่นานครับ
(นายอนุวัตร เสนาเจริญ)
นายก อบต.
-นมโรงเรียนที่เป็นถุงให้รับ
ประทานวันต่อวันครับ
ประธานสภาฯ
-ขอบคุณท่านนายก อบต.ที่
ได้ชี้แจงร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่องอื่นๆนอกเหนือจากวาระขอให้เป็นวาระอื่นๆท่านสมาชิก
ค่อยอภิปรายมีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือไม่ขอขอบคุณ
สมาชิกทุกท่านที่ตั้งข้อสงสัยในร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐อยู่ในขั้นรับหลักการมีท่านใดเห็น
ชอบรับหลักการและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
พ.ศ. ๒๕๖๐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลอ้อมกอ มีท่านใด
เห็นชอบรับหลักการผมขอมติที่ประชุมสภาฯ
มติที่ประชุม
- มติเห็นชอบ ๑๙ เสียง

-ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง
-งดออกเสียง ๐ เสียง
ประธานสภาฯ
ขั้นรับหลักการ
(นายประวัติ คตสังหาร)
-ในที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๐ที่ฝ่าย
บริหารเสนอมาเห็นชอบทั้ง ๑๙ เสียงเป็นอันว่าในที่ประชุมมี
มติเห็นชอบหลักการใน
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อที่จะ
ได้นำไปพัฒนาในปี ๒๕๖๐
ต่อไป สภามีมติรับหลักการแล้วต่อไปก็เป็นขั้นตอนคัดเลือก
คณะกรรมการในขั้นตอน
ของการแปรญัตติ
เลขานุการสภา
- ในการแปรญัตติ คณะ
กรรมการแปรญัตติต้องส่งรายงานการพิจารณาแปรญัตติให้
(นางพีระพรรณ์ อังคะปาน)
ประธานสภาและประธาน
สภาต้องส่งรายงานให้สมาชิกสภาทราบก่อนการประชุมสภาวาระ
แปรญัตติไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง
ประธานสภาฯ
-ขอให้ที่ประชุมสภาฯได้
พิจารณาการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
(นายประวัติ คตสังหาร)
รายจ่ายประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ส.อบต. หมู่ที่ ๑
-ขอเสนอคณะกรรมการ
แปรญัตติชุดเดิมอ้างถึงการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๕๘
(นายสมพงษ์ โคตะโคตร)
ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๔
สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล
อ้อมกอ ซึ่งประกอบด้วย
๑. นายเฉลิม สำนวนเลิศ เป็น ประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติ
๒. นายสมชาติ พละหาญ เป็น รองประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติ
๓. นายคำตา ชัยโสดา เป็น กรรมการ
๔. นายวัลลภ สูงสันเขต เป็น กรรมการ
๕. นายโชคมีสมคิด เสนาเจริญ เป็น กรรมการ/เลขานุการ

ประธานสภาฯ

-ตามที่สมาชิกสภา อบต.
หมู่ ๑ นายสมพงษ์ โคตะโคตร ได้เสนอคณะกรรมการแปร
ญัตติ
(นายประวัติ คตสังหาร)
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ชุดเดิม อ้างถึงที่
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่
๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘
/มี..
-๖มีท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมสภา
มติที่ประชุม
-มติเห็นชอบ ๑๙ เสียง
-ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง
-งดออกเสียง ๐ เสียง
ประธานสภาฯ
-ที่ประชุมสภาฯมีมติเห็น
ชอบกับคณะกรรมการแปรญัตติชุดเดิมอ้างถึงการประชุมสภาฯสมัย
(นายประวัติ คตสังหาร)
สามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๕๘ ครั้ง
ที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘
๑. นายเฉลิม สำนวนเลิศ เป็น ประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติ
๒. นายสมชาติ พละหาญ เป็น รองประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติ
๓. นายคำตา ชัยโสดา
เป็น กรรรมการ
๔. นายวัลลภ สูงสันเขต เป็น กรรมการ
๕. นายโชคมีสมคิด เสนาเจริญ เป็น กรรมการ/เลขานุการ
ประธานสภาฯ
-สมาชิกสภาฯได้เสนอคณะ
กรรมการแปรญัตติครบตามจำนวนดังกล่าวแล้วมีท่านใด
(นายประวัติ คตสังหาร)
จะเสนอเรื่องใดหรือไม่ เมื่อ
ไม่มีท่านใดเสนออีกขอปิดการประชุมสภาฯและกำหนดวันยื่น
คำแปรญัตติ จำนวน ๒ วัน ระหว่างวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙
ถึงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙
และแจ้งกำหนดวันประชุมสภาฯในการพิจารณาวาระที่ ๒
และวาระที่ ๓ ในวันที่ ๙ สิงหาคม
เวลา ๐๙.๓๐
น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอ้อมกอ

มติที่ประชุม

- รับทราบ-

เลิกการประชุม ๑๒.๓๐ น.
ลงชื่อ............................................ผู้จดรายงานการ
ประชุม
(นางพีระพรรณ์ อังคะปาน)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ้อมกอ
ลงชื่อ…………………………….............ผู้ตรวจสอบ
รายงานการประชุม
(นายสนอง พิมพิ์พล)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ้อมกอ หมู่ที่ ๒
ลงชื่อ..............................................ผู้ตรวจสอบ
รายงานการประชุม
(นายเกียรติศักดิ์ แก้วเกิด )
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ้อมกอ หมู่ที่ ๔
ลงชื่อ............................................... ผู้ตรวจสอบ
รายงานการประชุม
(นายคำตา ชัยโสดา)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ้อมกอ หมู่ที่ ๕

/ลงชื่อ.....
-๗ลงชื่อ............................................... ผู้ตรวจสอบ
รายงานการประชุม
(นายอนุวัตร เสนาเจริญ)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ้อมกอ หมู่ที่ ๗
ลงชื่อ..............................................ผู้ตรวจสอบ
รายงานการประชุม

(นายวัลลภ สูงสันเขต)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ้อมกอ หมู่ที่ ๘
ลงชื่อ..............................................ผู้รับรอง
รายงานการประชุม
(นายประวัติ คตสังหาร)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ้อมกอ

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ้อมกอ
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๙
ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๙
วันอังคาร ที่ ๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอ้อมกอ
************************
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ประธานสภาฯ
-ประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ
(นายประวัติ คตสังหาร)
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มีระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา การประชุม
สภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่
๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
เลขานุการสภาฯ -รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี
พ.ศ.๒๕๕๙ จากหน้า ๑ ถึง
(นางพีระพรรณ์ อังคะปาน) หน้า ๗ ขอให้ทุกท่านได้ตรวจสอบรายงานการ
ประชุมมีข้อผิดพลาดและจะแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่
มติที่ประชุม
- รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี
พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยไม่มี
สมาชิกสภาฯท่านใดขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
ประธานสภาฯ -ให้เลขานุการชี้แจงข้อบังคับว่าด้วยการประชุมสภาเพื่อ
พิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ
(นายประวัติ คตสังหาร)
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐
เลขานุการสภาฯ -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
(นางพีระพรรณ์ อังคะปาน) ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว
จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัติ นั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติมพร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อ
ประธานสภาฯท้องถิ่นหน่วยงานนั้น อย่างน้อยจะต้องระบุว่า
ได้มีหรือไม่มี การแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้างการ
แปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการ
แปรญัตติด้วย และข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
วาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปร
ญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น
มติที่ประชุม
-รับทราบ-

ประธานสภาฯ

-ตามที่เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงไปแล้วเบื้องต้นและตาม
เอกสารบันทึกสรุปผลการประชุม
(นายประวัติ คตสังหาร)
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร แ ป ร ญั ต ติ ร่ า ง ข้ อ บั ญ ญั ติ ง บ
ประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ที่ได้แจ้งให้
สมาชิกสภาฯ ทราบไปแล้วนั้น จึงขอเชิญประธานคณะ
กรรมการแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณราย
จ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ กล่าวสรุปผลการประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติครับ
ประธานคณะกรรมการ-ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ้อมกอ มีมติ
เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปร
(นายเฉลิม สำนวนเลิศ)
ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ขึ้น สมัยสามัญสมัยที่ ๔
/ครั้ง..
-๒ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ และกำหนด
เสนอคำแปรญัตติฯต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯภายในวันที่
๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ก่อนเวลา ๐๙.๓๐ น. นั้น บัดนี้ คณะ
กรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ได้พิจารณาร่างข้อ
บัญญัติดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเรียนสภาฯให้ทราบ
ดังนี้
-เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ได้มีการประชุมสภาแต่งตั้ง
คณะกรรมการแปรญัตติที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับคณะ
กรรมการแปรญัตติชุดเดิม ซึ่งประกอบด้วย
๑. นายเฉลิม สำนวนเลิศ
เป็นประธานคณะกร
รมการฯ
๒. นายสมชาติ พละหาญ
เ ป็ น ร อ ง ป ร ะ ธ า น
คณะกรรมการฯ
๓. นายคำตา ชัยโสดา
เป็นกรรมการ
๔. นายวัลลภ สูงสันเขต
เป็นกรรมการ
๕. นายโชคมีสมคิด เสนาเจริญ เป็นกรรมการ
-เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ได้มีการประชุมคณะกรรมการ
แปรญัตติฯเพื่อพิจารณาร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐ ปรากฏว่า
ไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใด เสนอ
คำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯและคณะกรรมการ
แปรญัตติได้พิจารณาร่วมกันแล้ว
ไม่มีการแก้ไขร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
๒๕๖๐ แต่อย่างใด โดยมีมติเป็น
เอกฉันท์เห็นชอบให้คงไว้ซึ่งร่างข้อบัญญัติฯเดิม
ที่ประชุม
-รับทราบประธานสภาฯ
เมื่อไม่มีการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณราย
จ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
(นายประวัติ คตสังหาร) จึงขอเข้าสู่วาระที่ ๓ การพิจารณาให้ความเห็นของ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ
วาระที่ ๓ การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบ
ประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ประธานสภาฯ
-ขอเชิญเลขานุการสภาฯได้ชี้แจงรายละเอียดว่าด้วย
ข้องบังคับการประชุมสภา
เลขานุการสภาฯ -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
(นางพีระพรรณ์ อังคะปาน) ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม
ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้
มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณาในวาระนี้
ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
หรือไม่
ที่ประชุม
-รับทราบประธานสภาฯ
-ตามที่เลขานุการสภาฯได้ชี้แจงในเบื้องต้นแล้ว ดังนั้น
จึงขอมติสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
(นายประวัติ คตสังหาร)
อ้อมกอ ว่าเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบ
ประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
หรือไม่
มติที่ประชุม
-มีมติเห็นชอบ ๑๙ เสียง
-ไม่เห็นชอบ
๐ เสียง
-งดออกเสียง ๐ เสียง

/ประ....
-๓ประธานสภาฯ
-ขอขอบคุณทางฝ่ายสภามี
มติเห็นชอบกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ
(นายประวัติ คตสังหาร) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
นายก อบต.
-ครับผมขอบคุณท่าน
สมาชิกสภาอบต.ทุกท่านที่ได้รับร่างงบประมาณที่ทางผู้บริหารแถลง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง อื่นๆ
ประธานสภาฯ
-ขอขอบคุณท่านนายกที่
ตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี ๒๕๖๐ ท่านสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ถ้าไม่มีผม
ขอหารือการกำหนด
การประชุมสภาประจำปี สมัยสามัญในปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ขอให้ท่านสมาชิกภาฯทุกท่านกำหนดวันประชุมสภา
-ในที่ประชุมมีมติให้กำหนดเช่นเดิมเหมือนปีที่ผ่านมา คือ
สมัยที่ ๑ จากวันที่ ๑-๑๕
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
สมัยที่ ๒ จากวันที่ ๑-๑๕
เมษายน
๒๕๖๐
สมัยที่ ๓ จากวันที่ ๑-๑๕
มิถุนายน ๒๕๖๐
สมัยที่ ๔ จากวันที่ ๑-๑๕
สิงหาคม
๒๕๖๐
การกำหนดวันประชุมสมัยสามัญประจำปี ๒๕๖๐ กำหนด
ตามนี้ให้ท่านสมาชิกทุกท่าน
ปฏิบัติโดย
เคร่งครัดด้วย มีท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม
สภาฯ
มติที่ประชุม
-มีมติเห็นชอบ ๑๙ เสียง
-ไม่เห็นชอบ
๐ เสียง
-งดออกเสียง
๐ เสียง
ประธานสภาฯ
-ผมขอขอบคุณท่านนายกที่
ตอบข้อสงสัยและขอบคุณสมาชิกสภา อบต.ทุกท่านที่ร่วมกัน
(นายประวัติ คตสังหาร) พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
๒๕๖๐ มีใครมีข้อสงสัยไหมถ้าไม่มี
ผมขอปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.
ลงชื่อ............................................ผู้จดรายงานการ
ประชุม
(นางพีระพรรณ์ อังคะปาน)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ้อมกอ
ลงชื่อ…………………………….............ผู้ตรวจสอบ
รายงานการประชุม
(นายสนอง พิมพิ์พล)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ้อมกอ หมู่ที่ ๒
/ลงชื่อ....

-๔ลงชื่อ...................................................ผู้ตรวจสอบ
รายงานการประชุม
(นายเกียรติศักดิ์ แก้วเกิด )
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ้อมกอ หมู่ที่ ๔
ลงชื่อ....................................................ผู้ตรวจสอบ
รายงานการประชุม
(นายคำตา ชัยโสดา)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ้อมกอ หมู่ที่ ๕
ลงชื่อ.....................................................ผู้ตรวจ
สอบรายงานการประชุม
(นายอนุวัตร เสนาเจริญ)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ้อมกอ หมู่ที่ ๗
ลงชื่อ.......................................................ผู้ตรวจ
สอบรายงานการประชุม

(นายวัลลภ สูงสันเขต)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ้อมกอ หมู่ที่ ๘
ลงชื่อ........................................................ผู้รับรอง
รายงานการประชุม
(นายประวัติ คตสังหาร)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ้อมกอ

