
ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี  ๒๕๖๓ 

วันที่ ๕ สิงหาคม  ๒๕๖๓ เวลา  ๐๙.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 

.................................................................................... 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

นายไพรฑูรณ์  ชัยยา 
เลขานุการสภาฯ 

บัดนี้สมาชิกสภาฯ ทั้งหมด ๒๒  ท่าน ลากิจ 2 ท่าน 
1. นายประภาส  อ่อนสีดา        สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 
2. นายธีระพงษ์  แสวงจิตร       สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 
ลาป่วย 1 ท่าน 
1. นายบุญมี  แสนพงค์            สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 
เข้าร่วมประชุมในวันนี้ทั้งหมด ๑9 ท่าน ครบองค์ประชุมแล้ว เรียนเชิญท่านประธานสภาฯ กล่าว
เปิดการประชุม และด าเนินการประชุมต่อไปครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายเกษม  โมราบุตร 
ประธานสภาฯ 

เรียนท่านรองนายก อบต., ปลัด อบต., หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓  ครั้ง
ที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓  วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
โป่งตาลอง เพ่ือพิจารณาญัตติร่างงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๒๕๖๔ วาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ  
และปรึกษาหารือเกี่ยวกับข้อราชการอ่ืนๆ ในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตา
ลอง ดังนั้นผมขอถือโอกาสนี้เปิดการประชุมครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี ๒๕๖๓ 
เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 

นายเกษม  โมราบุตร 
ประธานสภาฯ 

เรื่องรับรองรายงานการประชุม  สมัยสามัญ สมัยที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๓  เมื่อวันที่ ๒๙  เมษายน 
๒๕๖๓  ขอให้ทุกท่านได้ตรวจทานรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว เพ่ือความถูกต้อง หากเห็นว่า
ข้อความใดไม่ถูกต้อง  ต้องการแก้ไขเพ่ิมเติมก็ให้เสนอขอแก้ไขเพ่ิมเติม  เพ่ือที่จะได้น าไปแก้ไขให้
ถูกต้องต่อไป  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มีท่านใดเสนอ
แก้ไข เพ่ิมเติม  ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ 
สมัยที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๓  เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 

มติที่ประชุม เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม เรื่องรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ 
ประจ าปี ๒๕๖๓  เมื่อวันที่ ๒๙  เมษายน  ๒๕๖๓  
เห็นชอบ  ๑๘    เสียง  ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง  - เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 

 -ไม่มี- 
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ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

นายเกษม  โมราบุตร
ประธานสภาฯ 

๔.๑ ญัตติร่างงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ วาระท่ี ๑  ขั้นรับหลักการ 
          เรียนเชิญนายสมพงษ์  วงษ์พิทักษ์  รองนายก อบต. รักษาราชการแทนนายก อบต. 
แถลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครับ 

นายสมพงษ์  วงษ์พิทักษ์ 
รองนายก อบต. 

ท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลองทุกท่าน ผมนายสมพงษ์  
วงษ์พิทักษ์  รองนายก อบต. บัดนี้ถึงเวลาที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง  จะได้
เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอีกครั้งหนึ่ง 
ฉะนั้น ในโอกาสนี้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง  จึงขอแถลงให้ท่านประธานและ
สมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบาย  ในการด าเนินงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ดังต่อไปนี้ 
๑.  สถานะการคลัง 
ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนต าบลได้ประมาณการรายรับไว้จ านวน 
57,720,800  บาท   โดยในส่วนของรายได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลจัดเก็บเอง   จะได้
ปรับปรุงการจัดเก็บ   ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  และในส่วนของงบประมาณรายจ่ายได้ก าหนด
วงเงินรายจ่ายไว้ จ านวน 57,720,800 บาท ซึ่งคาดว่าจะสามารถไปจัดท าบริการสาธารณะด้าน
ต่าง ๆ  ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งการจัดท างบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นการ
จัดท า  งบประมาณแบบสมดุล  (รายจ่ายเท่ากับรายรับ)  นอกจากนั้นขณะนี้องค์การบริหารส่วน
ต าบลมีเงินสะสมคงเหลืออยู่  27,043,908.48 บาท ณ 31 กรกฎาคม 2563 ส าหรับผมขอ
น าเรียนชี้แจงแต่เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ 

นายเกษม  โมราบุตร
ประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณนายสมพงษ์  วงษ์พิทักษ์  รองนายก อบต.  ที่ได้แถลงร่างงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบ ต่อไปเรียนเชิญ นายณวัชร์  
นิลพฤกษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการบริหาร
งบประมาณในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน ให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ได้รับทราบ เรียนเชิญครับ 

นายณวัชร์  นิลพฤกษ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ 

เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผม นายณวัชร์  นิลพฤกษ์ นักวิเคราะห์
นโยบายและแผนปฏิบัติการ ขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณในปีที่
ผ่านมาและปีปัจจุบัน ให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ได้รับทราบ ดังนี้ครับ 
          การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน 
          ก.  รายได้ภาษีอากร   รวมทั้งสิ้น  40,391,897  บาท  แยกเป็น 
1.  หมวดภาษีอากร   
1.1  ภาษีบ ารุงท้องที่  จ านวน  175,000  บาท  ค าชี้แจง  ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา
เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพ่ิมข้ึน 
1.2  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  จ านวน  1,600,000  บาท  ค าชี้แจง  ประมาณการไว้มากกว่าปีที่
ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพ่ิมขึ้น 
1.3  ภาษีป้าย  จ านวน  386,000  บาท  ค าชี้แจง  ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา
เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพ่ิมข้ึน 
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1.4  ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พรบ. จัดสรรรายได้ ฯ จ านวน   2,090,697  บาท  ค าชี้แจง  
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง 
1.5  ภาษีธุรกิจเฉพาะ จ านวน  130,000  บาท  ค าชี้แจง  ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา
เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง 
1.6 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน  จ านวน  520,000  บาท  ค าชี้แจง  ประมาณ
การไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา 
1.7  ภาษีสุรา  ไม่ได้ประมาณการไว้เนื่องจากเมื่อปีที่ผ่านมาไม่ได้รับการจัดสรร 
1.8  ภาษีสรรพสามิต  จ านวน  4,500,000  บาท  ค าชี้แจง  ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่าน
มาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มข้ึน 
1.9  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน  จ านวน  
22,547,600  บาท      ค าชี้แจง  ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับ
การจัดสรรเพิ่มขึ้น 
1.10  ค่าภาคหลวงแร่  จ านวน  70,000  บาท  ค าชี้แจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา 
1.11  ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม  จ านวน  40,500  บาท  ค าชี้แจง  ประมาณการไว้มากกว่าปีที่
ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มข้ึน 
1.12  รายได้จากกฎหมายอุทยานแห่งชาติ  จ านวน  230,000  บาท  ค าชี้แจง  ประมาณการ
ไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา 
1.13  ภาษีการพนัน  ไม่ได้ประมาณการไว้เนื่องจากเมื่อปีที่ผ่านมาไม่สามารถจัดเก็บได้ 
1.14  ค่าอากรฆ่าสัตว์  ไม่ได้ประมาณการไว้เนื่องจากเมื่อปีที่ผ่านมาไม่สามารถจัดเก็บได้ 
1.15  รายได้จาก พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ  จากภาษีมูลค่าเพ่ิม  จ านวน  8,100,000  บาท       
ค าชี้แจง ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง 
1.16  ภาษีจัดสรรอ่ืน ๆ  จ านวน  2,100 บาท  ค าชี้แจง ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา
เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง 
          ข.  รายได้ท่ีไม่ใช่ภาษีอากร       รวม  1,018,400  บาท 
1.  หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต  รวม  705,900  บาท  แยกเป็น 
1.1  ค่าปรับผู้ท าผิดสัญญา  จ านวน  193,000  บาท  ค าชี้แจง  ประมาณการไว้มากกว่าปีที่
ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพ่ิมขึ้น 
1.2  ค่าปรับผู้ท าผิดกฎจราจร  จ านวน  10,000  บาท  ค าชี้แจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีที่
ผ่านมา 
1.3  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา  ไม่ได้ประมาณการไว้เนื่องจากเมื่อปีที่ผ่านมาไม่มีรายได้
จากการจัดเก็บ 
1.4  ค่าธรรมเนียมตรวจแบบก่อสร้าง  จ านวน  38,000 บาท  ค าชี้แจง  ประมาณการไว้
มากกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพ่ิมข้ึน 
1.5  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตก่อสร้าง  จ านวน  1,200  บาท  ค าชี้แจง  ประมาณการไว้เท่ากับ
ปีที่ผ่านมา 
1.6  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  จ านวน 
9,200 บาท        ค าชี้แจง ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้
เพ่ิมข้ึน 
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1.7  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์  ไม่ได้ประมาณการไว้
เนื่องจากเมื่อปีที่ผ่านมาไม่มีรายได้จากการจัดเก็บ 
1.8 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร  จ านวน  500  บาท  ค าชี้แจง ประมาณการไว้
เท่ากับปีที่ผ่านมา 
1.9  ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมการออกแบบแปลนอาคาร  ไม่ได้
ประมาณการไว้เนื่องจากเมื่อปีที่ผ่านมาไม่มีรายได้จากการจัดเก็บ 
1.10  ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต  จ านวน  500  บาท  ค าชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปี
ที่ผ่านมา 
1.11  ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์  ไม่ได้ประมาณการไว้เนื่องจากปีที่ผ่านมาไม่มีรายได้จากการ
จัดเก็บ 
1.12  ค่าธรรมเนียมขุดดินและถมดิน  จ านวน  4,000  บาท  ค าชี้แจง  ประมาณการไว้เท่ากับ
ปีที่ผ่านมา 
1.13  ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย  จ านวน  420,000  บาท  ค าชี้แจง ประมาณการไว้
น้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ลดลง 
1.14  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์  จ านวน  1,500  บาท  ค าชี้แจง  ประมาณการไว้
เท่ากับปีที่ผ่านมา 
1.15  ค่าใบอนุญาตขุดเจาะบ่อบาดาล  จ านวน  16,000  บาท  ค าชี้แจง  ประมาณการไว้
เท่ากับปีที่ผ่านมา 
1.16  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนเลิกฯ พาณิชยกิจ  จ านวน  500  บาท  ค าชี้แจง  ประมาณการ
ไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา 
1.17  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนพาณิชย์  จ านวน  500  บาท  ค า
ชี้แจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา 
1.18  ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน  จ านวน  1,000  บาท  ค าชี้แจง  ประมาณการไว้
เท่ากับปีที่ผ่านมา 
1.19  ค่าใบอนุญาตอ่ืน ๆ (ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการประเภทที่ 3)  จ านวน  10,000  บาท  
ค าชี้แจง  ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ลดลง 
2.  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   ตั้งไว้  290,000  บาท 
2.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร  จ านวน  240,000 บาท ค าชี้แจง  ประมาณการไว้มากกว่าปีที่
ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับเงินดอกเบี้ยเพ่ิมข้ึน 
2.2  ค่าเช่าที่ดิน  จ านวน  50,000  บาท  ค าชี้แจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา 
3.  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  ไม่ได้ตั้งไว้เนื่องจากไม่ได้จัดท ากิจการ
เกี่ยวกับการพาณิชย์และบริการสาธารณูปโภค 
4.  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    ตั้งไว้   22,500  บาท 
4.1  รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ  จ านวน  1,000  บาท  ค าชี้แจง  ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่าน
มาเนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ลดลง 
4.2  ค่าคัดลอกส าเนาเอกสารตาม  พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร  จ านวน  500  บาท  ค าชี้แจง  
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา 
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4.3  ค่าขายแบบแปลนตามโครงการฯ ของ อบต.  จ านวน  5,000  บาท  ค าชี้แจง  ประมาณ
การไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ลดลง 
4.4  เงินที่มีผู้อุทิศให้  จ านวน  16,000  บาท  ค าชี้แจง  ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา
เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ลดลง 
          ค.  รายได้จากทุน  
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน  จ านวน  1,200  บาท  ค าชี้แจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา 
           ง.  เงินช่วยเหลือ 
  หมวดเงินอุดหนุน รวม 16,309,303 บาท  
 เงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 16,309,303 บาท ค าชี้แจง ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา
เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มมากขึ้น 
          สมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอน าเรียนชี้แจงแต่
เพียงเท่านี้  ขอขอบคุณครับ 

นายเกษม  โมราบุตร
ประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณ  นายณวัชร์   นิลพฤกษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ที่ ได้ชี้แจง
รายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน ให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 
ได้รับทราบ และต่อไปเชิญ นายณวัชร์  นิลพฤกษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ได้
ชี้แจงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แผนงานงบกลาง 
ส่วนส านักงานปลัด ให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ได้รับทราบ เรียนเชิญครับ 

นายณวัชร์  นิลพฤกษ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ 

เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผม นายณวัชร์  นิลพฤกษ์ นักวิเคราะห์
นโยบายและแผนปฏิบัติการ ขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดแผนงานงบกลาง ให้สมาชิกสภาฯ ทุก
ท่าน ได้รับทราบ ดังนี้ครับ                 

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

งบประมาณรายจ่ายรวมทั้งสิ้น    57,720,800    บาท    แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง  (00410) 

งานงบกลาง  (00411) รวมทั้งสิ้น    9,948,821.-   บาท 
งบกลาง  (510000) รวม     9,948,821-    บาท 
1.  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  (110300)   จ านวน     190,066.-   บาท 

เพ่ือเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง ตามอัตราที่ทางราชการก าหนด  
ตั้งจ่ายจาก  เงินรายได้  (ส านักงานปลัด) 
2.  เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจ าปี  พ.ศ. 2564 (110300)   
จ านวน 10,000.-   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นทุนในการจ่ายเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้าง โดยจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเงิน
ทดแทนเป็นรายปีในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งปี ตามพระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561      ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักงานปลัด) 
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3.  ค่าเบี้ยยังชีพคนชรา  (110700) จ านวน     6,706,800.-   บาท 
เ พ่ือจ่ ายให้แก่ผู้ มีสิ ทธิ ได้ รับการสงเคราะห์ เบี้ ยยั งชีพผู้ สู งอายุ  แยกตามอายุ 

60,70,80,90  จ านวน 12 เดือน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
(ส านักงานปลัด) 
4.  ค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ  (110800) จ านวน     1,848,000.-   บาท 

เพ่ือจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ จ านวน 12 เดือน ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ส านักงานปลัด) 
5.  ค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  (110900)  จ านวน        30,000.-  บาท 
 เพ่ือจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิ์ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์รับรองและได้ท า
การวินิจฉัยแล้ว จ านวน 12 เดือน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(ส านักงานปลัด) 
6.  เงินส ารองจ่าย  (111000)  จ านวน     500,000.-   บาท 

เพ่ือจ่ายในกรณีที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าและส าหรับช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับ
ความเดือดร้อน  ผู้ประสบภัยธรรมชาติ  เช่น  วาตภัย  อุทกภัย  อัคคีภัย  และภัยอ่ืน ๆ  ฯลฯ  
ตามความจ าเป็นและเหมาะสม ทันต่อเหตุการณ์หรือกรณีที่มีความจ าเป็นต้องจ่าย  หรือเพ่ือ
ป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน  หรือกรณีที่มีหนังสือสั่งการให้เบิกจ่ายจาก
เงินประเภทนี้  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักงานปลัด) 
7.  รายจ่ายตามข้อผูกพัน  (111100)   จ านวน    250,000 .-   บาท 
7.1  เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง    
จ านวน     150,000.-   บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบล
โป่ง   ตาลอง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักงานปลัด) 
7.2  ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร  จ านวน     100,000.-   บาท 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร ที่ประชาชนได้รับประโยชน์ ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้  (ส านักงานปลัด) 
 8.  เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  กบท.  (120100)   
จ านวน    413,955.-  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  (กบท.)  โดยคิด
เป็น 1%  ของประมาณการรายได้  ประจ าปี  2564  โดยไม่รวมเงินอุดหนุนทั่วไป  ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ (ส านักงานปลัด) 
ประมาณการรายรับ  ปี  พ.ศ. 2564 ตั้งรับ      57,720,800.-      บาท 
หัก  เงินอุดหนุนทั่วไป     16,309,303  บาท 
หัก เงินที่มีผู้อุทิศให ้        16,000        บาท 
                              เหลือ               41,395,497  บาท 
                    ร้อยละ  1  เป็นเงิน               413,955  บาท 
           สมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอน าเรียนชี้แจง
แต่เพียงเท่านี้  ขอขอบคุณครับ 
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นายเกษม  โมราบุตร
ประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณ นายณวัชร์   นิลพฤกษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  ที่ ได้ชี้แจง
รายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  แผนงานงบ
กลาง  ให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ได้รับทราบ และต่อไปเรียนเชิญ  นางสาวนภาพรรณ์  ชมถนัด  
หัวหน้าส านักงานปลัดได้ชี้แจงรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานปลัด ให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ได้รับทราบ เรียนเชิญ
ครับ 

นางสาวนภาพรรณ์  ชมถนัด 
หัวหน้าส านักงานปลัด 

เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ดิฉันนางสาวนภาพรรณ์   ชมถนัด  หัวหน้า
ส านักงานปลัด  ขออนุญาตน าเรียนชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  ส่วนส านักงานปลัด ให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ได้รับทราบ ดังนี้ค่ะ 

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

ส านักงานปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
งบประมาณรายจ่ายรวมทั้งสิ้น     17,153,260.- บาท           แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) 
งานบริหารงานทั่วไป  (00111)      รวมทั้งสิ้น     14,008,760.-   บาท 

งบบุคลากร  (520000)        รวม           8,526,260.-   บาท 
เงินเดือน  (ฝ่ายการเมือง)  (521000)      จ านวน       3,003,120.-   บาท 
1.  เงินเดือนนายก/รองนายก  (210100)         จ านวน     514,080.-  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน  ได้แก่  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  และรอง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ตามอัตราที่ก าหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินเดือนโดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักงานปลัด)  ดังนี้ 
(1)  เงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ในอัตราเดือนละ  20,400. -  บาท  เป็นเงิน  
244,800.-  บาท 
(2)  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ในอัตรา  11,220.-  บาท  จ านวน  2  อัตรา   เป็น
เงิน 269,280.-  บาท 
 
2.  เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก  (210200)   
จ านวน   42,120.-  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล/รองนายก
องคก์ารบริหารส่วนต าบลตามอัตราที่ก าหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน  โดย
ค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน   12  เดือน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักงานปลัด) ดังนี้ 
 (1)  ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  อัตราเดือนละ  
1,750.- บาท  เป็นเงิน  21,000.-  บาท 
 (2)  ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  อัตราเดือนละ  
880.- บาท  จ านวน  2  อัตรา   เป็นเงิน  21,120.-  บาท 
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3.  เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก  (210300)      จ านวน     42,120.-  บาท  
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของผู้บริหาร  ได้แก่  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและ
รองนายก  อบต.  ตามอัตราที่ก าหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน  โดยค านวณ
ตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน   12  เดือน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักงานปลัด) ดังนี้  
 (1)  ค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  อัตราเดือนละ  1,750. - บาท  
เป็นเงิน  21,000  บาท 
 (2)  ค่าตอบแทนพิเศษรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  อัตราเดือนละ   880.- บาท  
จ านวน  2  อัตรา   เป็นเงิน  21,120.-  บาท 
4.  เงินค่าตอบแทนเลขานุการ (210400)      จ านวน    86,400.-   บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ตามอัตรา
ที่ก าหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน  โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  
อัตราเดือนละ  7,200.-  บาท   จ านวน  1  อัตรา  เป็นเงิน  86,400.- บาท  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้  (ส านักงานปลัด) 
5. เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ (210600)  
    จ านวน   2,318,400.-  บาท  
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ  โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่
เกิน  12  เดือน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักงานปลัด)  ดังนี้  
 (1)  ค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ  อัตราเดือนละ  11,220. - 
บาท    เป็นเงิน  134,640.-  บาท  
 (2)  ค่าตอบแทนรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ  อัตราเดือนละ  9,180.- 
บาท  เป็นเงิน  110,160.-  บาท  
 (3)  ค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ  อัตราเดือนละ  7,200.- บาท  
จ านวน 23  อัตรา  เป็นเงิน 1,987,200.- บาท 
 (4)  ค่าตอบแทนเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ  อัตราเดือนละ  7,200. - 
บาท  จ านวน  1  อัตรา  เป็นเงิน  86,400.- บาท 
    เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)  (522000)  จ านวน     5,523,140.-   บาท  
1.  เงินเดือนพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล (220100)  
จ านวน    3,265,140.-  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลของส านักงานปลัด  พร้อม
เงินปรับปรุงประจ าปี  ตามต าแหน่งและอัตราที่ ก.อบต. ก าหนด  จ านวน  12  อัตรา  โดย
ค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักงานปลัด)  
2.  เงินเพ่ิมต่าง ๆ  ของพนักงาน  (220200)         จ านวน     132,000.-  บาท  
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว / ค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลของส านักงานปลัด  และเงินค่าตอบแทนรายเดือน ส าหรับต าแหน่ง นัก
บริหารงาน อบต. ระดับ กลาง   โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
(ส านักงานปลัด)  
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3.  เงินประจ าต าแหน่ง  (220300)         จ านวน     168,000.-  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้กับนักบริหารงาน อบต. ระดับ กลาง / นัก
บริหารงาน อบต. ระดับ ต้น / นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น ตามกฎหมายว่าด้วยเงินและเงิน
ประจ าต าแหน่ง โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักงานปลัด)   
4.  ค่าจ้างพนักงานจ้าง  (220600)           จ านวน     1,790,000.-  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  และ
พนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน  12  อัตรา   โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (ส านักงานปลัด) 
 5.  เงินเพ่ิมต่าง ๆ  ของพนักงานจ้าง  (220700)     จ านวน    168,000.-  บาท  
          เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป  จ านวน  12  อัตรา  โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
(ส านักงานปลัด)  
 งบด าเนินการ  (530000)             รวมทั้งสิ้น   5,279,000.-   บาท  
ค่าตอบแทน  (531000)            จ านวน    1,069,000.-   บาท 
1.  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (310100)             
จ านวน     889,000.-   บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามที่ได้รับมอบหมาย  เช่น  ค่าตอบแทน  ค่าเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการคัดเลือก
พนักงานองค์การบริหาร  ส่วนต าบลต าแหน่งสายงานผู้บริหาร  เงินรางวัลเกี่ยวกับการสอบ
คัดเลือกแก่คณะกรรมการ  ข้าราชการ  หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  เป็นผู้ด าเนินการสอบคัดเลือก  
หรือสอบเปลี่ยนสายงาน  ฯลฯ  เป็นเงิน  30,000.-  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักงาน
ปลัด)  
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  ประจ าปีงบประมาณ  2564  
ให้แก่พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานจ้าง  ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและมีสิทธิได้รับ
เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  เป็นเงิน  359,000. -  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
(ส านักงานปลัด) 
             เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการในการเลือกตั้ง ฯลฯ เป็นเงิน  
500,000.-  บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักงานปลัด) 
 2.  ค่าเบี้ยประชุม  (310200) จ านวน    25,000.-   บาท  
 เพ่ือจ่ายเป็นเบี้ยประชุมให้แก่ผู้มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบฯ   ฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(ส านักงานปลัด)  
 3.  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  (310300)      จ านวน    80,000.-   
บาท  
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่าง ๆ  ให้แก่  พนักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง  ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  หรือใน
วันหยุดราชการ  ที่ได้รับค าสั่ง ให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  ซึ่งเป็น
งานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ  หรืองาน   ที่ไม่อาจท าในเวลาราชการได้  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้  (ส านักงานปลัด) 
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  4.  ค่าเช่าบ้าน  (310400)         จ านวน    50,000.-   บาท  
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่า/เช่าซื้อบ้านของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ตามสิทธิที่เบิกได้
ตามระเบียบฯ  ก าหนด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักงานปลัด)  
 5.  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  (310500)  จ านวน     25,000.-    บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร  พนักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบล  และผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ  ก าหนด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
(ส านักงานปลัด)  
 ค่าใช้สอย  (532000)            รวม   2,780,000.-   บาท  
1.  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  (320100)      จ านวน     500,000.-   บาท 
-ค่าเย็บหนังสือ  เข้าปกหนังสือและข้อบังคับต่าง ๆ 
-ค่ารับวารสาร  หนังสือพิมพ์  สิ่งพิมพ์  หรือสิ่งตีพิมพ์ต่าง ๆ 
-ค่าโฆษณา  และเผยแพร่ ,ค่าจัดท าวารสาร ,ค่าดูแลและปรับปรุงเว็บไซต์ 
-ค่าล้างรถ  อัดฉีด  เปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่อง  ค่าซักฟอก  ค่าระวางรถบรรทุก 
-ค่าแรงงานคนในท้องถิ่น  ในการปฏิรูปงานอย่างใดอย่างหนึ่ง 
-ค่าจ้างเหมา  บริการ  เช่น  การด าเนินการเกี่ยวกับระบบประปา  แบกหามสัมภาระ    ก าจัด
ปลวก  ก าจัดวัชพืช  ค่าเช่าเต็นท์  ค่าเช่าเครื่องจักรกล  ค่าล้างฟิล์มอัดรูป ฯลฯ 
-ค่าจ้างเหมาบริการติดตั้งอุปกรณ์โทรศัพท์ดาวเทียม  ฯลฯ 
-ค่าดอกไม้เพ่ือมอบให้บุคคลต่าง ๆ  ค่าพวงมาลา  พานประดับพุ่มดอกไม้ 
-ค่าพวงมาลาส าหรับวางศพผู้มีเกียรติ 
-ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-ค่าใช้จ่ายในการจ้างนักเรียน/นักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างนักเรียน/
นักศึกษาปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียนและวันหยุด  เพ่ือให้มีงานท า  สร้างรายได้ให้กับนักเรียน
นักศึกษา  และลดรายจ่ายผู้ปกครอง  และให้นักเรียนนักศึกษา  ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
-ฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักงานปลัด) 
2.  รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  (320200)   จ านวน  250,000.- บาท  
2.1  ค่ารับรองและพิธีการ                                  จ านวน  100,000.- บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองต่าง ๆ  ค่าด าเนินการและรายจ่ายอ่ืน ๆ  ในการจัดงานพิธีต่าง ๆ  ซึ่งเป็นวัน
ส าคัญทางราชการ  เช่น  วันปิยมหาราช  วันเฉลิมพระชนมพรรษา  วันจักรี งานรัฐพิธี รับเสด็จฯ   
ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักงานปลัด)  
2.2  ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น             จ านวน    50,000.- บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองต่าง ๆ  เช่น  ค่าอาหาร  เครื่องดื่มต่าง ๆ  เครื่องใช้ในการ
เลี้ยงรับรองและค่าบริการ  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักงานปลัด) 
2.3  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีและวันส าคัญต่าง ๆ    จ านวน   100,000.-  บาท  
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีและวันส าคัญต่าง ๆ เช่น  วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา  วันปิยมหาราช ฯลฯ  โดยจ่ายเป็นค่าจัดท าซุ้มเฉลิมพระเกียรติ  ค่าจัดเตรียมและ
ตกแต่งสถานที่  ค่าจัดซื้อผ้าแพรผ้าริ้ว ธงชาติ  ป้ายสัญลักษณ์  ดอกไม้ธูปเทียน  ค่าพานพุ่มถวาย
สักการะ  พวงมาลา  ค่าดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  
ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวงดุริยางค์  ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ  
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และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักงานปลัด) 
 3.  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ (320300)    
จ านวน    1,830,000.-  บาท  
3.1  ค่าใช้จ่ายในการอบรม  สัมมนา  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
จ านวน    100,000.-   บาท  
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวกับการเข้ารับการฝึกอบรม  
สัมมนา   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  เช่น  ค่า
เบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ฯลฯ  ของผู้บริหาร  สมาชิก
สภาฯ  พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานจ้างของส านักงานปลัด  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้  (ส านักงานปลัด)  
3.2  ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง     จ านวน     700,000.-   บาท  
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส าหรับเตรียมการเลือกตั้งหรือการเลือกตั้งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด  และการประชาสัมพันธ์  การ
รณรงค์  หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิ  หน้าที่  และการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร และหรือสมาชิกวุฒิสภา และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ฯลฯ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักงานปลัด) 
3.3  โครงการ  อบต.ต้านภัยหนาว           จ านวน      50,000.-    บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการและรายจ่ายอ่ืน ๆ  (รายละเอียดตามโครงการของ  อบต. โป่ง
ตาลอง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักงานปลัด)  ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561  – 2565  
แผนปี  2564  หน้า  99  โครงการที่  3 ) 
3.4  โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้างจ านวน     
30,000.- บาท 
         เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  ศึกษาดูงาน  จัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์  ฯลฯ  (รายละเอียด  
ตามโครงการของ  อบต.โป่งตาลอง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักงานปลัด)  ( แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  แผนปี  2564  หน้า  100   
โครงการที่  13 ) 
3.5  โครงการจัดสัมมนาเพ่ิมพูนความรู้เสริมสร้างทักษะ และสร้างความสมาน สามัคคี แก่
บุคลากร และผู้น า ฯลฯ ในต าบลโป่งตาลอง      
จ านวน    500,000.-   บาท 
           เ พ่ือเป็นค่าใช้จ่ ายในการฝึกอบรม  ศึกษาดูงาน  จัดซื้อวัสดุ   อุปกรณ์  ฯลฯ  
(รายละเอียด  ตามโครงการของ  อบต.โป่งตาลอง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักงานปลัด)  ( 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  แผนปี  2564  หน้า  100  โครงการที่  14 ) 
3.6  โครงการรับเสด็จโครงการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  
จ านวน    200,000.-   บาท 
          เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการด าเนินงานของก าลังพลปฏิบัติภารกิจถวายความ
ปลอดภัย (กอ.ถปถ.ฯ) สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  (รายละเอียด  ตามโครงการของ  อบต.โป่งตาลอง)  ตั้งจ่าย
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จากเงินรายได้  (ส านักงานปลัด)  ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพ่ิมเติมฉบับที่ 1  
แผนปี  2564  หน้า  16  โครงการที่  1 ) 
3.7  โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ    จ านวน      100,000.-   บาท 
         เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการที่เป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณ และมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ  (รายละเอียดตามโครงการของ  อบต.โป่งตาลอง)  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้  (ส านักงานปลัด)  ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  แผนปี  2564  หน้า  
103  โครงการที่  28 ) 
3.8  โครงการจิตอาสาพัฒนาต าบลโป่งตาลอง   จ านวน      50,000.-   บาท 
         เพ่ือพัฒนาต าบลโป่งตาลองให้มีศักยภาพในทุกด้าน ทั้งความสะอาด ความเข็มแข็ง และ
พัฒนาหมู่บ้านในต าบลโป่งตาลอง  (รายละเอียดตามโครงการของ  อบต.โป่งตาลอง)   ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้      (ส านักงานปลัด)  ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  แผนปี  2564  
หน้า  99  โครงการที่  1 ) 
3.9 โครงการประชาร่วมใจ ถนนปลอดภัย     จ านวน     50,000.-   บาท 
          เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการประชาร่วมใจ ถนนปลอดภัย ค่าใช้จ่ายในการ
ซ่อมแซมถนนและค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม วัสดุ อุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้อง 
และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น ฯลฯ  (รายละเอียดตามโครงการของ  อบต.โป่งตาลอง)  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้  (ส านักงานปลัด)  ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  แผนปี  2564  หน้า  
102  โครงการที่  26 ) 
3.10 โครงการศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One stop service)  
 จ านวน     50,000.-   บาท 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ในการบริการ
ประชาชนในเรื่องต่าง ๆ รวมทั้งรับแจ้งเหตุของประชาชนในพ้ืนที่ และจัดให้มีการติดต่อสื่อสาร 
การร้องเรียน ร้องทุกข์ ผ่านระบบออนไลน์ ที่ เกี่ยวข้อง และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น ฯลฯ  
(รายละเอียดตามโครงการของ  อบต.โป่งตาลอง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักงานปลัด)  ( 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพ่ิมเติมฉบับที่ 1  แผนปี  2564  หน้า  16  
โครงการที่  3 ) 
 4. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  (320400)             จ านวน     200,000.-   บาท  
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์  เช่น  รถยนต์ , รถจักรยานยนต์ , เครื่อง
พิมพ์ดีด , เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่าง ๆ  ของคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ , เครื่องถ่าย
เอกสาร , เครื่องพ่นหมอกควัน , ตู้ , โต๊ะ , รถตัดหญ้า  และครุภัณฑ์อ่ืน  ฯลฯ  ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบหรือในกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล        ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักงาน
ปลัด)  
                  ค่าวัสดุ  (533000)            จ านวน     990,000.-   บาท 
1.  วัสดุส านักงาน  (330100)                   จ านวน      200,000.-    บาท  
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของ เครื่องใช้ต่าง ๆ ในส านักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา 
ดินสอ ไม้บรรทัด  ยางลบ  คลิปหนีบกระดาษ  เข็มหมุด  ลวดเย็บกระดาษ  ธงชาติ  ตรายาง  
กุญแจ  พระบรมฉายาลักษณ์  เต็นท์  แผ่นป้ายชื่อส านักงาน  หรือ  หน่วยงาน  หรือแผ่นป้ายต่าง 
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ๆ  น้ าดื่ม  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักงานปลัด) 
2.  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  (330200)            จ านวน      10,000.-    บาท  
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ  ไฟฟ้าและวิทยุ  ส าหรับส านักงาน  อบต.  และนอกส านักงาน  
อบต.  เช่น  หลอดไฟฟ้า  ฟิวส์  สายไฟ  ปลั๊กไฟ  อุปกรณ์  เครื่องใช้ไฟฟ้าและวิทยุ ฯลฯ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ (ส านักงานปลัด)  
3.  วัสดุงานบ้านงานครัว  (330300)            จ านวน      50,000.-    บาท  
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของ  เครื่องใช้ต่าง ๆ  เช่น  แปรง  ไม้กวาด  สบู่  ผงซักฟอก  
ก๊าซหุงต้ม  สายไฟ  มีด  จอบ  แก้วน้ า  ฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักงานปลัด) 
4.  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  (330700)         จ านวน      150,000.-   บาท  
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ  ตลอดจนอุปกรณ์และเครื่อง
อะไหล่  เช่น หม้อแบตเตอรี่  หัวเทียน  ยางนอก  ยางใน  กระจก  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
(ส านักงานปลัด) 
5.  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800)           จ านวน     500,000.-   บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น  น้ ามันเบนซิน  น้ ามันดีเซล  น้ ามันเครื่อง  
ฯลฯ  ส าหรับใช้ยานพาหนะและขนส่ง  เครื่องจักรกล  เครื่องมือต่าง ๆ  ในความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักงานปลัด) 
6.  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  (331100)        จ านวน   10,000.-  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ์  ในการรณรงค์  และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  ใน
กิจการหรืองานในหน้าที่และแหล่งท่องเที่ยวในต าบลโป่งตาลอง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
(ส านักงานปลัด)  
7.  วัสดุคอมพิวเตอร์  (331400)               จ านวน   70,000.-   บาท   
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  เทปบันทึก
ข้อมูล  ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์  โปรแกรม  คอมพิวเตอร์   หรือซอฟต์แวร์   เครื่องอ่าน
และบันทึกข้อมูลแบบซีดีรอม(CD-RW)  และอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้  (ส านักงานปลัด) 
             ค่าสาธารณูปโภค  (534000)              จ านวน   440,000.-   บาท 
1.  ค่าไฟฟ้า  (340100)                                  จ านวน     300,000.-   บาท  
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับอาคารส านักงาน  อาคารสิ่งปลูกสร้างอ่ืน ๆ  รวมถึง
ทรัพย์สินต่าง ๆ   ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล  หรือองค์การบริหารส่วน
ต าบลโป่งตาลองให้การสนับสนุน  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักงานปลัด)  
2.  ค่าน้ าประปา  (340200)                     จ านวน     10,000.-   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปาส าหรับที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้  (ส านักงานปลัด)  
3.  ค่าโทรศัพท์ (340300)                       จ านวน     40,000.-   บาท  
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งภายในท้องถิ่นและ
ทางไกลภายในประเทศ และค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจาก
การใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบ ารุงรักษาสาย ฯลฯ และค่าเช่า
บริการอินเตอร์เน็ตและเผยแพร่ข้อมูลส าหรับใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล  ตั้งจ่าย
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จากเงินรายได้  (ส านักงานปลัด) 
4.  ค่าไปรษณีย์  (340400)                     จ านวน      10,000.-   บาท  
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดส่งไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร  ฯลฯ  ส าหรับใช้
ในกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักงานปลัด) 
5.  ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม (340500)          จ านวน     80,000.-   บาท  
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม  เช่น  ค่าโทรสาร  ค่าวิทยุสื่อสาร  ค่าสื่อสาร    
ผ่านดาวเทียม  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต  ค่าธรรมเนียม  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ที่
เกี่ยวข้อง  ฯลฯ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติราชการและการบริการประชาชน  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้  (ส านักงานปลัด) 
             งบลงทุน                       รวม              173,500.-   บาท 
              ค่าครุภัณฑ์  (541000)   จ านวน         173,500.-   บาท 
1.  ครุภัณฑ์ส านักงาน (410100)      จ านวน      92,000.-   บาท 
1.1  ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีบุนวม        จ านวน      70,000.-   บาท  
  เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีบุนวมใช้ในการประชุม ราคาตัวละ 700 บาท จ านวน 100 ตัว 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน   
 เก้าอ้ีบุนวม จ านวน 100 ตัว ตั้งตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีก าหนดในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักงานปลัด) ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 
2565 เพิ่มเติม บัญชีครุภัณฑ์ ปี 2564 หน้า 23 โครงการที่ 7 ) 
1.2  ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร  จ านวน      10,000.-   บาท  
 เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จ านวน 2 หลัง หลังละ 5,000 บาท 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
 ตั้งตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีก าหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฯ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ (ส านักงานปลัด) ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 บัญชีครุภัณฑ์ ปี 2564  
หน้า 140 โครงการที่ 5 ) 
1.3  ค่าจัดซื้อตู้เอกสาร 2 บานเปิดกระจก จ านวน      12,000.-   บาท  
       เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อตู้เอกสาร 2 บานเปิดกระจก จ านวน 2 หลัง หลังละ 6,000 บาท 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
 ตั้งตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีก าหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฯ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ (ส านักงานปลัด) ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 บัญชีครุภัณฑ์ ปี 2564  
หน้า 140 โครงการที่ 5 ) 
2.  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600)         จ านวน      60,000.-   บาท 
1.1  ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน   จ านวน   34,000.-   บาท  
 เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 
ราคา 17,000 บาท จ านวน 2 เครื่อง 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
 ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ณ ปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักงานปลัด)   ( แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561 – 2565 บัญชีครุภัณฑ์ ปี 2564  หน้า  141  โครงการที่  7 ) 
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1.2  ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน 
  จ านวน  16,000.-   บาท  
 เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน ราคา 16,000 บาท 
จ านวน    1 เครื่อง 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
 ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ณ ปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักงานปลัด)   ( แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561 – 2565 บัญชีครุภัณฑ์ ปี 2564  หน้า  141  โครงการที่  7 )  
1.3  ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA     จ านวน   10,000.-   บาท 
 เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  ราคา 2,500 บาท จ านวน  4  
เครื่อง 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
 ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ณ ปัจจุบัน  ณ ปัจจุบัน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักงานปลัด) ( 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 บัญชีครุภัณฑ์ ปี 2564  หน้า  140  โครงการที่  6 ) 
3.  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (410700)    จ านวน      21,500.-   บาท 
2.1  ค่าจัดซื้อชุดไมค์โครโฟนไร้สาย   จ านวน     21,500.-   บาท  
 เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อไมค์โครโฟนไร้สาย ราคาชุดละ 21,500 บาท จ านวน 1 ชุด 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
 ไมค์โครโฟนไร้สาย จ านวน 1 ชุด ตั้งตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีก าหนดในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักงานปลัด) ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2561 – 2565 เพ่ิมเติม บัญชีครุภัณฑ์ ปี 2564 หน้า 23 โครงการที่ 4 ) 
              งบรายจ่ายอื่น  (550000)                รวม        20,000.-   บาท 
              รายจ่ายอื่น  (551000)                    จ านวน    20,000.-   บาท 
1.  โครงการค่าจ้างที่ปรึกษาในการจัดเก็บข้อมูลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน  
(510100)        จ านวน       20,000.-   บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างท่ีปรึกษาในการจัดเก็บข้อมูลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
ที่มีต่อการบริการของ อบต. ประจ าปี 2564 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักงานปลัด) ( 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  แผนปี  2564  หน้า  99  โครงการที่  5 ) 
          งบเงินอุดหนุน  (560000)             รวม        10,000.-   บาท 
          เงินอุดหนุน  (561000)               จ านวน    10,000.-   บาท 
1.  เงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200)    จ านวน     10,000.-   บาท 
1.1  อุดหนุนโครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ าเภอปากช่อง)   
จ านวน   10,000.-  บาท 

เพ่ือสนับสนุนงบประมาณศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ าเภอปากช่อง) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลพญาเย็นเป็นผู้รับผิดชอบเบิกจ่ายตามงบประมาณที่ขอรับการ
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สนับสนุน เพ่ือใช้ในการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ส านักงานไว้ใช้ในศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  ฯลฯ   ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้  (ส านักงานปลัด)  ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561  – 2565  แผนปี  
2564  หนา้  106  โครงการที ่ 2 ) 

แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112)               รวมทั้งสิ้น   80,000.-    บาท 

งบด าเนินการ  (530000)                            รวม          80,000.-    บาท 
ค่าใช้สอย  (532000)                              จ านวน      80,000.-    บาท 
1.  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ (320300)      
จ านวน      80,000.-   บาท  
1.1  โครงการจัดงานเวทีประชาคมระดับต าบล        จ านวน      40,000.-   บาท 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย  ประชุมระดมความคิด  เป็นค่าอาหาร  อาหารว่าง  เครื่องดื่ม  ค่าวัสดุ  
อุปกรณ์  ฯลฯ  (รายละเอียดตามโครงการของ  อบต.โป่งตาลอง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
(ส านักงานปลัด) ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  แผนปี  2564  หน้า  101  
โครงการที่  20 )   
1.2  โครงการจัดงานเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านเพ่ือจัดท าแผนชุมชน    
จ านวน     40,000.-   บาท 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย ประชุมระดมความคิด เป็นค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ  
อุปกรณ์  ฯลฯ  (รายละเอียดตามโครงการของ  อบต.โป่งตาลอง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
(ส านักงานปลัด)  ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  แผนปี  2564  หน้า  102  
โครงการที่  21 ) 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) 
งานป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย(00123) รวมทั้งสิ้น 809,500.-   บาท 
งบด าเนินการ  (530000)                   รวม           795,000.-   บาท 
ค่าตอบแทน  (531000)                       จ านวน        30,000.-   บาท 
1.  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (310100)     
จ านวน     30,000.-   บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  (อปพร.)  ต าบลโป่ง
ตาลอง  ในการดูแลรักษาความสงบและเฝ้าระวังป้องกันภัยในเขตพ้ืนที่ต าบลโป่งตาลอง  ในช่วง
วันเทศกาลต่าง ๆ  และวันหยุดราชการ  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักงานปลัด) 
          ค่าใช้สอย  (532000)      จ านวน  690,000.-บาท 
1.  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ (320300)    
จ านวน     690,000.-   บาท 
   1.1  โครงการฝึกอบรมหรือฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  (อปพจ านวน     
100,000.-   บาท 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  ศึกษาดูงาน  จัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอ่ืน 
ๆ  ฯลฯ  (รายละเอียดตามโครงการของ  อบต.โป่งตาลอง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   (ส านักงาน
ปลัด)  ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 แผนปี  2564  หน้า  110  โครงการที่ 1 )  
1.2  โครงการอบรมเพ่ิมพูนประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนต าบลโป่งตาลอง    
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จ านวน     100,000.-   บาท 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ อปพร.  ศึกษาดูงาน  จัดซื้อวัสดุ  

อุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ฯลฯ  (รายละเอียดตามโครงการของ  อบต.โป่งตาลอง)  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้  (ส านักงานปลัด) ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561  – 2565 แผนปี  2564  
หน้า  105  โครงการที่  42 ) 
1.3  โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยต าบลโป่งตาลอง  
 จ านวน     100,000.-   บาท 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมซักซ้อมแผนกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย  จัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์  
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ฯลฯ  (รายละเอียดตามโครงการของ  อบต.โป่งตาลอง)  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้  (ส านักงานปลัด)  ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 แผนปี  2564  หน้า  
113  โครงการที่  25 ) 
1.4  โครงการรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 
 จ านวน     20,000.-  บาท 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการป้องกัน  และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวัน
ขึ้นปีใหม่ โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร  อาหารว่าง  และเครื่องดื่ม  น้ าแข็ง  วัสดุ  อุปกรณ์  ที่เกี่ยวข้อง  
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ที่จ าเป็น  ฯลฯ  (รายละเอียดตามโครงการของ  อบต.โป่งตาลอง)  ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้  (ส านักงานปลัด)   ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  แผนปี  2564  หน้า  
110  โครงการที่  2 ) 
1.5  โครงการรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
 จ านวน     20,000.-  บาท 
 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการป้องกัน  และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์  โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร  อาหารว่าง  และเครื่องดื่ม  น้ าแข็ง  วัสดุ  อุปกรณ์  ที่
เกี่ยวข้อง  และค่าใช้จ่ายอ่ืน   ที่จ าเป็น  ฯลฯ  (รายละเอียดตามโครงการของ  อบต.โป่งตาลอง)  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักงานปลัด)   ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561  – 2565  แผนปี  
2564  หนา้  110  โครงการที ่ 3 ) 
1.6  โครงการฝึกอบรมการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันไฟป่า 
จ านวน     50,000.-   บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  จัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์  ฯลฯ  (รายละเอียดตาม
โครงการของ  อบต.โป่งตาลอง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักงานปลัด)             ( แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561–2565 แผนปี 2564 หน้า120 โครงการที่  8 ) 
1.7  โครงการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ภัยพิบัติ จ านวน 200,000.- บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยพิบัติ ทั้งอัคคีภัย วาต
ภัย อุทกภัย และภัยอันตรายอ่ืนฯ ที่เกิดขึ้น  ฯลฯ  (รายละเอียดตามโครงการของ  อบต.โป่งตา
ลอง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักงานปลัด)  ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 แผน
ปี  2564  หน้า  114  โครงการที่  30 ) 
1.8  โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ จ านวน  100,000.-   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ า
ต าบลโป่งตาลอง  ฯลฯ  (รายละเอียดตามโครงการของ  อบต.โป่งตาลอง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
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(ส านักงานปลัด)  ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม แผนปี  2564  หน้า  16  
โครงการที่  2 ) 
                 ค่าวัสดุ  (53000)       จ านวน     75,000.-   บาท 

1. ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย  (331200)         จ านวน  40,000.-  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแต่งกายของ อปพร.  เสื้อกั๊กสะท้อนแสง  เพ่ือแจกจ่ายให้แก่

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตร  หรือผู้ที่ปฏิบัติการด้านป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ฯลฯ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้  (ส านักงานปลัด) 
2.  ค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง  (331600)              จ านวน  30,000.-   บาท  
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง  ส าหรับเปลี่ยนถ่ายถังเคมีดับเพลิงที่หมดอายุการใช้
งาน   จัดหาโฟมส าหรับดับเพลิง  และวัสดุอ่ืนที่จ าเป็นส าหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักงานปลัด) 
3.  ค่าวัสดุอ่ืน  (331700)       จ านวน      5,000.-   บาท  
3.1 ค่าจัดซื้อวัสดุกรวยจราจร      จ านวน     5,000.-   บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุกรวยจราจร จ านวน 20 ชุด ใช้ส าหรับงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณะภัย งานจราจร และกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง ฯลฯ  ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้  (ส านักงานปลัด) 
งบลงทุน       รวม     14,500.-    บาท 
ค่าครุภัณฑ์ (541000)   จ านวน   14,500.-    บาท 
1. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  (410300)  จ านวน    14,500 .-     บาท 
1.1 ค่าจัดซื้อป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ จ านวน     14,500 .-     บาท 
 เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ ราคาชุดละ 14,500 บาท จ านวน  1  ชุด  
    คุณลักษณะพ้ืนฐาน ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจแบบมีไฟหมุน จ านวน 1 ชุด ตั้งตาม
ราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักงานปลัด) ( 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 บัญชีครุภัณฑ์ ปี 2564 หน้า 140 โครงการที่ 6 ) 

แผนงานสาธารณสุข  (00221) 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน(00223) รวมทั้งสิ้น 895,000.-   บาท 

งบด าเนินการ  (530000)                 รวม          440,000.-    บาท 
ค่าใช้สอย  (532000)                    จ านวน       370,000.-   บาท 
1.  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  (320100)     จ านวน      20,000.-   บาท 
1.1  ค่าส ารวจข้อมูล                                    จ านวน     20,000.-   บาท  
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ส านักงานปลัด)                ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2561 – 2565  แผนปี 2564 หน้า 118 โครงการที่ 10 ) 
2.  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ (320300)   
จ านวน    350,000.-   บาท  
1.1  โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า       จ านวน     50,000.-   บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการและรายจ่ายอ่ืน ๆ ฯลฯ (รายละเอียดตามโครงการของ อบต. 
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โป่งตาลอง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักงานปลัด)  ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  
แผนปี  2564  หน้า  116  โครงการที่  2 )  
1.2  โครงการฉีดพ่นหมอกควันก าจัดยุงลาย         จ านวน     100,000.-   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ ายาพ่นหมอกควันค่าใช้จ่ายในการด าเนินการฉีดพ่นหมอกควัน
ก าจัดยุงลาย  และการรณรงค์ในการก าจัดลูกน้ า  เพ่ือป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  ฯลฯ  
(รายละเอียดตามโครงการของ  อบต.โป่งตาลอง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักงานปลัด)  ( 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  แผนปี  2564  หน้า  116  โครงการที่  3 ) 
1.3  โครงการควบคุมเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด-19 (COVID-19) ต าบลโป่งตาลอง                  
     จ านวน     100,000.-   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดท าโครงการฯ เพ่ือป้องกัน เฝ้าระวัง ควบคุมโรคโควิด 19 ใน พ้ืนที่
ต าบลโป่งตาลอง  ฯลฯ  (รายละเอียดตามโครงการของ  อบต.โป่งตาลอง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
(ส านักงานปลัด) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 แผนปี  2564  
หน้า  19  โครงการที่  1 ) 
1.4  โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ า                  
     จ านวน     100,000.-   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดท าโครงการฯ เพ่ือป้องกัน เฝ้าระวัง ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ 
โรคอุบัติซ้ า ในพื้นที่ต าบลโป่งตาลอง  ฯลฯ  (รายละเอียดตามโครงการของ  อบต.โป่งตาลอง)  ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้  (ส านักงานปลัด)  ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561–2565 เพ่ิมเติมฉบับที่ 
1 แผนปี 2564 หน้า 19 โครงการที่ 2 ) 
ค่าวัสดุ  (53000)                     จ านวน     70,000.-   บาท 
1.  ค่าวัสดุอ่ืน  (331700)         จ านวน     70,000.-   บาท 
1.1 ค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ    จ านวน     70,000.-   บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัคซีนป้องกันและอุปกรณ์ ฯลฯ ในการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เงินอุดหนุน
ทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   (ส านักงาน
ปลัด)  ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 แผนปี  2564  หน้า  118  โครงการที่  9 ) 
งบเงินอุดหนุน  (560000)                           รวม     455,000.-   บาท 
เงินอุดหนุน  (561000)                            จ านวน     455,000.-   บาท 
1.  เงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200)             จ านวน      455,000.-   บาท 
1.1  อุดหนุนโครงการพัฒนาการบริการสาธารณสุขมูลฐาน  จ านวน 195,000.-  บาท 
          เพ่ืออุดหนุนการด าเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  (อสม.)  ในเขต
ต าบลโป่งตาลอง  จ านวน  13  หมู่บ้านๆ  ละ  15,000.- บาท  เพ่ือให้ อสม.  ด าเนินการใน
กิจกรรมต่าง ๆ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ส านักงานปลัด)  ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2561–2565 แผนปี  2564  หน้า  119  โครงการที่  1 ) 
1.2  เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริ ด้านสาธารณสุ ข     
จ านวน    260,000.-  บาท 
 เพ่ืออุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านทั้ง 13 หมู่บ้าน ในการจัดท าโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข โดยสนับสนุนหมู่บ้านละ  20,000  บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
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ทั่วไป (ส านักงานปลัด)    ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  แผนปี  2564  หน้า  
117  โครงการที่  8 ) 

แผนงานเคหะและชุมชน  (00240) 
งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  (00244)    รวมทั้งสิ้น    720,000.-   บาท 

งบด าเนินการ  (530000)                      รวม       720,000.-   บาท 
ค่าใช้สอย  (532000)                               รวม           520,000.-   บาท 
1.  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  (320100)        จ านวน   100,000.-   บาท 
1.1  ค่าจ้างเหมาบริการ              จ านวน        100,000.-   บาท  
-  ค่าเช่าที่ดิน  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินเพื่อเป็นที่ทิ้งขยะ   
-  ค่าจ้างเหมาบริการ  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบริหารจัดการขยะ  เช่น  การขุด  การฝัง
กลบขยะ  เกรด  ตัก  ดัน  และเทขยะมูลฝอยในบ่อบ าบัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโป่งตาลอง  เพ่ือจ้างเหมาบริการเครื่องจักรส าหรับการปรับปรุงบ่อบ าบัดขยะให้สะอาดเป็น
ระเบียบ  ลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคติดต่อ และเพ่ือความสะดวกในการก าจัดขยะมูลฝอย  
ค่าท้ิงขยะ  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักงานปลัด) 
2.  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  (320300)      
จ านวน    420,000.-   บาท 
2.1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งธนาคารขยะ    
จ านวน    100,000.-  บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการและรายจ่ายอ่ืน ๆ  ฯลฯ  (รายละเอียดตามโครงการของ  
อบต.โป่งตาลอง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักงานปลัด)  ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561  – 
2565  แผนปี  2564  หน้า  120  โครงการที่  3 ) 
2.2 โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะในชุมชน    
จ านวน      30,000.-  บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการและรายจ่ายอ่ืน ๆ  ฯลฯ  (รายละเอียดตามโครงการของ  
อบต. โป่งตาลอง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักงานปลัด)  ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561  – 
2565  แผนปี  2564  หนา้  120  โครงการที ่ 3 ) 
2.3 โครงการปลูกป่า/ปล่อยพันธุ์ปลาและบ ารุงรักษาป่าตามแนวพระราชเสาวนีย์   
จ านวน       40,000.-  บาท 

เพ่ือใช้จ่ายในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  และ
กิจกรรมต่าง ๆ  ที่ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  เพ่ือด าเนินงานเมืองย่าน่าอยู่  เป็นค่าวิทยากร 
, ค่าอาหาร , อาหารว่างและเครื่องดื่ม , ค่าพันธุ์ปลา , พันธุ์ไม้  ฯลฯ   ในกลุ่มเยาวชน  และ
ประชาชนทั่วไป  เพ่ือดูแลรักษาป่า  ปลูกป่า  หรืออนุรักษ์แหล่งน้ าสิ่งแวดล้อม  เช่น  จ้างเหมา
ราษฎรดูแลรักษาป่าชุมชน  ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เช่น  การอนุรักษ์แหล่งน้ า 
, ป่าชุมชน ,ป่าสาธารณะ  หรือการฟ้ืนฟูและบ าบัดน้ าเสีย  (รายละเอียดตามโครงการของ  อบต.
โป่งตาลอง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักงานปลัด)    ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561  – 
2565  แผนปี  2564  หน้า  120  โครงการที่  7 ) 
2.4  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อพ.สธ.-สถ.)    จ านวน     100,000.-   
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บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าแปลงปลูกพืชสมุนไพรที่มีในพ้ืนที่ต าบลโป่ งตาลอง  

ฯลฯ  (รายละเอียดตามโครงการของ อบต.โป่งตาลอง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักงานปลัด)  ( 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 แผนปี 2564 หน้า 120 โครงการที่ 9 ) 
2.5  โครงการขยะพิษแลกไข่    จ านวน      50,000.-   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือส่งเสริมสนับสนุน ให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมใน
การคัดแยกขยะมีพิษที่เป็นอันตรายจาก ชุมชน และแยกออกจากขยะทั่วไปน ามาก าจัดขยะได้ถูก
วิธี ฯลฯ  (รายละเอียดตามโครงการของ อบต.โป่งตาลอง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักงาน
ปลัด)  ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 แผนปี 2564 หน้า 20 
โครงการที่ 1 ) 
2.6  โครงการขยะแลกไข่  จ านวน      100,000.-   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือส่งเสริมสนับสนุน ให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมใน
การคัดแยกขยะจาก ชุมชน และแยกออกจากขยะทั่วไปน ามาก าจัดขยะได้ถูกวิธี  ฯลฯ  
(รายละเอียดตามโครงการของ อบต.โป่งตาลอง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักงานปลัด)            
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561–2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 แผนปี 2564 หน้า 20โครงการที่ 2) 
ค่าวัสดุ  (533000)                         จ านวน  200,000.-   บาท 
 1.  วัสดุงานบ้านงานครัว  (330300)     จ านวน    200,000.-    บาท  
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของ  เครื่องใช้ต่าง ๆ   เช่น   ถังขยะ   ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้  (ส านักงานปลัด) 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (00250) 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  (00231) รวมทั้งสิ้น 580,000.-   บาท 

งบด าเนินการ  (530000)  รวม       580,000.-   บาท 
ค่าใช้สอย  (532000)                    จ านวน    580,000.-   บาท 
1.  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  (320300)    
จ านวน    580,000.-   บาท  
1.1  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด         จ านวน     50,000.-   บาท 

เพ่ือใช้จ่ายในการฝึกอบรม  และให้ความรู้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไปในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดให้โทษและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ฯลฯ  (รายละเอียดตามโครงการของ  อบต.
โป่งตาลอง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักงานปลัด)  ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  
แผนปี  2564  หน้า  114  โครงการที่  26 ) 
1.2  โครงการอบรมความรู้ด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน   จ านวน     30,000.-   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการต่าง ๆ  จัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์  ค่าอาหาร  อาหารว่าง  เครื่องดื่ม  
ค่าตอบแทนวิทยากร  ฯลฯ  (รายละเอียดตามโครงการของ  อบต.โป่งตาลอง)  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้  (ส านักงานปลัด)   ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  แผนปี  2564  หน้า  
102  โครงการที่  24 ) 
1.3  โครงการฝึกอบรมกลุ่มส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนและกลุ่ มอาชีพในต าบลโป่งตาลอง  
 จ านวน     50,000.-   บาท 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  จัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์  ฯลฯ  (รายละเอียดตาม
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โครงการของ  อบต.โป่งตาลอง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักงานปลัด)  ( แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561 – 2565  แผนปี  2564  หน้า  112  โครงการที่  15 ) 
1.4  โครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ของกลุ่มแม่บ้าน  กลุ่มอาชีพในต าบลโป่งตาลอง     
จ านวน     30,000.-   บาท 

เ พ่ือเป็นค่าใช้จ่ ายในการฝึกอบรม  ศึกษาดูงาน  จัดซื้อวัสดุ   อุปกรณ์   ฯลฯ  
(รายละเอียดตามโครงการของ  อบต.โป่งตาลอง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักงานปลัด)  ( 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  แผนปี  2564  หน้า  112   
โครงการที่  16 ) 
1.5  โครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุและจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ               
     จ านวน     10,000.-   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  จัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์  ฯลฯ  (รายละเอียดตาม
โครงการของ  อบต.โป่งตาลอง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักงานปลัด)  ( แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561 – 2565  แผนปี  2564  หน้า  107  โครงการที่  3 ) 
1.6  โครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนต าบลโป่งตาลอง   จ านวน  50,000.-   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมสภาเด็กฯ ฝึกอบรม  จัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์ และ
พัฒนาศักยภาพ สภาเยาวชน อปท. ต าบลโป่งตาลอง  ฯลฯ  (รายละเอียดตามโครงการของ  
อบต.โป่งตาลอง)     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักงานปลัด)  ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 
2565 แผนปี  2564  หน้า  109  โครงการที่  15 ) 
1.7  โครงการพัฒนาศักยภาพ สภาเยาวชน อปท. ต าบลโป่งตาลองในการจัดรณรงค์ส่งเสริม
อนามัยเจริญพันธุ์วัยรุ่นอย่างมีประสิทธิภาพ ต าบลโป่งตาลอง   จ านวน     50,000.-   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  จัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์ และพัฒนาศักยภาพ สภา
เยาวชน อปท. ต าบลโป่งตาลอง  ฯลฯ  (รายละเอียดตามโครงการของ  อบต.โป่งตาลอง)  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้  (ส านักงานปลัด)  ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 แผนปี  2564  
หน้า  109  โครงการที่  11 ) 
1.8  โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการประสานงานเพื่อระดมทรัพยากรส่งเสริมอนามัยเจริญพันธ์
ป้องกัน – แก้ไขปัญหาเอดส์และการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่น 
จ านวน     40,000.-  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  จัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์  ฯลฯ  (รายละเอียดตาม
โครงการของ  อบต.โป่งตาลอง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักงานปลัด)  ( แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561 – 2565 แผนปี  2564  หน้า  109  โครงการที่  12 ) 
1.9  โครงการทักษะการพูดคุยของพ่อแม่/ผู้ปกครองลูกและวัยรุ่นที่อยู่อาศัยในครอบครัว เรื่อง 
ส่งเสริมอนามัยเจริญพันธุ์เพ่ือป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น   จ านวน     20,000. -  
บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  จัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์ และส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่าง พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ในการแนะน า และส่งเสริมอนามัยเจริญพันธ์เพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ฯลฯ  (รายละเอียดตามโครงการของ  อบต.โป่งตาลอง)  ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้  (ส านักงานปลัด)  ( แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565 แผนปี  2564  หน้า  
109  โครงการที่  13 ) 
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 1.10 โครงการจัดฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 
จ านวน      50,000.-  บาท 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  จัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์  ฯลฯ  (รายละเอียดตาม
โครงการของ  อบต.โป่งตาลอง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักงานปลัด)   
( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 แผนปี  2564  หน้า  112 โครงการที่ 14 ) 
 1.11 โครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลโป่งตาลอง   จ านวน    100,000.-  บาท 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชีวิตของผู้อายุในต าบลโป่งตาลอง 
ฯลฯ  (รายละเอียดตามโครงการของ  อบต.โป่งตาลอง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักงานปลัด)  
( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 แผนปี  2564  หน้า  17 
โครงการที่  1) 
1.12 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุต าบลโป่งตาลอง จ านวน 100,000.-  บาท 
  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ของผู้สูงอายุและพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ ฯลฯ  (รายละเอียดตามโครงการของ  อบต.โป่งตาลอง)  ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้  (ส านักงานปลัด) ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพ่ิมเติมฉบับที่ 
1 แผนปี 2564  หน้า 17 โครงการที่  1) 

แผนงานการเกษตร  (00320) 
งานส่งเสริมการเกษตร  (00231)     รวมทั้งสิ้น    60,000.-   บาท 

งบด าเนินการ  (530000)                 รวม       60,000.-   บาท 
ค่าใช้สอย  (532000)                             รวม      60,000.-   บาท 
1.  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  (320300)     
จ านวน    60,000.-  บาท 
1.1  โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเกษตร   จ านวน        30,000.-  บาท 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  จัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์  ฯลฯ  (รายละเอียดตาม
โครงการของ อบต.โป่งตาลอง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักงานปลัด)   ( แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561 – 2565 แผนปี  2564  หน้า  138  โครงการที่  13 ) 
1.2  โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการจัดท าปุ๋ยอินทรีย์   จ านวน       30,000.-   บาท 
 เพ่ือเป็นค่าจ่ายในการฝึกอบรม จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ (รายละเอียดตามโครงการของ 
อบต.โป่งตาลอง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักงานปลัด)   ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561  – 
2565 แผนปี  2564  หน้า  138  โครงการที่  14 ) 
          สมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีดิฉันขอน าเรียนชี้แจง
แต่เพียงเท่านี้  ขอขอบคุณค่ะ 

นายเกษม  โมราบุตร
ประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณ   นางสาวนภาพรรณ์  ชมถนัด  หัวหน้าส านักงานปลัด ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ
งบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔แผนงานงบกลาง  ส่วนส านักงานปลัด 
ให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ได้รับทราบ และต่อไปเรียนเชิญ นางวรลักษ์  ธัญญาหาร  ผู้อ านวยการ
กองคลัง ได้ชี้แจงรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กองคลัง ให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ได้รับทราบด้วยครับ 
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นางวรลักษ์  ธัญญาหาร  
ผู้อ านวยการกองคลัง 

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ดิฉันนางวรลักษ์  ธัญญาหาร  ผู้อ านวยการ
กองคลัง  ขออนุญาตน าเรียนชี้แจงรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กองคลัง ให้สมาชิกสภาฯทุกท่านได้รับทราบดังนี้ 

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กองคลัง 
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  4,598,856  บาท 
 
แผนงานบริหารทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง     (00111)    
งบบุคลากร (520000)                จ านวน 2,125,956   บาท 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (522000)    จ านวน 2,125,956 บาท   
1.  เงินเดือนพนักงาน (220100)                 จ านวน  1,660,920  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบลของกองคลัง พร้อมเงินปรับปรุงประจ าปี 
ตามต าแหน่งและอัตราที่ ก.อบต. ก าหนด จ านวน 5 อัตรา โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12  
เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองคลัง) 
2.  เงินประจ าต าแหน่ง  (220300)      จ านวน   42,000  บาท    

เพ่ือจ่ายเป็นตอบแทนรายเดือนให้กับนักบริหารงานระดับต้น ตามกฎหมายว่าด้วยเงิน
และเงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 1 อัตรา โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้  (กองคลัง) 
3.  ค่าจ้างพนักงานจ้าง  (220600)      จ านวน   399,036  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน 2 
อัตรา โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองคลัง) 
4.  เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220700)              จ านวน  24,000  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง  จ านวน 2 อัตรา โดยค านวณ
ตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองคลัง) 
งบด าเนินการ (530000)     จ านวน  2,397,000  บาท 
ค่าตอบแทน  (531000)      จ านวน   1,002,000  บาท 
  1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (310100)    
จ านวน  900,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนอ่ืนกรณีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้แก่
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานจ้าง ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและมีสิทธิได้รับเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ    เป็นเงิน 200,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กอง
คลัง)  

เพ่ือจ่ายให้คณะกรรมการที่ร่วมเป็นคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาและตรวจงานจ้าง 
เป็นเงิน 700,000 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง) 



25 
 

2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  (310200)   จ านวน  10,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนต าบล  และพนักงาน
จ้าง    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองคลัง) 
 3.  เงินชว่ยเหลือการศึกษาบุตร   (310300)    จ านวน   50,000   บาท   

เพ่ือจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนต าบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กอง
คลัง) 
4.  ค่าเช่าบ้าน (310400)             จ านวน   42,000   บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อบ้านของพนักงานส่วนต าบล ตามสิทธิที่เบิกได้ตาม
ระเบียบฯก าหนด     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง) 
ค่าใช้สอย  (532000)                         จ านวน    925,000  บาท 
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  (320100)          จ านวน  150,000  บาท    

เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับวารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์รายวัน และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าเย็บ
หนังสือ เข้าปกหนังสือ ข้อบัญญัติต่าง ๆ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าล้างอัดขยายภาพ ค่าจ้างเขียนป้ายถาวร ต่าง ๆ การติดตั้งโทรศัพท์ 
และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างเหมาบริการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง) 
2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน (320300)  
จ านวน   600,000  บาท 
2.1  โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน   จ านวน  450,000  บาท  

เพ่ือจัดหาจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพ่ือพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษี ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง ) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 แผนปี 2564 หน้า 
101 โครงการที่ 15)   
2.2  โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี การให้ความรู้แก่ผู้ช าระภาษี  
จ านวน  50,000  บาท    

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของ อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 แผนปี 2564 หน้า 101 โครงการที่ 16) 
2.3  ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาและค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ   
 จ านวน  100,000  บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไป
ราชการทั้งในประเทศ และต่างประเทศ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง 
ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง) 
 3. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200)  จ านวน   25,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล หรือคณะบุคคล ที่มานิเทศ
งาน ตรวจงาน เยี่ยมชม ทัศนะศึกษาดูงาน หรือไปด าเนินกิจการอ่ืนใดอันเป็นประโยชน์แก่
องค์การบริหารส่วนต าบล การประชุมคณะกรรมการหรืออนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย   
เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์ เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง
รวมทั้งค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจ าเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองคลัง) 
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4.  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (320400)  จ านวน  150,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  วงเงินไม่เกิน 

150,000 บาท เช่น  เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์  ตู้ โต๊ะ ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สินอื่น ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   (กองคลัง) 
ค่าวัสดุ  (533000)  จ านวน    370,000   บาท 
  1.  วสัดุส านักงาน  (330100)  จ านวน   100,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของ   เครื่องใช้ต่าง ๆ  เช่น  กระดาษ  หมึก  แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ  แบบ
พิมพ์  ตรายาง  ธงชาติ  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง) 
 2.  วสัดุคอมพิวเตอร์   (331400)   จ านวน  120,000   บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล   เทปบันทึก
ข้อมูล   หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์   ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์  แผ่นกรองแสง  กระดาษต่อเนื่อง  สายเคเบิล  แป้นพิมพ์  เมนบอร์ด  เมมโมรี่ชิป  เมาส์  
เครื่องกระจายสัญญาณ  แผนวงจรอิเล็กทอนิกส์  เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ  เครื่อง
อ่านข้อมูลแบบซีดีรอม  โปรแกรมคอมพิวเตอร์  หรือซอฟต์แวร์ ฯลฯ เป็นรายจ่ายเพื่อจัดหา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง) 
3.  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  (330700)          จ านวน      100,000.-   บาท  
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ  ตลอดจนอุปกรณ์และเครื่อง
อะไหล่  เช่น หม้อแบตเตอรี่  หัวเทียน  ยางนอก  ยางใน  กระจก  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
(กองคลัง) 
4.  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800)           จ านวน     50,000.-   บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น น้ ามันเบนซิน น้ ามันดีเซล น้ ามันเครื่อง  
ฯลฯ  ส าหรับใช้ยานพาหนะและขนส่ง  เครื่องจักรกล  เครื่องมือต่าง ๆ  ในความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองคลัง) 
 ค่าสาธารณูปโภค  (534000)                      จ านวน   100,000.-   บาท 
1.  ค่าไปรษณีย์  (340400)                        จ านวน      100,000.-   บาท  
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดส่งไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร  ฯลฯ  ส าหรับใช้
ในกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองคลัง) 
งบลงทุน                                                    รวม       75,900.-    บาท 
ค่าครุภัณฑ์  (541000)                           จ านวน     75,900.-   บาท 
 
               1.  ครุภัณฑ์ส านักงาน (410100)   จ านวน      8,000.-  บาท 
  1.1  ค่าจัดซื้อโต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี จ านวน  5,000.-  บาท  

เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี ราคา 5,000 บาท จ านวน 1 ชุด 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
             ตั้งตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองคลัง) 
1.2  ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีท างาน      จ านวน  3,000.-  บาท  
 เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีท างาน ราคา 1,500 บาท จ านวน 2 ตัว 
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คุณลักษณะพื้นฐาน 
   ตั้งตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองคลัง) 
2.  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600)     จ านวน      67,900.-  บาท 
  1.1  ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จ านวน  
44,000.-  บาท  
 เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จอขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว ราคา 22,000 บาท จ านวน 2 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
   ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม) ณ ปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)    
1.2  ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA        จ านวน   5,000.-   บาท 
   เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA   ราคา 2,500 บาท จ านวน 2 
เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
            ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม) ณ ปัจจุบัน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองคลัง) 
 1.3  ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์หรือ LED ขาวด า ชนิด Network แบบที่ 1     จ านวน   
8,900.-   บาท 
 เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวด า Network แบบที่ 1 
ราคา 8,900 บาท จ านวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
         ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม) ณ ปัจจุบัน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองคลัง)  
1.4  ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1      จ านวน   
10,000.-   บาท 
 เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 ราคา 
10,000 บาท จ านวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
          ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม) ณ ปัจจุบัน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองคลัง)  
          สมาชิกสภาฯท่านใด มีข้อสงสัยประการใด ขอให้น าเรียนสอบถามเพ่ิมเติมได้ ถ้าไม่มี ดิฉัน
ขอน าเรียนชี้แจงแต่เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณค่ะ 

นายเกษม  โมราบุตร
ประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณ  นางวรลักษ์  ธัญญาหาร  ผู้อ านวยการกองคลัง   ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดประมาณการ
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กองคลัง ให้สมาชิกสภาฯ 
ทุกท่าน ได้รับทราบ และต่อไปเรียนเชิญ นางสุทธิ์นัชชา  ชวาร์ซ  ผู้อ านวยการกองช่าง ได้ชี้แจง
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กองช่าง ให้สมาชิก
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สภาฯ ทุกท่านได้รับทราบ เรียนเชิญครับ 

นางสุทธิ์นัชชา  ชวาร์ซ 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

เรียนท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ดิฉัน นางสุทธิ์นัชชา  ชวาร์ซผู้อ านวยการ
กองช่าง ขออนุญาตน าเรียนชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดประมาณการรายจ่ายทั่วไป ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กองช่าง ให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบ ดังนี้ค่ะ 

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

                                                    กองช่าง 
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง   อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น     16,970,800.-    บาท   แยกเป็น 
                                      แผนงานเคหะและชุมชน (00240) 
งานไฟฟ้าถนน (00242)   รวมทั้งสิ้น   800,000.-    บาท 
 
งบเงินอุดหนุน (560000)      รวม             800,000.-    บาท 
                      เงินอุดหนุน (561000) จ านวน       800,000.-    บาท 
1. เงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200)จ านวน       800,000.-     บาท 
1.1 อุดหนุนการด าเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าหรือติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 
ภายในต าบลโป่งตาลอง จ านวน         800,000.-     บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์การขยายเขตไฟฟ้าหรือค่าติดตั้งไฟฟ้า 
สาธารณประโยชน์ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพ่ือด าเนินการขยายเขตไฟฟ้า ฯ หรือติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง  ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองช่าง)  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา(00311) 
รวมทั้งสิ้น 5,191,000.-    บาท 
งบบุคลากร (520000)           รวม     2,242,000 .-    บาท 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (522000) จ านวน     2,242,000.-     บาท 
  1. เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล (220100) จ านวน   1,500,000.-       บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล   พร้อมเงินปรับปรุงประจ าปี    ตาม
ต าแหน่งและอัตราที่ ก.อบต. ก าหนด จ านวน 5 อัตรา โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) 
 2.  เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน (220200)  จ านวน     40,000.-        บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมหรือค่าครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานส่วนต าบล  
โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12  เดือน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)  
  3.  เงินประจ าต าแหน่ง (220300)  จ านวน         62,000.-        บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้กับ /นักบริหารงานช่าง/ผอ.กองช่าง  ตาม
กฎหมายว่าด้วยเงินประจ าต าแหน่ง โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12  เดือน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองช่าง) 
4. ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)    จ านวน         570,000.-      บาท 
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           เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน 4 อัตรา โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (กองช่าง) 
5. เงินเพิ่มตา่ง ๆ ของพนักงานจ้าง (220700) จ านวน      70,000.-       บาท 
            เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมหรือค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทั่วไป จ านวน 4 อัตรา โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12  เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กอง
ช่าง) 
งบด าเนินการ (530000) รวม    2,916,000.-      บาท   
ค่าตอบแทน (531000) จ านวน       296,000.-     บาท 
 1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (310100)     
จ านวน         170,000.-         บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอ่ืนกรณีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้แก่พนักงาน
ส่วนต าบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและมีสิทธิ
ได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) 
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา (310300)  จ านวน     5,000.-   บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่าง ๆ ให้แก่ พนักงานส่วน
ต าบลและพนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ ที่ได้รับค าสั่งให้
ช่วยเหลือการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองช่าง)3. ค่าเช่าบ้าน (310400)  จ านวน   96,000.-   บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่า/เช่าซื้อบ้านของพนักงานส่วนต าบล ตามสิทธิที่เบิกได้ตามระเบียบฯ 
ก าหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) 
4. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)  จ านวน     25,000.-      บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนต าบล และผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตาม
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ก าหนด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)  
                     ค่าใช้สอย (532000)    รวม   1,770,000.-  บาท   
 1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)   จ านวน 800,000.-   บาท  
 1.1   ค่าจ้างเหมาบริการ                     จ านวน       800,000.-    บาท  
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ  เช่น ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ หรือข้อบัญญัติต่าง 
ๆ ค่ารับวารสารสิ่งพิมพ์หรือสิ่งตีพิมพ์ต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาแรงงานท้องถิ่นในการปฏิบัติงานอย่าง
หนึ่งอย่างใด ฯลฯ   
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดท าป้ายบอกชื่อ ถนน  ซอย  ทางสาธารณประโยชน์  แม่น้ า ล าคลอง  
แหล่งน้ าต่าง ๆ  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าส ารวจแหล่งน้ าบาดาล โดยวิธีการส ารวจทางธรณีฟิสิกส์ด้วยไฟฟ้า ใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง  
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวิเคราะห์ตัวอย่างน้ าเพ่ือการอุปโภคหรือบริโภค ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโป่งตาลอง  
   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าทดสอบดินก่อนการก่อสร้างอาคารเพ่ือออกแบบฐานรากของพ้ืนที่นั้น ๆ 
หรือเลือกใช้  ให้เหมาะสมกับการรับน้ าหนักบรรทุก ฯลฯ 
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    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าค านวณ  ออกแบบ  เซนต์รับรอง  ความม่ันคงแข็งแรงของอาคาร  ฯลฯ  
           - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในเขตต าบลโป่งตาลอง  และ
จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์งานในหน้าที่ต่าง ๆ   เช่น  พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร , พ.ร.บ. ขุดดินถมดิน ,
พ.ร.บ.ควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง  ฯลฯ  
   - เพ่ือการวางแผนและปรับปรุงผังเมืองรวม / ชุมชนหรือการวางผังชุมชน   เพ่ือในการ
วางแผน  หรือปรับปรุงผังเมือง  พัฒนาสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ให้เป็นไปตามมาตรฐานการวางผัง
เมืองฯลฯในเขตต าบลโป่งตาลอง   
    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าปักเสาพาดสายภายนอก ค่าติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องวัดและ
อุปกรณ์ไฟฟ้า  ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพ่ิมเติม  ค่าธรรมเนียม รวมถึงการ
ปรับปรุงระบบไฟฟ้า  การเพ่ิมก าลังไฟฟ้า  การขยายเขตไฟฟ้า  การบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองช่าง) 
    2. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ ายหมวดอ่ืน ๆ (320300) 
จ านวน          70,000.-       บาท 
 2.1 ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา จ านวน          50,000.-       บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา
พนักงานกองช่างและพนักงานจ้าง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองช่าง) 
2.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  จ านวน          20,000.-       บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ พนักงานส่วน
ท้องถิ่น  และพนักงานจ้าง  ตามระเบียบฯ ก าหนด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) 
3. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (320400)  จ านวน    900,000.-     บาท 
             เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา และซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องพิมพ์เขียว 
เครื่องพิมพ์ ตลอดจนค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องจักร และค่าเครื่องทุน
แรงต่าง ๆ ที่อาจช ารุดเสียหายได้ ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมสิ่ งก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ถนน สะพาน 
อาคาร ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง ท่อระบายน้ า ฝาระบายน้ า ฯลฯ  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ (กองช่าง)  
 ค่าวัสดุ (533000)               รวม      840,000.-   บาท 
  1. วัสดุส านักงาน (330100) จ านวน        40,000.-      บาท  
              เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ แฟ้ม 
ปากกา ดินสอ  ตรายาง ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) 
  2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200) จ านวน       200,000.-      บาท 
              เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างทุกชนิด เช่น ฟิวส์  เข็มขัดรัดสายไฟ 
เทปพัน สายไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า  ขาหลอดไฟฟ้า  เบรกเกอร์  และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการบ ารุง
หรือซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะของส านักงาน ไฟฟ้าสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของ องค์การ
บริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองช่าง) 
 3. วัสดุก่อสร้าง (330600) จ านวน       300,000.-      บาท 
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               เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างทุกชนิด  เช่น ปูนซีเมนต์  หิน  ทราย ยางมะตอย
ส าเร็จรูป  เหล็ก  ไม้  ท่อประปา  อุปกรณ์ประปาและอุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิด  เพ่ือใช้ซ่อมแซม
สาธารณสมบัติ  ถนน สะพาน อาคารสถานที่  ขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง ทุก
ประเภท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองช่าง) 
4. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700) จ านวน   120,000.-      บาท 
               เพ่ือจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่  ยางนอก  ยางใน  สายไมล์  เพลา  ตลับลูกปืน  น้ ามัน
เบรก  หัวเทียน ฯลฯ ยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ  ตลอดจนเครื่องอะไหล่ของเครื่องจักรกล ฯลฯ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองช่าง) 
5. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800) จ านวน      100,000.-      บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ ส าหรับครุภัณฑ์ยานพาหนะ เช่น รถ
กระบะ รถยนต์ รถบรรทุกหกล้อ  ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองช่าง) 
6. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100) จ านวน    20,000.-      บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม กระดาษโปสเตอร์ , 
กระดานอัด, ฟิวเจอร์บอร์ด ป้ายประชาสัมพันธ์  พู่กัน  สี  ฟิล์มรูปสีหรือขาวด า  ที่ได้จากการ 
ล้าง, อัด, ขยาย, แผนที่ , ภาพถ่ายดาวเทียม , ระวางภาพถ่ายทางอากาศ , แผนที่ระวางฯ และ
แผนที่ต่าง ๆ  ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองช่าง) 
7. วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) จ านวน    60,000.-      บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์ แผ่นดิสก์ , แผ่น
ซีดีเมาส์   โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ เครื่องกระจายสัญญาณ เมนบอร์ด แผ่นกรอง
แสง สายเคเบิล แป้นพิมพ์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเทอร์เนทการ์ด  ,แลนด์การ์ด เป็นต้น 
เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล การเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตค่าใช้จ่ายในการจัดหาและค่าบริการ
ระบบ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองช่าง)   
 ค่าสาธารณูปโภค (534000) จ านวน       10,000.-    บาท 
1. ค่าไปรษณีย์ (340400)    
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดส่งไปรษณีย์ ค่าธนานัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ ส าหรับใช้ใน
กิจการของกองช่าง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) 
งบลงทุน                        รวม       33,000.-    บาท   
ค่าครุภัณฑ์ (541000)    จ านวน       33,000.-    บาท 
1. ครุภัณฑ์ส านักงาน (410100)    จ านวน     29,000.-       บาท 
 1.1 ฉากกั้นห้อง (Partition)             จ านวน         29,000.-      บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อฉากกั้นห้อง (Partition) เพ่ิมความเป็นส่วนตัวในการปฏิบัติงาน 
จ านวน   1   ชุด  (ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ใช้ราคาท้องถิ่นหรือราคาท้องตลาดทั่วไป)  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    (กองช่าง)  
2. ครุภัณฑ์ส ารวจ             จ านวน           4,000.-     บาท 
 2.1 เทปวัดระยะเหล็กเคลือบไนลอน   จ านวน      4,000.-     บาท   
           เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเทปวัดระยะเหล็กเคลือบไนลอน ระยะความยาว 50 เมตร จ านวน 
2 อัน อันละ 2,000 บาท (ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ใช้ราคาท้องถิ่นหรือราคา
ท้องตลาดทั่วไป)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (00312)   รวมทั้งสิ้น      10,979,800.-    บาท 

งบลงทุน              รวม       10,979,800.-    บาท 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  (421000)    จ านวน          10,979,800.-   บาท 
  1.  ค่าสิ่งก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (420900)  จ านวน 4,658,800.-      บาท 
1.1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน บ้านโป่งตาลอง หมู่ที่ 1  
(ซอยโป่งตาลอง 2)        จ านวน        887,000.-     บาท 
           เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic concrete หมู่ที่ 
1 บ้านโป่งตาลอง (ซอยโป่งตาลองซอย 2)  ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง
ยาวไม่น้อยกว่า 380 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือปริมาณงานรวมไม่น้อยกว่า 1,900 
ตารางเมตร โดยด าเนินการลงลูกรังงานชั้นรองพ้ืนทางปริมาณงานไม่น้อยกว่า 328 ลูกบาศก์
เมตร ลงหินคลุกงานชั้นพื้นทางปริมาณไม่น้อยกว่า 410 ลูกบาศก์เมตร เกรดเกลี่ยปรับแต่งบดอัด
แน่น พร้อมงานเครื่องหมายบนผิวจราจร ติดตั้งป้ายโครงการชั่วคราว 1 ป้าย และติดตั้งป้าย
โครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.โป่งตาลอง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 2561 - 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1  หน้า 53 โครงการที่ 12 ) 
1.2  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน บ้านโป่งไทร หมู่ที่ 3 (ซอยร่วมสุข)     จ านวน
       705,000.-     บาท 
           เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic concrete หมู่ที่ 
3 บ้านโป่งไทร (ซอยร่วมสุข)  ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า 
420 เมตร หนาเฉลี่ย  0.04  เมตร หรือปริมาณงานรวมไม่น้อยกว่า 2,100 ตารางเมตร โดย
ด าเนินการลงหินคลุกงานชั้นพ้ืนทางปริมาณไม่น้อยกว่า 218 ลูกบาศก์เมตร เกรดเกลี่ยปรับแต่ง
บดอัดแน่น พร้อมงานเครื่องหมายบนผิวจราจร ติดตั้งป้ายโครงการชั่วคราว 1 ป้าย และติดตั้ง
ป้ายโครงการ  1  ป้าย(รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.โป่งตาลอง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กอง
ช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1  หน้า  49  โครงการที่ 44 ) 
  1.3  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน บ้านปอหู หมู่ที่ 4 (สายทางบ้านปอหู หมู่ที่ 
4 เชื่อม บ้านโป่งตาลอง หมู่ที่ 1)  จ านวน       1,154,000.-    บาท 
            เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic concrete หมู่
ที่ 4 บ้านปอหู (สายทางบ้านปอหู หมู่ที่ 4 เชื่อม บ้านโป่งตาลอง หมู่ที่ 1) ผิวจราจรกว้าง 5.00 
เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า 500 เมตร หนาเฉลี่ย  0.04  เมตร หรือปริมาณ
งานรวมไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร โดยด าเนินการลงลูกรังงานชั้นรองพ้ืนทางปริมาณงานไม่
น้อยกว่า 405 ลูกบาศก์เมตร ลงหินคลุกงานชั้นพ้ืนทางปริมาณไม่น้อยกว่า 540 ลูกบาศก์เมตร 
เกรดเกลี่ยปรับแต่งบดอัดแน่น พร้อมงานเครื่องหมายบนผิวจราจร ติดตั้งป้ายโครงการชั่วคราว 1 
ป้าย และติดตั้งป้ายโครงการ  1  ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.โป่งตาลอง) ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 2561-2565 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1  หน้า  
54  โครงการที่ 34 ) 
1.4 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลภายในหมู่บ้าน บ้านสระน้ าใส หมู่ที่  7 พร้อมขยายเขตประปา
หมู่บ้านทั้งระบบ (กลุ่มคอกวัวลุงทน)    จ านวน   489,000.-      บาท 
 



33 
 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลภายในหมู่บ้าน  บ้านสระน้ าใส หมู่ที่  7  
พร้อมขยายเขตประปาหมู่บ้านทั้งระบบ (กลุ่มคอกวัวลุงทน) โดยขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ø 6 
นิ้ว จ านวน 1 บ่อ ปริมาณน้ าไม่น้อยกว่า 2 ลบ.ม./ชม. พร้อมฐานราก คสล. โดยรอบ ขนาด 
2.00x2.00x0.10 เมตร ติดตั้งถังประปาแชมเปญ ขนาด  12  ลบ.ม/ชม. สูง 12 เมตร พร้อม
ท าฐานราก ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด15(45)แอมป์ จ านวน 1 เครื่อง ติดตั้งซับเมอร์ส ขนาด 1.5 
แรงม้า (มาตราฐานยุโรป) พร้อมตู้ควบคุม และวางท่อ PVC ขนาด ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทาง
รวมไม่น้อยกว่า 700 เมตร ติดตั้งป้ายโครงการชั่วคราว 1 ป้าย และติดตั้งป้ายโครงการ  1  ป้าย 
(รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.โป่งตาลอง) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า  9  โครงการที่ 34 )           
1.5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 8 บ้านตะเคียนงาม (สาย
ทางหน้าบ้านนายแบน เรีองมะเริง - นายปัญญา มารัตตะ)     
จ านวน       1,052,800.-    บาท 
             เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางหน้าบ้านนายแบน 
เรืองมะเริง - นายปัญญา มารัตตะ) หมู่ที่ 8 บ้านตะเคียนงาม ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือปริมาณงานรวมไม่น้อยกว่า 
1,800 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 0.25 -0.50 เมตร   ติดตั้งป้ายโครงการ
ชั่วคราว  1  ป้าย  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  1  ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.โป่งตา
ลอง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 2561 -2565 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 
1  หน้า  10  โครงการที่ 37 ) 
 1.6  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน บ้านเนินทอง หมู่ที่ 11 (สายทางบ้านเนิน
ทอง เชื่อม บ้านคลองปูน เทศบาลต าบลหมูสี) จ านวน   371,000.-     บาท 
              เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic concrete 
หมู่ที่ 11 บ้านเนินทอง (สายทางบ้านเนินทอง เชื่อม บ้านคลองปูน เทศบาลต าบลหมูสี) ผิวจราจร
กว้าง 4.50 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า 200 เมตร หนาเฉลี่ย  0.04  เมตร 
หรือปริมาณงานรวมไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร โดยด าเนินการลงหินคลุกงานชั้นพ้ืนทาง
ปริมาณไม่น้อยกว่า 196 ลูกบาศก์เมตร เกรดเกลี่ยปรับแต่งบดอัดแน่น พร้อมงานเครื่องหมายบน
ผิวจราจร ติดตั้งป้ายโครงการชั่วคราว 1 ป้าย และติดตั้งป้ายโครงการ  1  ป้าย (รายละเอียดตาม
แบบแปลน อบต.โป่งตาลอง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 2561 -
2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1  หน้า  74  โครงการที่ 191 ) 
2.  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (421000)  
 จ านวน   6,321,000.-    บาท 
2.1 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน บ้านหนองซ่อม หมู่ที่ 5 (สายทางบริเวณสาม
แยกบ้านนายมาลี สาทกลาง ถึง ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 3052) 
จ านวน         994,000.-      บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic concrete หมู่ที่ 
5 บ้านหนองซ่อม (สายทางบริเวณสามแยกบ้านนายมาลี สาทกลาง ถึง ถนนทางหลวงชนบท
หมายเลข นม 3052) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า 500 
เมตร หนาเฉลี่ย  0.04  เมตร หรือปริมาณงานรวมไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร โดย
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ด าเนินการลงหินคลุกงานชั้นพ้ืนทางปริมาณไม่น้อยกว่า 310 ลูกบาศก์เมตร เกรดเกลี่ยปรับแต่ง
บดอัดแน่น พร้อมงานเครื่องหมายบนผิวจราจร ติดตั้งป้ายโครงการชั่วคราว 1 ป้าย และติดตั้ง
ป้ายโครงการ  1  ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.โป่งตาลอง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กอง
ช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1  หน้า  55  โครงการที่ 77 ) 
2.2  โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านหนองจอก เชื่อม      หมู่ที่ 7 
บ้านสระน้ าใส     จ านวน         830,000.-      บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic concrete โดย
วิธี Pavement in  Place Recycling หมู่ที่ 6 บ้านหนองจอก เชื่อม หมู่ที่ 7 บ้านสระน้ าใส ผิว
จราจรกว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า 350 เมตร หนาเฉลี่ย  0.04  
เมตร หรือปริมาณงานรวมไม่น้อยกว่า 2,100 ตารางเมตร โดยด าเนินการลงหินคลุกงานชั้นพ้ืน
ทางปริมาณไม่น้อยกว่า 217 ลูกบาศก์เมตร เกรดเกลี่ยปรับแต่งบดอัดแน่น พร้อมงาน
เครื่องหมายบนผิวจราจร ติดตั้งป้ายโครงการชั่วคราว 1 ป้าย และติดตั้งป้ายโครงการ  1  ป้าย 
(รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.โป่งตาลอง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)  (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 5 ปี 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1  หน้า  58  โครงการที่ 97 ) 
2.3  โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านสระน้ าใส 
(ซอยทองหล่อ)   จ านวน      1,976,000.-    บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic concrete หมู่ที่ 
7 บ้านสระน้ าใส ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า 1,000 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.04  เมตร หรือปริมาณงานรวมไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร โดย
ด าเนินการลงหินคลุกงานชั้นพ้ืนทางปริมาณไม่น้อยกว่า 620 ลูกบาศก์เมตร เกรดเกลี่ยปรับแต่ง
บดอัดแน่น พร้อมงานเครื่องหมายบนผิวจราจร ติดตั้งป้ายโครงการชั่วคราว 1 ป้าย และติดตั้ง
ป้ายโครงการ  1  ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.โป่งตาลอง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กอง
ช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1  หน้า  63  โครงการที่ 128 ) 
2.4  โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic concrete หมู่ที่  9  บ้านมอ
ตะเคียน ( เส้นบบ้านนางอนงค์ สองเมือง ) จ านวน         755,000 -      บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic concrete หมู่
ที่ 9 บ้านมอตะเคียน   ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า 450 
เมตร หนาเฉลี่ย  0.04  เมตร หรือปริมาณงานรวมไม่น้อยกว่า 2,250 ตารางเมตร โดย
ด าเนินการลงหินคลุกงานชั้นพ้ืนทางปริมาณไม่น้อยกว่า 234 ลูกบาศก์เมตร เกรดเกลี่ยปรับแต่ง
บดอัดแน่น พร้อมงานเครื่องหมายบนผิวจราจร ติดตั้งป้ายโครงการชั่วคราว 1 ป้าย และติดตั้ง
ป้ายโครงการ  1  ป้าย  (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.โป่งตาลอง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 2561-2565 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1  หน้า  10  โครงการที่ 
41 ) 
2.5  โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านหนองกรวด (สายทางจากสี่
แยกหนองกรวด-นายประยูร วรรณแก้ว)    จ านวน    830,000.-      บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic concrete โดย
วิธี Pavement in  Place Recycling หมู่ที่ 10 บ้านหนองกรวด (สายทางจากสี่แยกหนอง
กรวด-นายประยูร วรรณแก้ว) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า 
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350 เมตร หนาเฉลี่ย  0.04  เมตร หรือปริมาณงานรวมไม่น้อยกว่า 2,100 ตารางเมตร โดย
ด าเนินการลงหินคลุกงานชั้นพ้ืนทางปริมาณไม่น้อยกว่า 217 ลูกบาศก์เมตร เกรดเกลี่ยปรับแต่ง
บดอัดแน่น พร้อมงานเครื่องหมายบนผิวจราจร ติดตั้งป้ายโครงการชั่วคราว 1 ป้าย และติดตั้ง
ป้ายโครงการ  1  ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.โป่งตาลอง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กอง
ช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1  หน้า  12  โครงการที่ 48 ) 
2.6  โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic concrete  หมู่ที่  13  บ้านโป่ง
ฉนวน (ซอย กม.1)    จ านวน         286,000. -      บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic concrete หมู่ที่ 
13 บ้านโป่งฉนวน (ซอย กม.1) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทางยาวไม่น้อย
กว่า 140 เมตร หนาเฉลี่ย  0.04  เมตร หรือปริมาณงานรวมไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร โดย
ด าเนินการลงหินคลุกงานชั้นพ้ืนทางปริมาณไม่น้อยกว่า 72  ลูกบาศก์เมตร เกรดเกลี่ยปรับแต่ง
บดอัดแน่น พร้อมงานเครื่องหมายบนผิวจราจร ติดตั้งป้ายโครงการชั่วคราว 1 ป้าย และติดตั้ง
ป้ายโครงการ  1  ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.โป่งตาลอง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กอง
ช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1  หน้า  12  โครงการที่ 52 ) 
2.7 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณท่ีท าการ อบต. โป่งตาลอง อ. ปากช่อง  
จ. นครราชสีมา  จ านวน        500,000.-       บาท 
 โดยติดตั้งโคมไฟแสงสว่าง ตามแนวรั้วที่ท าการ อบต. โป่งตาลอง พร้อมปลูกไม้ดอกไม้
ประดับ จัดสวน ปลูกหญ้า ซุ้มเฉลิมพระเกียรติและบริเวณที่ท าการ อบต. โป่งตาลอง พร้อมจัดท า
ป้ายชื่อที่ท าการ อบต.โป่งตาลอง  (รายละเอียดตามแบบ อบต. โป่งตาลอง) (กองช่าง)  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 2561-2565 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1  หน้า  12  โครงการที่ 52 ) ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ (กองช่าง) 
2.8 เงินชดเชยค่างานบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้  
(ค่า K) ในงานหรือโครงการภายใต้แผนงานเดียวกัน  
จ านวน         150,000.-      บาท 
 เพ่ือเบิกจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) ตามจ านวนเงินที่
ค านวณและตรวจสอบความถูกต้องแล้วให้ผู้รับจ้างส าหรับโครงการต่าง ๆ ในงบลงทุน ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ (กองช่าง)   
         สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยประการใด ขอให้น าเรียนสอบถามเพ่ิมเติมได้  ถ้าไม่มี ดิฉัน
ขอน าเรียนชี้แจงแต่เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณค่ะ 

นายเกษม  โมราบุตร
ประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณ นางสุทธิ์นัชชา  ชวาร์ซ ผู้อ านวยการกองช่าง  ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดประมาณการ
รายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กองช่าง ให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบ  
และต่อไป เรียนเชิญ นายราเชน  สุขจิตร  ต าแหน่งรองปลัด อบต.โป่งตาลอง  ได้ชี้แจง
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ได้รับทราบ เรียนเชิญครับ 

นายราเชน  สุขจิตร   
รองปลัด อบต.โป่งตาลอง 

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมนายราเชน  สุขจิตร  ต าแหน่งรองปลัด 
อบต.โป่งตาลอง ขออนุญาตน าเรียนเกี่ยวกับรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การ
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บริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง ให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ได้รับทราบ ดังนี้ครับ 
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 

ประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น  9,049,063.- บาท  แยกเป็น 
แผนงานการศึกษา (00210) 

งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)รวมทั้งสิ้น 3,113,600.-  บาท 
งบบุคลากร (520000)            รวม 2,475,600.-     บาท 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (522000)     จ านวน 2,475,600.-     บาท 
1. เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล (220100)        จ านวน  1,082,160.- บาท 
                     เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบลพร้อมเงินปรับปรุงประจ าปี  ตาม
ต าแหน่งและอัตราที่ ก.อบต. ก าหนดโดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน  จ านวน  3  อัตรา 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
2. เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก (220100)     จ านวน      817,440.- บาท  
                     เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ครู พร้อมเงินปรับปรุงประจ าปีตามต าแหน่งไม่เกิน  
12  เดือน  จ านวน  3  อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ศาสนาและวัฒนธรรม) 
3. เงินประจ าต าแหน่ง (220300)        จ านวน       42,000.- บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้กับนักบริหารงานการศึกษา  ตามกฎหมาย
ว่าด้วยเงินและเงินประจ าต าแหน่ง  โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
4. ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)  จ านวน     150,000.-    บาท  
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง
ผู้ดูแลเด็กตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
5. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220700)           จ านวน  24,000.-    บาท  
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว  ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ   ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
6. ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)    จ านวน     324,000.-    บาท  
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปจ านวน  3  
ต าแหน่ง     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
7. เงินเพิ่มต่าง ๆ  ของพนักงานจ้าง      จ านวน         36,000.-  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน  3  ต าแหน่ง   ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้    (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
งบด าเนินการ (530000)                รวม  620,000.-      บาท 
ค่าตอบแทน (531000)  รวม  200,000.-      บาท 
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (310100)   
จ านวน  150,000 บาท 
 



37 
 

           เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนอ่ืนกรณีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้แก่
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานจ้าง ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและมีสิทธิได้รับเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม) 
2.  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300) จ านวน 10,000.- บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม) 
3.  ค่าเช่าบ้าน (310400)   จ านวน      30,000.-      บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อบ้านของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลตามสิทธิที่เบิก
ได้ตามระเบียบฯก าหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  
4.  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310400) จ านวน      10,000.-     บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน  และผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
ฯ ก าหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
ค่าใช้สอย (532000)   จ านวน        330,000.-   บาท 
1.  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)   จ านวน       30,000.-   บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าถ่ายส าเนาเอกสาร  ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน  ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่มีความจ าเป็นรวมทั้งค่าจ้างเหมา
บริการบุคคลภายนอก  ค่าจ้าง  ท าของ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม) 
2.  รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200) จ านวน   20,000.-    บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับรองต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  และการประชุมต่าง ๆ 
เช่น  ค่าอาหาร  ค่าเครื่องดื่ม  ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรอง  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับการ
รับรองในการต้อนรับ การตรวจงาน  การเยี่ยมชม  หรือทัศนศึกษาดูงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
3.  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ (320300)    
จ านวน        30,000.-   บาท 
 3.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน        30,000.-    บาท   
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ในการ
เดินทาง ไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง  ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  
 4.  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400) จ านวน 250,000.-บาท 
           เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ที่ช ารุดเสียหายจ าเป็นต้อง
บ ารุงรักษาและซ่อมแซมเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น อาคาร เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ 
เกา้อ้ี และครุภัณฑ์อ่ืนฯลฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
   ค่าวัสดุ  (533000) จ านวน   90,000.-    บาท 
1.วัสดุส านักงาน  (330100)  จ านวน    50,000 .-    บาท 
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 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ในกองการศึกษา  เช่น กระดาษ  แฟ้ม  
ปากกา  ดินสอ  ไม้บรรทัด  ยางลบ  คลิปหนีบกระดาษ  เข็มหมุด  ลวดเย็บกระดาษ  ธงชาติ  
ตรายาง  กุญแจ  พระบรมฉายาลักษณ์  เต็นท์  แผ่นป้ายชื่อส านักงานหรือหน่วยงาน  หรือแผ่น
ป้ายต่าง ๆ  น้ าดื่ม  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
2.  วัสดุคอมพิวเตอร์  (331400)    จ านวน     40,000.-     บาท   
           เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึก
ข้อมูล ตลับ ผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์  โปรแกรม คอมพิวเตอร์   หรือซอฟต์แวร์   เครื่องอ่าน
และบันทึกข้อมูลแบบซีดีรอม       (CD-RW) และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์  หมึกส าหรับ
เครื่องถ่ายเอกสาร  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
งบลงทุน                                                  รวม       18,000.-   บาท 
ค่าครุภัณฑ์  (541000)                          จ านวน       18,000.-   บาท 
1.  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (410900) จ านวน      18,000.-   บาท 
1.1  ชั้นคว่ าจาน            จ านวน     18,000.-   บาท  
         เพ่ือเป็นค่าชั้นคว่ าถาดหลุมสแตนเลส  4  ชั้น  ราคา 18,000 บาท จ านวน 1 ตัว 
 คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
         ตั้งตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีก าหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฯ ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)   ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561  – 
2565 บัญชีครุภัณฑ์ ปี 2564 หน้า 140โครงการที่  6 ) 
แผนงานการศึกษา (00210) 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)รวมทั้งสิ้น   5,405,463.-       บาท 
งบด าเนินการ (530000)     รวม    2,229,463.-       บาท 
ค่าใช้สอย (532000)          รวม     770,500.- บาท 
1.  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  (320100)   จ านวน  10,000.-    บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ ค่าเข้าปกหนังสือ  หรือข้อบัญญัติต่าง ๆ  เพ่ือจ่ายเป็นค่า
วารสารหนังสือพิมพ์  หรือสิ่งตีพิมพ์ต่าง ๆ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงเต้าเสียบปลั๊กไฟ
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานท้องถิ่นในการปฏิบัติงานอย่างใดอย่าง
หนึ่ง  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
 2.  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ (320300)   
จ านวน   760,500.-    บาท 
2.1  โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จ านวน    80,000.-    บาท 
             เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการตามโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กเล็กให้เหมาะสมวัย 
ต่าง ๆ เช่น  โครงการวันเด็กแห่งชาติ  โครงการแข่งกีฬา  โครงการธรรมะกับเด็กเล็ก  โครงการ
วันลอยกระทง ฯลฯตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ( แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 แผนปี  2564  หน้า  121  โครงการที่  1 ) 
2.2  โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็ก  จ านวน     30,000.-    บาท 
  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดกิจกรรมวันเด็ก  เช่น   ค่าอาหาร  เครื่องดื่ม  
ส าหรับเด็กที่มาร่วมกิจกรรม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ฯลฯ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561–
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2565 แผนปี 2564  หน้า 107 โครงการที่  1 ) 
 2.3  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  จ านวน 650,500.-  บาท 
 2.3.1 เงินสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน   441,000.-  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบล   
โป่งตาลอง  จ านวน  90  คน  จัดสรรอัตราคนละ  20  บาทต่อวัน  จ านวน  245  วัน ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 
2565 แผนปี  2564  หน้า  121  โครงการที่  2 ) 
 2.3.2 เงินค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)    จ านวน    153,000.-  บาท   
 เพ่ือจ่ายเป็นค่า สื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา  และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กเล็ก
จ านวน  90  คน  คนละ 1,700 บาท ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561  – 2565 แผนปี  
2564  หนา้  122  โครงการที ่ 6 ) 
2.3.3 ค่าหนังสือเรียน  จ านวน     10,000.-  บาท   
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน  อัตราคนละ  200 บาท/ปี  จ านวน  50  คน  (เด็กอายุ 
3-5 ปี)  ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม) 
2.3.4 ค่าอุปกรณ์การเรียน  จ านวน     10,000.-  บาท   
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน  อัตราคนละ  200 บาท/ปี  จ านวน  50  คน  (เด็ก
อายุ 3-5 ปี )  ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม) 
2.3.5 ค่าเครื่องแบบนักเรียน จ านวน     15,000.-  บาท   
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน  อัตราคนละ  300 บาท/ปี  จ านวน  50  คน  (เด็ก
อายุ 3-5 ปี )  ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม) 
2.3.6 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จ านวน     21,500.-  บาท   
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน  อัตราคนละ  430 บาท/ปี  จ านวน  50  คน  (เด็ก
อายุ 3-5 ปี )  ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม) 
 ค่าวัสดุ (533000) จ านวน   1,408,563.-  บาท 
 1. วัสดุอาหารเสริม (นม) (330400)  จ านวน 1,348,563.-บาท 
1.1  อาหารเสริม(นม) เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาที่ 1 - 6  
จ านวน    1,162,839.-   บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็กอนุบาล  และเด็กประถมศึกษาปีที่1  – 6  
โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)  จ านวนเด็ก  644 คน 
จัดสรรอัตราคนละ  7.37  บาท  จ านวน  245  วัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ( แผนพัฒนาท้องถิ่น   พ.ศ. 2561 – 2565 แผนปี  2564  
หน้า  121  โครงการที่  2 ) 
1.2  อาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน      185,724.-   บาท 
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  เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวนเด็ก 90  คน  
จัดสรรอัตราคนละ  7. 37  บาท  จ านวน  280  วัน  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561  – 2565 แผนปี  2564  
หน้า  121  โครงการที่  2 ) 
2.  วัสดุงานบ้านงานครัว (330300) จ านวน         45,000 .-  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  ค่าแปรงขัดพ้ืน  ผงซักฟอก  สบู่  ยาสีฟัน  
แป้งเด็ก  แก้วน้ า  ผ้าเช็ดมือ ที่นอน  หมอน  ผ้าห่ม  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม) 
 3.  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800) จ านวน           5,000.-   บาท   
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น  น้ ามันเบนซิน  น้ ามันดีเซล  น้ ามันเครื่อง  
ฯลฯ     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
4. วัสดุการเกษตร (331000)  จ านวน           10,000.-   บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร  เช่น  ดินปลูก  ปุ๋ยฮอร์โมน  เมล็ดพันธ์พืช  ต้นกล้า  
ฯลฯ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
  ค่าสาธารณูปโภค (534100)     จ านวน  50,400.- บาท  
1.  ค่าไฟฟ้า  (340100)         จ านวน     42,000.-    บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อาคารสิ่งปลูกสร้างอ่ืน ๆ  
รวมทั้งทรัพย์สินต่าง ๆ  ที่อยู่ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
2.  ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม (340300)     จ านวน       8,400.-    บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้บริการทางด้านโทรคมนาคม  เช่นค่าโทรสาร  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบ
อินเตอร์เน็ต ค่าธรรมเนียม  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
            งบลงทุน                               รวม           500,000 .-  บาท 
 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  (421000)    จ านวน    500,000.-  บาท 
1. ค่าสิ่งก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ (420900)    จ านวน    500,000.-      บาท 
 1.1  โครงการก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตา
ลอง        จ านวน    500,000.-    บาท    
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลโป่งตาลอง  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  1  ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโป่งตาลอง)    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ( 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 แผนปี  2564  หน้า  123  โครงการที่  12 ) 
งบเงินอุดหนุน  (560000)            รวม    2,676,000.-  บาท 
 เงินอุดหนุน  (561000)             จ านวน     2,676,000.-   บาท    
 1.   เงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200)  จ านวน     2,676,000.-   บาท 
1.1  โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน    จ านวน     2,576,000.-   บาท 
            เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กอนุบาล  และเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 -  
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6  โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)  จ านวน 644  คน 
จัดสรรอัตราคนละ  20  บาท  จ านวน  200  วัน  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม) ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 แผนปี  2564  หน้า  121  
โครงการที่  2 ) 
 1.2 อุดหนุนโครงการอบรมทักษะอาชีพการจับผ้าในพิธีต่าง ๆ  โรงเรียนสระน้ าใสวิทยา    
จ านวน       20,000.-      บาท   
   เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาทักษะอาชีพการจับผ้าในงานพิธีต่าง ๆ ให้แก่นักเรียน ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561  – 
2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 แผนปี  2564  หน้า  22  โครงการที่  1 ) 
1.3 อุดหนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ โรงเรียนบ้านหนองคุ้มวิทยา   
จ านวน      20,000.-     บาท    
   เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561  – 2565 เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 แผนปี  
2564  หนา้  22  โครงการที่  2 ) 
 1.4 อุดหนุนโครงการอบรมทักษะอาชีพการจับผ้าในพิธีต่าง ๆ  โรงเ รียนบ้านหนองจอก         
จ านวน     20,000.-    บาท   
            เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาทักษะอาชีพการจับผ้าในงานพิธีต่าง ๆ ให้แก่นักเรียน  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 
เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 แผนปี  2564  หน้า  22  โครงการที่  3 ) 
1.5 อุดหนุนโครงการจัดหาสื่อพัฒนาทักษะการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  โรงเรียนบ้านหนอง
ซ่อมตะเคียนงาม    จ านวน     20,000.-   บาท 
    เพ่ือสนับสนุนศักยภาพนักเรียนด้านภาษาอังกฤษ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม) ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 แผนปี  
2564  หนา้  22  โครงการที ่ 4 ) 
 1.6  อุดหนุนโครงการพัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนบ้านโป่งตาลอง          
จ านวน     20,000.-   บาท 
             เพ่ือจัดหาสื่อแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายสามารถเชื่อมประสบการณ์กับชีวิตจริง เพ่ือฝึก
การคิด  การแก้ปัญหา  และการค้นพบความรู้  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม) ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 แผนปี  2564  หน้า  
22  โครงการที่  5 ) 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) 
งานกีฬาและนันทนาการ (00262)   รวมทั้งสิ้น 170,000.-             บาท 

 งบด าเนินการ (530000)                      รวม 170,000.-   บาท 
 ค่าใช้สอย (532000)      จ านวน   170,000.-   บาท 
1.  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  (320300) 
              จ านวน   170,000.- บาท  
 1.1  โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน/ประชาชน  ต้านภัยยาเสพติด   
     จ านวน    170,000.-  บาท 
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           เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน/ประชาชน ต้านภัยยา
เสพติดเช่น ค่าเช่าสถานที่  ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่/สนามแข่งขัน  ค่ากรรมการ
ติดสินกีฬา ค่าถ้วยรางวัลและเงินรางวัล ค่าจัดซื้อ/จัดหา วัสดุอุปกรณ์กีฬา  ค่าจัดซื้อชุดกีฬา
ส าหรับนักกีฬา  ค่าด าเนินการพิธีเปิด-ปิด ค่าวงดุริยางค์ ค่าป้ายโครงการ/ป้ายประชาสัมพันธ์/
ป้ายรณรงค์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม) ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 แผนปี  2564  หน้า  128  โครงการที่  
17 ) 

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)    รวมทั้งสิ้น 250,000.- บาท 

งบด าเนินการ (530000)       รวม 230,000.-           บาท 
ค่าใช้สอย (532000)        รวม 230,000.-          บาท 
1.  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  (320300)   
 จ านวน  230,000.-  บาท  
1.1 โครงการส่งเสริมและจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์รดน้ าหัวผู้สูงอายุ  จ านวน 80,000.-   
บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ เช่น ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ ค่าป้าย
โครงการ  ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมนันทนาการ  ค่าใช้จ่ายพิธีกรรมทางศาสนา  ค่าอาหาร
และเครื่องดื่มฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  ( แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 แผนปี  2564  หน้า  127  โครงการที่  8 ) 
1.2  โครงการประเพณีวันลอยกระทง   จ านวน    150,000.- บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ  เช่น  ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ ค่าป้าย
โครงการ/ป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าจัดท ากระทง และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 แผนปี  
2564  หนา้  127  โครงการที ่ 10 ) 
งบเงินอุดหนุน  (560000)                  รวม                 20,000.-   บาท 
  เงินอุดหนุน  (561000)            จ านวน               20,000.-  บาท 
 1.   เงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200)   จ านวน    20,000.-  บาท 
1.1  อุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี งานราชพิธีและงานประเพณีวัฒนธรรมอ าเภอ
ปากช่อง    จ านวน    20,000.-  บาท   
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับอ าเภอปากช่อง  ในการจัดงานรัฐพิธี งานราชพิธีและงาน
ประเพณีวัฒนธรรมอ าเภอปากช่อง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 แผนปี  2564  หน้า  132  โครงการที่  1 )  

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) 
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว (00264) รวมทั้งสิ้น 110,000.-    บาท 

งบด าเนินการ (530000)      รวม     110,000.-    บาท 
ค่าใช้สอย (532000)       จ านวน     110,000.-   บาท 
1.  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ (320300)   
จ านวน    110,000.-   บาท 
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 1.1  โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในต าบลโป่งตาลอง   
          จ านวน    50,000.-   บาท 
             เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวใน
ต าบลโป่งตาลองโดยจ่ายเป็น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่ารับรอง ค่ากระดาษ เครื่องเขียนแบบพิมพ์ 
ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าป้าย  ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)  ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  แผนปี  2564  หน้า  125  โครงการ
ที่  1 ) 
 1.2  โครงการจัดกิจกรรมงานน้อยหน่าและของดีเมืองปากช่อง  จ านวน 60,000.-  บาท 
             เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการ  เช่น ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์ใน
ต าบลหรือตกแต่งรถขบวนแห่งานน้อยหน่าและของดีเมืองปากช่อง  ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ร่วมกับ
อ าเภอปากช่อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม) ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 แผนปี  2564  หน้า  125  
โครงการที่  2 )  
         สมาชิกสภาฯท่านใด มีข้อสงสัยประการใด ขอให้น าเรียนสอบถามได้  ถ้าไม่มีผมขอน า
เรียนแต่เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ 

นายเกษม  โมราบุตร
ประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณ นายราเชน  สุขจิตร  รองปลัด อบต.โป่งตาลอง  ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดประมาณการ
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  ให้สมาชิกสภาฯทุกท่าน ได้รับทราบ และหลังจากที่สมาชิกสภาฯ ได้ฟังค าชี้แจง
รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้ว มี
สมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม
เห็นชอบรับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในวาระที่ ๑ ขั้นรับ
หลักการ ด้วยครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบรับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
เห็นชอบ ๑๘  เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานงดออกเสียง) 

นายเกษม  โมราบุตร
ประธานสภาฯ 

เมื่อเราได้ร่วมกันพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และลง
มติเห็นชอบแล้วในวาระท่ี ๑ ขั้นรับหลักการ และเมื่อรับร่างข้อบัญญัติแล้ว ขอให้สมาชิกสภาฯทุก
ท่านเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติขึ้นมา ๑ คณะ มีจ านวนไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๗ 
คน จากสมาชิกสภาฯ ที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ขั้นตอนการเสนอจะต้องมีผู้เสนอ ๑ ท่าน และผู้
รับรอง ๒ ท่าน แต่ก่อนจะเสนอผู้ที่จะมาเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ จะต้องมีผู้เสนอก่อนว่าจะให้
มีคณะกรรมการแปรญัตติจ านวนกี่ท่าน ขอให้สมาชิกสภาฯ ออกความเห็นและน าเสนอได้ เรียน
เชิญครับ 

นายอนันท์  ด่านตระกูล 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๑ 

เรียนท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมนายอนันท์  ด่านตระกูล 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๑  ขอเสนอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติขึ้นมาท าหน้าที่ ทั้งหมด 
๗ ท่าน ผมขอน าเรียนแต่เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ 
            ผู้รับรอง จ านวน ๒ ท่าน 
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๑.นางสุรัสวดี  เรืองจาบ      สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗ 
๒.นายสมัคร  วงษ์ระหงส์   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔ 

นายเกษม  โมราบุตร
ประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณ นายอนันท์  ด่านตระกูล สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๑ ที่เสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ
ขึ้นมาท าหน้าที่ทั้งหมดจ านวน จ านวน ๗ ท่าน และมีสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อเสนออ่ืนอีกหรือไม่ 
ถ้ามีขอเรียนเชิญเสนอครับ 

นายสิริชัย  รีเรืองชัย 
สมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๙ 

เรียนท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมนายสิริชัย  รีเรืองชัย 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๙  ขอเสนอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติขึ้นมาท าหน้าที่ ทั้งหมด ๓ 
ท่าน ผมขอน าเรียนแต่เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ 
            ผู้รับรอง จ านวน ๒ ท่าน 
๑.นางขันเทียง  แสงรัตน์     สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๐ 
๒.นายหอม  ญาติจันทึก     สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๘ 

นายเกษม  โมราบุตร
ประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณ  นายสิริชัย  รีเรืองชัย  สมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๙ ที่เสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ
ขึ้นมาท าหน้าที่ทั้งหมดจ านวน ๓ ท่าน และมีสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อเสนออ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี
ผมขอมติในท่ีประชุม ว่าคณะกรรมการแปรญัตติจะมีจ านวนเท่าใด 
          ๑.ใครเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน ๗ ท่าน 
เห็นชอบ ๙  เสียง  ไม่เห็นชอบ  ๙  เสียง  งดออกเสียง ๑  เสียง(ประธานงดออกเสียง) 
          ๒.ใครเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน ๓  ท่าน 
เห็นชอบ ๙  เสียง  ไม่เห็นชอบ  ๙  เสียง  งดออกเสียง ๑  เสียง(ประธานงดออกเสียง) 
ในเมื่อสมาชิกสภาฯ มีมติในการออกคะแนนเสียงเท่ากัน ดังนั้นประธานจึงขอออกเสียง  ให้มี
คณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน ๗ ท่าน ครับ 

นายเกษม  โมราบุตร
ประธานสภาฯ 

ผมขอสรุปจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติ ตามมติในที่ประชุมส่วนใหญ่ มีมติเห็นชอบให้มี
คณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน  ๗  ท่าน ต่อไปขอให้สมาชิกสภาฯเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ
แปรญัตติคนที่ ๑ ตามข้ันตอนที่ผมได้น าเรียนให้ทุกท่านได้รับทราบ ขอเชิญเสนอครับ 

นายสุวรรณ์  ประดิษฐ์ภูมิ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒ 

เรียนท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมนายนายสุวรรณ์  ประดิษฐ์ภูมิ  สมาชิก
สภาฯ หมู่ที่ ๒ ขอเสนอ นายสมหมาย  คงเพียรธรรม สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓ เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติคนที่ ๑ 
           ผู้รับรอง  จ านวน ๒ ท่าน 
๑.นายมาลี  สาทกลาง     สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕ 
๒.นายปัญญา  มารัตตะ   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๘ 

นายเกษม  โมราบุตร
ประธานสภาฯ 

มีท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑ เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีสรุปได้ว่า นาย
สมหมาย  คงเพียรธรรม สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑ 

นายเกษม  โมราบุตร
ประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณนายสุวรรณ์  ประดิษฐ์ภูมิ  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒ ที่เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการแปร
ญัตติคนที่ ๑  ต่อไปขอเชิญเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒ 
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นายสมหมาย  คงเพียรธรรม  
สมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๓   

เรียนท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ผมนายสมหมาย  คงเพียรธรรม  สมาชิก
สภาฯหมู่ที่ ๓    ขอเสนอ นายไพฑูรย์  มาไพศาล สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑  เป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติคนที่ ๒ 
           ผู้รับรอง  จ านวน ๒ ท่าน 
๑.นายไพฑูรย์  มาไพศาล    สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑ 
๒.นายหอม  ญาติจันทึก      สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๘ 

นายเกษม  โมราบุตร
ประธานสภาฯ 

มีท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒ เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีสรุปได้ว่า นาย
ไพฑูรย์  มาไพศาล สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒ 

นายเกษม  โมราบุตร
ประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณ นายสมหมาย  คงเพียรธรรม  สมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๓ ที่เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการแปร
ญัตติคนที่ ๒ ต่อไปขอเชิญเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓ 

นายอนันท์  ด่านตระกูล 
สมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๑๑ 

เรียนท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมนายอนันท์  ด่านตระกูล 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๑  ขอเสนอ นายเกษม  โมราบุตร สมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๒  เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติคนที่ ๓ 
         ผู้รับรอง  จ านวน  ๒  ท่าน 
๑.นายส ารถ  เศรฐวงศ์          สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๓ 
๒.นายปัญญา  มารัตตะ         สมาชิกสภาฯ หมู่ ๘ 

นายเกษม  โมราบุตร
ประธานสภาฯ 

มีท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓ เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีสรุปได้ว่า นาย
เกษม  โมราบุตร สมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๒  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓ 

นายเกษม  โมราบุตร
ประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณ นายอนันท์  ด่านตระกูล  สมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๑๑ ที่เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการแปร
ญัตติคนที่ ๓ ต่อไปขอเชิญเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติคนที่  ๔ 

นายสิริชัย   รีเรืองชัย 
สมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๙ 

เรียนท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมนายสิริชัย   รีเรืองชัย 
สมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๙ ขอเสนอ นายปัญญา  มารัตตะ สมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๘  เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติคนที่ ๔ 
         ผู้รับรอง  จ านวน  ๒  ท่าน 
๑.นายไพฑูรย์  มาไพศาล          สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑ 
๒.นายบุญจันทร์  คัมภีระ         สมาชิกสภาฯ หมู่ ๗ 

นายเกษม  โมราบุตร
ประธานสภาฯ 

มีท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๔ เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีสรุปได้ว่า นาย
ปัญญา  มารัตตะ สมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๘  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๔ 

นายเกษม  โมราบุตร
ประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณ นายสิริชัย   รีเรืองชัย    สมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๙  ที่เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ
คนที่ ๔ ต่อไปขอเชิญเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติคนที่  ๕ 
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นายมาลี  สาทกลาง 
สมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๕ 

เรียนท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมนายมาลี  สาทกลาง 
สมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๕  ขอเสนอ นายหอม  ญาตจันทึก สมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๘  เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติคนที่ ๕ 
         ผู้รับรอง  จ านวน  ๒  ท่าน 
๑.นางสุรัสวดี  เรืองจาบ          สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗ 
๒.นายปัญญา  มารัตตะ         สมาชิกสภาฯ หมู่ ๘ 

นายเกษม  โมราบุตร
ประธานสภาฯ 

มีท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๕ เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีสรุปได้ว่า นาย
หอม  ญาติจันทึก สมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๘  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๕ 

นายเกษม  โมราบุตร
ประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณ นายมาลี  สาทกลาง  สมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๕ที่เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติคนที่  
๕   ต่อไปขอเชิญเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติคนที่  ๖ 

นายสมหมาย   คงเพียรธรรม 
สมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๓ 

เรียนท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมนายสมหมาย   คงเพียรธรรม 
สมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๓  ขอเสนอ นายบุญจันทร์  คัมภีระ สมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๗  เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติคนที่ ๖          
          รับรอง  จ านวน  ๒  ท่าน 
๑.นายสิริชัย  รีเรืองชัย          สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๙ 
๒.นายปัญญา  มารัตตะ         สมาชิกสภาฯ หมู่ ๘ 

นายเกษม  โมราบุตร
ประธานสภาฯ 

มีท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๖ เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีสรุปได้ว่า นาย
บุญจันทร์  คัมภีระ สมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๗  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๖ 

นายเกษม  โมราบุตร
ประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณ นายสมหมาย   คงเพียรธรรม   สมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๓ ที่เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ
แปรญัตติคนที่  ๖   ต่อไปขอเชิญเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๗ 

นายไพฑูรย์  มาไพศาล 
สมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๑ 

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมนายไพฑูรย์ มาไพศาล สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 
๑  ขอเสนอ นางขันเทียง  แสงรัตน์ สมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๑๐  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๗          
          รับรอง  จ านวน  ๒  ท่าน 
๑.นายสมัคร  วงษ์ระหงษ์          สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔ 
๒.นายอนันท์  ด่านตระกูล         สมาชิกสภาฯ หมู่ ๑๑ 

นายเกษม  โมราบุตร
ประธานสภาฯ 

มีท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๗ เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีสรุปได้ว่า นาง
ขันเทียง แสงรัตน์ สมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๑๐ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๗ 

นายเกษม  โมราบุตร
ประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณ นายไพฑูรย์ มาไพศาล  สมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๑ ที่เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ
คนที่  ๗ บัดนี้สมาชิกสภาฯได้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติครบทั้ง ๗ ท่าน แล้ว ดังมีรายชื่อ
ดังต่อไปนี้ 
๑.นายสมหมาย  คงเพียรธรรม          เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่  ๑ 
๒.นายไพฑูรย์  มาไพศาล                เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่  ๒ 
๓.นายเกษม  โมราบุตร                  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่  ๓   
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๔.นายปัญญา  มารัตตะ                 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่  ๔ 
๕.นายหอม  ญาติจันทึก                 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่  ๕ 
๖.นายบุญจันทร์  คัมภีระ                เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่  ๖ 
๗.นางขันเทียง  แสงรัตน์                 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่  ๗ 
          ต่อไปขอให้เลขาสภาฯ ก าหนดวันแปรญัตติ  ก าหนดสถานที่ท างานของคณะกรรมการ
แปรญัตติและก าหนดวันประชุม  เพื่อแถลงผลการแปรญัตติในวาระที่ ๒ และขั้นลงมติเห็นชอบใน
วาระท่ี ๓ ต่อไป  เชิญเสนอครับ   

นายไพรฑูรณ์   ชัยยา 
เลขานุการสภาฯ 

เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ผมนายไพรฑูรณ์  ชัยยา เลขานุการสภาฯ  ขอ
น าเสนอเกี่ยวกับการแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติ  ดังนี้ การแปรญัตติมีระยะเวลาให้
สมาชิกสภาฯ ยื่นเสนอค าแปรญัตติ  ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง คือ  วันที่ ๗ , ๘ , ๙  
สิงหาคม ๒๕๖๓  ตั้งแต่เวลา ๐๘.0๐ น.-๑๖.๐๐ น. ใช้ห้องประชุมสภาองค์การบริการส่วนต าบล
โป่งตาลอง  เป็นสถานที่ท างาน  และในวันที่  ๑๔  สิงหาคม ๒๕๖3 เป็นวันประชุมสภาฯ  เพ่ือ
แถลงการณ์แปรญัตติและลงมติการแปรญัตติในวาระที่ ๒  และข้ันลงมติในวาระที่ ๓  ทุกท่านเห็น
ว่าเหมาะสมหรือไม่  ผมขอน าเรียนแต่เพียงเท่านี้  ขอขอบคุณครับ 

นายเกษม  โมราบุตร
ประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณ  นายไพรฑูรณ์   ชัยยา  เลขานุการสภาฯ ที่ได้น าเสนอวันเวลาและสถานที่ท างานของ
คณะกรรมการแปรญัตติและก าหนดวันประชุมสภาฯ  เพ่ือให้คณะกรรมการแปรญัตติแถลงการณ์
แปรญัตติและลงมติเห็นชอบในวาระที่ ๒ และขั้นลงมติในวาระที่ ๓  ท่านสมาชิกสภาฯ มีความ
คิดเห็นอย่างไร  เห็นชอบด้วยหรือไม่  หากเห็นขอบขอมติที่ประชุมด้วยครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามท่ีเสนอ  เห็นชอบ ๑๙ เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง 
งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานงดออกเสียง) 

นายเกษม  โมราบุตร
ประธานสภาฯ 

เมื่อเราได้ร่วมกันพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๔ ลงมติ
เห็นชอบแล้วในวาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ  และได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติเรียบร้อยแล้ว  
ต่อไปจะขอพักการประชุม  เพื่อรับประทานอาหารกลางวันครับ 

นายเกษม  โมราบุตร
ประธานสภาฯ 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 

นายเกษม  โมราบุตร
ประธานสภาฯ 

4.2 โอนงบประมาณส านักงานปลัด หน้า 125 แผนงานรักษาความสงบภายใน(00120) 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย(00123) งบด าเนินการ (530000) ค่าใช้สอย 
(532000) ข้อ 1.รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ ข้อย่อย 1.1 โครงการฝึกอบรมหรือฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อป
พร) งบประมาณตั้งไว้ 100,000 บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 100,000 บาท โอน
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่หน้า 128  แผนงานรักษาความสงบภายใน(00120) งานป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) งบด าเนินการ (530000) ค่าใช้สอย 
(532000) ข้อ 1.รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ ข้อย่อย 1.10 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ งบประมาณที่ โอน 
100,000 บาท เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ 
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          เรียนเชิญนางสาวนภาพรรณ  ชมถนัด หัวหน้าส านักงานปลัด ได้ชี้แจงรายละเอียดให้
สมาชิกสภาฯทุกท่านได้รับทราบครับ 

นางสาวนภาพรรณ  ชมถนัด 
หัวหน้าส านักงานปลัด 

เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ดิฉันนางสาวนภาพรรณ  ชมถนัด หัวหน้า
ส านักงานปลัด ขอชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการโอนงบประมาณส านักงานปลัด หน้า 125 
แผนงานรักษาความสงบภายใน(00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย(00123) 
งบด าเนินการ (530000) ค่าใช้สอย (532000) ข้อ 1.รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ข้อย่อย 1.1 โครงการฝึกอบรมหรือฝึกทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร) งบประมาณตั้งไว้ 100,000 บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
100,000 บาท โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่หน้า 128  แผนงานรักษาความสงบภายใน
(00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) งบด าเนินการ (530000) 
ค่าใช้สอย (532000) ข้อ 1.รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ ข้อย่อย 1.10 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ งบประมาณที่โอน 
100,000 บาท เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้   เพ่ือเป็นการสนับสนุนโครงการจิต
อาสาพระราชทาน 904 วปร. ในระดับพื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง อันจะส่งผลให้ประชาชนในพ้ืนที่มี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างรวดเร็ว จึงต้องด าเนินการตั้งจ่ายรายการใหม่ 
  สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยประการใด ขอให้สอบถามเพ่ิมเติมได้ ถ้าไม่มีดิฉันขอน า
เรียนชี้แจงแต่เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณค่ะ 

นายเกษม  โมราบุตร
ประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณ นางสาวนภาพรรณ  ชมถนัด หัวหน้าส านักงานปลัด ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ
การโอนงบประมาณส านักงานปลัด แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย ให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบ  และมีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อสงสัยจะ
สอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมด้วยครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบการโอนงบประมาณส านักงานปลัด แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
 เห็นชอบ ๑๙  เสียง ไม่เห็นชอบ–เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง(ประธานงดออกเสียง) 

นายเกษม  โมราบุตร
ประธานสภาฯ 

4.3 โอนงบประมาณส านักปลัด หน้า 117 แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งาน
บริหารงานทั่วไป (00111) งบด าเนินการ (530000) ค่าใช้สอย (532000) ข้อ 3  
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ(320300) ข้อ
ย่อย 3.2 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง งบประมาณตั้งไว้ 900,000 บาท งบประมาณคงเหลือ
ก่อนโอน 900,000 บาท โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หน้า 128 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน(00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) งบลงทุน ค่า
ครุภัณฑ์ (541000) ข้อ 2 ครุภัณฑ์ส านักงาน ข้อย่อย 2.1 ชุดซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ/พระ
บรมฉายาลักษณ์ งบประมาณที่โอน 200,000 บาท เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้
ไว้ 
เรียนเชิญนางสาวนภาพรรณ  ชมถนัด หัวหน้าส านักงานปลัด ได้ชี้แจงรายละเอียดให้สมาชิกสภาฯ
ทุกท่านได้รับทราบครับ 
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นางสาวนภาพรรณ  ชมถนัด 
หัวหน้าส านักงานปลัด 

เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ดิฉันนางสาวนภาพรรณ  ชมถนัด หัวหน้า
ส านักงานปลัด ขอชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการโอนงบประมาณส านักปลัด หน้า 117 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) งบด าเนินการ (530000) ค่าใช้
สอย (532000) ข้อ 3  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ(320300) ข้อย่อย 3.2 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง งบประมาณตั้งไว้ 900 ,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 900 ,000 บาท โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หน้า 128 
แผนงานรักษาความสงบภายใน(00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
(00123) งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ (541000) ข้อ 2 ครุภัณฑ์ส านักงาน ข้อย่อย 2.1 ชุดซุ้มเฉลิม
พระเกียรติฯ/พระบรมฉายาลักษณ์ งบประมาณที่โอน 200 ,000 บาท เนื่องจากไม่ได้ตั้ง
งบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ 
          สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยประการใด ขอให้สอบถามเพ่ิมเติมได้ ถ้าไม่มีดิฉันขอน า
เรียนชี้แจงแต่เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณค่ะ 

นายเกษม  โมราบุตร
ประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณ นางสาวนภาพรรณ  ชมถนัด หัวหน้าส านักงานปลัด ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ
การโอนงบประมาณส านักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป ให้สมาชิกสภาฯ 
ทุกท่านได้รับทราบ  และมีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอ
มติที่ประชุมด้วยครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบการโอนงบประมาณส านักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป 
 เห็นชอบ ๑๙  เสียง ไม่เห็นชอบ–เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง(ประธานงดออกเสียง) 

นายเกษม  โมราบุตร
ประธานสภาฯ 

4.4 เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กองช่าง 
(หน้า 145) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (๐๐๓๑๐)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา(๐๐๓๑2) งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ (534๐๐๐) 2. ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  (๔116๐๐) ข้อย่อย 2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 
 จากเดิม  
ข้อ 2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จ านวน   22,000. -    บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จ านวน 1 ชุด  
(ตามเกณฑ์ราคาพื้นฐาน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจ าปี พ.ศ. 2562)  ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 บัญชีครุภัณฑ์ ปี 
2563  หน้า  141  โครงการที่  7 ) 
 ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น  
ข้อ 2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 จ านวน  22,000.-  บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จ านวน 1 ชุด  (ตาม
เกณฑ์ราคาพื้นฐาน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ***ณ ปัจจุบัน )  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (กองช่าง) ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 บัญชีครุภัณฑ์ ปี 2563  หน้า  
141  โครงการที่  7 ) 
         เรียนเชิญนายณวัชร์  นิลพฤกษ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ได้ชี้แจง
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รายละเอียดให้สมาชิกสภาฯทุกท่านได้รับทราบครับ 

นายณวัชร์  นิลพฤกษ์  
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ 

เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมนายณวัชร์  นิลพฤกษ์  นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิบัติการ  ขอชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กองช่าง (หน้า 145) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
(๐๐๓๑๐)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา(๐๐๓๑2) งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
(534๐๐๐) 2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  (๔116๐๐) ข้อย่อย 2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 
 จากเดิม  
ข้อ 2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จ านวน   22,000.-    บาท เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จ านวน 1 ชุด  (ตามเกณฑ์
ราคาพ้ืนฐาน กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ประจ าปี พ.ศ. 2562)  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (กองช่าง) ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 บัญชีครุภัณฑ์ ปี 2563  หน้า  
141  โครงการที่  7 ) 
 ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น  
ข้อ 2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จ านวน  22,000.-  บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จ านวน 1 ชุด  (ตามเกณฑ์
ราคาพ้ืนฐาน กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ***ณ ปัจจุบัน )  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองช่าง) ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 บัญชีครุภัณฑ์ ปี 2563  หน้า  141  
โครงการที่  7 ) 
เหตุผลเนื่องจากรายละเอียดเกณฑ์ราคาพ้ืนฐาน กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมได้เปลี่ยน
จากปี พ.ศ. 2562 เป็น ณ ปัจจุบัน จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวด
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายละเอียดตามตารางข้างต้น  และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้
เป็นอ านาจของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) 
พ.ศ. 2543 ข้อ 2๙                               
          สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยประการใด ขอให้สอบถามเพ่ิมเติมได้ ถ้าไม่มีผมขอน า
เรียนชี้แจงแต่เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ 

นายเกษม  โมราบุตร
ประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณ นายณวัชร์  นิลพฤกษ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  ที่ได้ชี้แจง
รายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ
การโยธา ให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบ  และมีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อสงสัยจะสอบถาม
เพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมด้วยครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กอง
ช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  
เห็นชอบ ๑๙ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง(ประธานงดออกเสียง) 

นายเกษม  โมราบุตร 4.5 เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กองช่าง 
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ประธานสภาฯ (หน้า 145) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (๐๐๓๑๐)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา(๐๐๓๑2) งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ (534๐๐๐) 2. ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  (๔116๐๐) ข้อย่อย 2.2 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 
    จากเดิม  
ข้อ 2.2 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จ านวน   6,300.-    บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)  จ านวน 1 ชุด  (ตามเกณฑ์
ราคาพื้นฐาน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจ าปี พ.ศ. 2562)  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (กองช่าง) ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 บัญชีครุภัณฑ์ ปี 2563  หน้า  
141  โครงการที่  8 ) 
    ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น 
ข้อ 2.2 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จ านวน   6,300.-    บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)  จ านวน 1 ชุด  (ตามเกณฑ์
ราคาพื้นฐาน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ***ณ ปัจจุบัน )  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองช่าง) ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 บัญชีครุภัณฑ์ ปี 2563  หน้า  141  
โครงการที่  8 ) 
         เรียนเชิญนายณวัชร์  นิลพฤกษ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ได้ชี้แจง
รายละเอียดให้สมาชิกสภาฯทุกท่านได้รับทราบครับ 

นายณวัชร์  นิลพฤกษ์  
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ 

เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมนายณวัชร์  นิลพฤกษ์  นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิบัติการ  ขอชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กองช่าง (หน้า 145) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
(๐๐๓๑๐)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา(๐๐๓๑2) งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
(534๐๐๐) 2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  (๔116๐๐) ข้อย่อย 2.2 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) 
          จากเดิม  
ข้อ 2.2 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จ านวน   6,300.-    บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)  จ านวน 1 ชุด  (ตามเกณฑ์ราคา
พ้ืนฐาน กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ประจ าปี พ.ศ. 2562)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองช่าง) ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 บัญชีครุภัณฑ์ ปี 2563  หน้า  141  
โครงการที่  8 ) 
 ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น 
ข้อ 2.2 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จ านวน   6,300.-    บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)  จ านวน 1 ชุด  (ตามเกณฑ์ราคา
พ้ืนฐาน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ***ณ ปัจจุบัน )  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) 
( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561–2565 บัญชีครุภัณฑ์ ปี 2563  หน้า  141  โครงการที่  8 ) 
เหตุผลเนื่องจากรายละเอียดเกณฑ์ราคาพ้ืนฐาน กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมได้เปลี่ยน
จากปี พ.ศ. 2562 เป็น ณ ปัจจุบัน จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวด
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายละเอียดตามตารางข้างต้น  และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้
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เป็นอ านาจของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) 
พ.ศ. 2543 ข้อ 2๙                               
สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยประการใด ขอให้สอบถามเพ่ิมเติมได้ ถ้าไม่มีผมขอน าเรียนชี้แจง
แต่เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ 

นายเกษม  โมราบุตร
ประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณนายณวัชร์   นิลพฤกษ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  ที่ ได้ชี้แจง
รายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 กองช่าง   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ
การโยธา ให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบ  และมีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อสงสัยจะสอบถาม
เพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมด้วยครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กอง
ช่าง   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
 เห็นชอบ  ๑๙  เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง   งดออกเสียง ๑ เสียง(ประธานงดออกเสียง) 

นายเกษม  โมราบุตร
ประธานสภาฯ 

4.6 เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กองช่าง 
(หน้า 145) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (๐๐๓๑๐)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา(๐๐๓๑2) งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ (534๐๐๐) 2. ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  (๔116๐๐) ข้อย่อย 2.3 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 
          จากเดิม  
ข้อ 2.3 เครื่องส ารองไฟฟ้า จ านวน 7,500.- บาท        
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)  จ านวน 1 ชุด  (ตามเกณฑ์
ราคาพื้นฐาน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจ าปี พ.ศ. 2562)  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (กองช่าง) ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 บัญชีครุภัณฑ์ ปี 2563  หน้า  
141  โครงการที่  8 ) 
 ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น 
ข้อ 2.3 เครื่องส ารองไฟฟ้า จ านวน 7,500.- บาท        
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)  จ านวน 1 ชุด  (ตามเกณฑ์
ราคาพื้นฐาน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ***ณ ปัจจุบัน)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองช่าง) ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 บัญชีครุภัณฑ์ ปี 2563  หน้า  141  
โครงการที่  8 ) 
          เรียนเชิญนายณวัชร์  นิลพฤกษ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ได้ชี้แจง
รายละเอียดให้สมาชิกสภาฯทุกท่านได้รับทราบครับ 

นายณวัชร์  นิลพฤกษ์  
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ 

เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมนายณวัชร์  นิลพฤกษ์  นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิบัติการ  ขอชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กองช่าง (หน้า 145) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
(๐๐๓๑๐)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา(๐๐๓๑2) งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
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(534๐๐๐) 2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  (๔116๐๐) ข้อย่อย 2.3 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) 
        จากเดิม  
ข้อ 2.3 เครื่องส ารองไฟฟ้า จ านวน 7,500.- บาท        
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)  จ านวน 1 ชุด  (ตามเกณฑ์ราคา
พ้ืนฐาน กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ประจ าปี พ.ศ. 2562)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองช่าง) ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 บัญชีครุภัณฑ์ ปี 2563  หน้า  141  
โครงการที่  8 ) 
 ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น 
ข้อ 2.3 เครื่องส ารองไฟฟ้า จ านวน 7,500.- บาท        
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)  จ านวน 1 ชุด  (ตามเกณฑ์ราคา
พ้ืนฐาน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ***ณ ปัจจุบัน)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) 
( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561–2565 บัญชีครุภัณฑ์ ปี 2563  หน้า  141  โครงการที่  8 ) 
เหตุผลเนื่องจากรายละเอียดเกณฑ์ราคาพ้ืนฐาน กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมได้เปลี่ยน
จากปี พ.ศ. 2562 เป็น ณ ปัจจุบัน จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวด
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายละเอียดตามตารางข้างต้น  และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้
เป็นอ านาจของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) 
พ.ศ. 2543 ข้อ 2๙                               
สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยประการใด ขอให้สอบถามเพ่ิมเติมได้ ถ้าไม่มีผมขอน าเรียนชี้แจง
แต่เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ 

นายเกษม  โมราบุตร
ประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณนายณวัชร์  นิลพฤกษ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  ที่ ได้ชี้แจง
รายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธางบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบ  และมีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อ
สงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมด้วยครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กอง
ช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   
เห็นชอบ  ๑๙  เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง   งดออกเสียง ๑ เสียง(ประธานงดออกเสียง) 

นายเกษม  โมราบุตร
ประธานสภาฯ 

4.7 เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กองช่าง 
(หน้า 145) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (๐๐๓๑๐)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา(๐๐๓๑2) งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์(534๐๐๐) 2. ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์(๔116๐๐) ข้อย่อย 2.4 สแกนเนอร์ 
           จากเดิม  
ข้อ 2.4 สแกนเนอร์    จ านวน   3,200.- บาท 
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เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป จ านวน 1 เครื่อง(ตามเกณฑ์
ราคาพื้นฐาน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจ าปี พ.ศ. 2562)  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (กองช่าง)(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561–2565 บัญชีครุภัณฑ์ ปี 2563 หน้า140  
โครงการที่  5 ) 
 ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น 
ข้อ 2.4 สแกนเนอร์   จ านวน  3,200.- บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป   จ านวน 1 เครื่อง  (ตาม
เกณฑ์ราคาพื้นฐาน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ***ณ ปัจจุบัน)  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (กองช่าง) ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 บัญชีครุภัณฑ์ ปี 2563  หน้า  
140  โครงการที่  5 )         
          เรียนเชิญนายณวัชร์  นิลพฤกษ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ได้ชี้แจง
รายละเอียดให้สมาชิกสภาฯทุกท่านได้รับทราบครับ 

นายณวัชร์  นิลพฤกษ์  
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ 

เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมนายณวัชร์  นิลพฤกษ์  นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิบัติการ  ขอชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กองช่าง (หน้า 145) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
(๐๐๓๑๐)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา(๐๐๓๑2) งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
(534๐๐๐) 2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(๔116๐๐) ข้อย่อย 2.4 สแกนเนอร์ 
          จากเดิม  
ข้อ 2.4 สแกนเนอร์    จ านวน   3,200.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป จ านวน 1 เครื่อง(ตามเกณฑ์ราคา
พ้ืนฐาน กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ประจ าปี พ.ศ. 2562)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองช่าง)(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561–2565 บัญชีครุภัณฑ์ ปี 2563 หน้า140  โครงการที่  
5 ) 
 ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น 
ข้อ 2.4 สแกนเนอร์   จ านวน  3,200.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป   จ านวน 1 เครื่อง  (ตามเกณฑ์
ราคาพ้ืนฐาน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ***ณ ปัจจุบัน)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กอง
ช่าง) ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 บัญชีครุภัณฑ์ ปี 2563  หน้า  140  
โครงการที่  5 )  
เหตุผลเนื่องจากรายละเอียดเกณฑ์ราคาพ้ืนฐาน กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมได้เปลี่ยน
จากปี พ.ศ. 2562 เป็น ณ ปัจจุบัน จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวด
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายละเอียดตามตารางข้างต้น  และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้
เป็นอ านาจของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) 
พ.ศ. 2543 ข้อ 2๙                               
 สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยประการใด ขอให้สอบถามเพ่ิมเติมได้ ถ้าไม่มีผมขอน าเรียนชี้แจง
แต่เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ       
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นายเกษม  โมราบุตร
ประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณ นายณวัชร์  นิลพฤกษ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการที่ได้ชี้แจง
รายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 กองช่าง (หน้า 145) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (๐๐๓๑๐)งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา(๐๐๓๑2) งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์(534๐๐๐) 2. ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์(๔116๐๐) ให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบ  และมีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อ
สงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมด้วยครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กอง
ช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
เห็นชอบ  ๑๙  เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง   งดออกเสียง ๑ เสียง(ประธานงดออกเสียง) 

นายเกษม  โมราบุตร
ประธานสภาฯ 

4.8   เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กองช่าง 
(หน้า 145) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (๐๐๓๑๐)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา(๐๐๓๑2) งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ (534๐๐๐) 2. ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  (๔116๐๐) ข้อย่อย 2.5 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card 
Reader) 
          จากเดิม  
ข้อ 2.5 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จ านวน 2,800.-บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)   จ านวน 
4 เครื่อง  ตามเกณฑ์ราคาพื้นฐาน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจ าปี พ.ศ. 
2562)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561  – 2565 บัญชี
ครุภัณฑ์ ปี 2563  หน้า  143  โครงการที่  23 ) 
 ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น 
ข้อ 2.5 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)จ านวน 2,800.-บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)   จ านวน 
4 เครื่อง  ตามเกณฑ์ราคาพื้นฐาน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม***ณ ปัจจุบัน)  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 บัญชีครุภัณฑ์ ปี 
2563  หน้า  143  โครงการที่  23 )           
          เรียนเชิญนายณวัชร์  นิลพฤกษ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ได้ชี้แจง
รายละเอียดให้สมาชิกสภาฯทุกท่านได้รับทราบครับ 

นายณวัชร์  นิลพฤกษ์  
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ 

เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมนายณวัชร์  นิลพฤกษ์  นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิบัติการ  ขอชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กองช่าง (หน้า 145) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
(๐๐๓๑๐)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา(๐๐๓๑2) งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
(534๐๐๐) 2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  (๔116๐๐) ข้อย่อย 2.5 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card Reader) 
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          จากเดิม  
ข้อ 2.5 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จ านวน 2,800.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)   จ านวน 4 
เครื่อง  ตามเกณฑ์ราคาพ้ืนฐาน กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ประจ าปี พ.ศ. 2562)  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561  – 2565 บัญชีครุภัณฑ์ ปี 
2563  หน้า  143  โครงการที่  23 ) 
 ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น 
ข้อ 2.5 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)จ านวน 2,800.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)   จ านวน 4 
เครื่อง  ตามเกณฑ์ราคาพ้ืนฐาน กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม***ณ ปัจจุบัน)  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ (กองช่าง) ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 บัญชีครุภัณฑ์ ปี 2563  
หน้า  143  โครงการที่  23 )  
เหตุผลเนื่องจากรายละเอียดเกณฑ์ราคาพ้ืนฐาน กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมได้เปลี่ยน
จากปี พ.ศ. 2562 เป็น ณ ปัจจุบัน จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวด
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายละเอียดตามตารางข้างต้น  และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้
เป็นอ านาจของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) 
พ.ศ. 2543 ข้อ 2๙                               
        สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยประการใด ขอให้สอบถามเพ่ิมเติมได้ ถ้าไม่มีผมขอน าเรียน
ชี้แจงแต่เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ       

นายเกษม  โมราบุตร
ประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณนายณวัชร์  นิลพฤกษ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  ที่ ได้ชี้แจง
รายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ
การโยธางบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบ  และมี
สมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมด้วยครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กอง
ช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 เห็นชอบ  ๑๙  เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง   งดออกเสียง ๑ เสียง(ประธานงดออกเสียง) 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 

นายเกษม  โมราบุตร
ประธานสภาฯ 

ระเบียบวาระนี้เป็นวาระเกี่ยวกับเรื่องอ่ืนๆ ท่านใดมีเรื่องจะปรึกษาหารือ หรือสอบถามเพ่ิมเติม
หรือไม่ ถ้ามีขอให้น าเสนอและน าเรียนปรึกษาได้ เรียนเชิญครับ 

นางภัทราพร  ก่อเกิด 
ปลัด อบต. 

เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ดิฉันนางภัทราพร  ก่อเกิด 
ปลัด อบต.  มีเรื่องแจ้งประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกสภาฯ ทราบ จ านวน ๒ เรื่อง คือ  
          ๑. เรื่องขอเชิญร่วมโครงการปลูกป่า ปล่อยพันธ์ปลาและบ ารุงรักษาป่าตามแนวพระราช
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เสาวนีย์ ประจ าปี ๒๕๖๓ ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลองจะจัดโครงการปลูกป่า ปล่อย
พันธ์ปลาและบ ารุงรักษาป่าตามแนวพระราชเสาวนีย์ ประจ าปี ๒๕๖๓  เพ่ือฟ้ืนฟูสภาพป่าที่มี
สภาพเสื่อมโทรมให้ฟ้ืนคืนความอุดมสมบูรณ์ เพิ่มพ้ืนที่ป่าไม้ในพ้ืนที่สาธารณะในเขตชุมชนท้องถิ่น 
ปลูกฝังจิตส านึกให้ราษฎรในท้องถิ่นมีใจรักษ์ต้นไม้ รักษ์ป่าไม้ หวงแหนทรัพยากรป่าไม้และรักษา
สิ่งแวดล้อม จึงขอเรียนเชิญสมาชิกสภาฯทุกท่านและขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้
ประชาชนได้รับทราบและเข้าร่วมโครงการปลูกป่า ปล่อยพันธ์ปลาและบ ารุงรักษาป่าตามแนวพระ
ราชเสาวนีย์ ประจ าปี ๒๕๖๓ เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ ๙ และน้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่แต่ละพระองค์
ทรงให้ความส าคัญและทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการดูแลและรักษาป่า ในวันที่  ๑๑  
สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณฝายน้ าวัดมกุฎคีรีวัน หมู่ที่ ๔ บ้านปอหู 
ต าบลโป่งตาลอง อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จึงขอให้ท่านเข้าร่วมโครงการโดยพร้อม
เพรียงกัน 
          ๒.เรื่องการด าเนินการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
ทางอ าเภอปากช่องได้ให้ทุกหมู่บ้านส่งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 
ส าหรับต าบลโป่งตาลองจะมีการฝึกอบรมในวันที่ ๑๘- ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ 
ที่ว่าการอ าเภอปากช่อง ก็ขอฝากให้สมาชิกสภาฯ แจ้งให้ผู้ที่มีรายชื่อเข้ารับการฝึกอบรมในวัน 
เวลาดังกล่าวด้วย 
ส าหรับดิฉันก็มีเรื่องแจ้งเพียงเท่านี้ ขอขอบคุณค่ะ 

นายเกษม  โมราบุตร
ประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณนางภัทราพร  ก่อเกิด  ปลัด อบต. ที่ได้แจ้งเกี่ยวกับเรื่องโครงการปลูกป่า ปล่อยพันธ์
ปลาและบ ารุงรักษาป่าตามแนวพระราชเสาวนีย์ ประจ าปี ๒๕๖๓ และเรื่องการด าเนินการ
ฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบ 
และต่อไปมีท่านใด มีเรื่องปรึกษาหารือ หรือสอบถามเพ่ิมเติม หรือไม่ ถ้ามีเรียนเชิญครับ 

นายสมพงษ์  วงษ์พิทักษ์ 
รองนายก อบต. 

เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมนายสมพงษ์  วงษ์พิทักษ์ รองนายก อบต. 
ขออนุญาตแจ้งเกี่ยวกับเรื่องคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจสอบ โครงการต่างๆ 
ในหมู่บ้าน ซึ่งผมก็พูดบ่อยๆว่าเวลาที่มีการด าเนินการก่อสร้างโครงการต่างๆ ภายในหมู่บ้าน 
ขอให้คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้น าหมู่บ้าน ช่วยไปตรวจสอบดู
หน่อยว่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งหินคลุก ทราย ที่ทางผู้รับเหมาน ามาใช้ในการก่อสร้างโครงการ
ต่างๆนั้นตรงตามแบบที่ทางช่างได้ก าหนดไว้หรือไม่ เพราะว่าถ้ามีการก่อสร้างเสร็จแล้วการแก้ไข
ปัญหาต่างๆนั้นท าได้ค่อนข้างยาก ผมไม่อยากให้เกิดปัญหาตามมาทีหลัง ส าหรับผมขอน าเรียนแต่
เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ 

นายส ารถ  เศรฐวงศ์ 
สมาชิสภาฯหมู่ที่ ๑๓ 

เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมนายส ารถ  เศรฐวงศ์ สมาชิสภาฯหมู่ที่ ๑๓ 
ขออนุญาตเพ่ิมเติมในส่วนของการก่อสร้างโครงการต่างๆภายในหมู่บ้าน ซึ่งหลายๆครั้ง ไม่มีการ
แจ้งให้ทางผู้น าหมู่บ้าน หรือคณะกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบว่าจะมีการเข้าด าเนินการ
ก่อสร้างในวันไหน บางครั้งก็ไม่รู้จึงไม่ได้ไปตรวจสอบ จึงขอฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยแจ้งให้
ทางผู้น าหมู่บ้านได้ทราบหน่อยครับว่าจะมีการเข้าไปด าเนินการก่อสร้างในวันไหน  ส าหรับผมขอ
น าเรียนแต่เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ 
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นายสมหมาย  คงเพียรธรรม 
สมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๓ 

เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมนายสมหมาย  คงเพียรธรรม สมาชิกสภาฯ
หมู่ที่ ๓ ขออนุญาตเพ่ิมเติมในส่วนของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจสอบ ที่
เป็นชาวบ้าน ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงการ
ต่างๆ ซึ่งผมเองก็อยากให้มีการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ลูกรัง 
หินคลุก ว่าต้องมีมาตรฐานขนาดไหนถึงจะผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ส าหรับผมขอน าเรียนแต่เพียง
เท่านี้ ขอขอบคุณครับ 

นายสมพงษ์  วงษ์พิทักษ์ 
รองนายก อบต. 

เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมนายสมพงษ์ วงษ์พิทักษ์ รองนายก อบต. 
ขออนุญาตชี้แจงตามที่นายส ารถ  เศรฐวงศ์  สมาชิสภาฯหมู่ที่ ๑๓ และนายสมหมาย  คงเพียร
ธรรม  สมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๓ ได้น าเรียนสอบถามมาในเรื่องของการไม่แจ้งล่วงหน้าก่อนที่จะมีการ
ด าเนินการก่อสร้างโครงการต่างๆ และการให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และ
คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบ ที่เป็นชาวบ้าน ซึ่งผมเองขอน าเรียนว่าในส่วนของการเข้าด าเนินการ
ก่อสร้างโครงการต่างๆภายในหมู่บ้านนั้น จะพยายามให้ทางช่างแจ้งล่วงหน้าก่อน แต่ถ้าหากไม่มี
การแจ้งล่วงหน้า ทางผู้น าก็พยายามดูว่ามีรถที่บรรทุกหินคลุก ดินทรายเข้าในพ้ืนที่หรือไม่ ถ้ามีก็
เข้าไปตรวจสอบดูว่าได้มาตรฐานตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่ และในกรณีที่ชาวบ้านไม่มีความรู้ในเรื่อง
ของการตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนั้น ก็ขอให้แจ้งให้ทางช่างช่วยลงไปดู ไปตรวจสอบให้แน่ชัด
ก่อนที่จะมีการก่อสร้างเสร็จ จะได้ไม่มีปัญหาตามมาทีหลัง ส าหรับผมขอน าเรียนแต่เพียงเท่านี้ 
ขอขอบคุณครับ 

นายเกษม  โมราบุตร
ประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณ นายสมพงษ์  วงษ์พิทักษ์  รองนายก อบต. ที่ได้แจ้งเกี่ยวกับการตรวจสอบวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆในการก่อสร้างโครงการต่างๆ ให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบ และต่อไปมีท่าน
ใด มีเรื่องปรึกษาหารือ หรือสอบถามเพ่ิมเติม หรือไม่ ถ้ามีเรียนเชิญครับ 

นายไพรฑูรณ์  ชัยยา 
เลขานุการสภาฯ 

เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมนายไพรฑูรณ์  ชัยยา เลขานุการสภาฯ ขอ
อนุญาตเรียนถามในเรื่องของท่อน้ าที่ข้ามทางตรงบริเวณบ้านผู้ใหญ่สันติ ว่ามีการด าเนินการไปถึง
ไหนแล้ว เป็นโครงการของกรมทางหลวงชนบท ก็ฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยติดตามให้ด้วย
ครับ ส าหรับผมขอน าเรียนสอบถามแต่เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ 

นายสมพงษ์  วงษ์พิทักษ์ 
รองนายก อบต. 

เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมนายสมพงษ์  วงษ์พิทักษ์ รองนายก อบต. 
ขออนุญาตตอบค าถามตามที่นายไพรฑูรณ์  ชัยยา เลขานุการสภาฯ ได้น าเรียนสอบถามมา
เกี่ยวกับเรื่องของท่อน้ าที่ข้ามทางตรงบริเวณบ้านผู้ใหญ่สันติ ซึ่งในส่วนนี้ผมเองก็พยายามตามให้
ตลอด จนครั้งล่าสุดทางกรมทางหลวงบอกว่าให้เสนอโครงการเข้าไปใหม่  ซึ่งก็ต้องรอว่าทางกรม
ทางหลวงจะมาด าเนินการให้เมื่อไหร่ ผมก็จะพยายามตามให้ครับ ส าหรับผมขอน าเรียนแต่เพียง
เท่านี้ ขอขอบคุณครับ 

นายเกษม  โมราบุตร
ประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณนายสมพงษ์  วงษ์พิทักษ์ รองนายก อบต. ที่ได้ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของท่อน้ าที่ข้าม
ทางตรงบริเวณบ้านผู้ใหญ่สันติ ตามที่นายไพรฑูรณ์  ชัยยา เลขานุการสภาฯ ได้น าเรียนสอบถาม
มาให้สมาชิกสภาฯทุกท่านได้รับทราบ และต่อไปมีท่านใด มีเรื่องปรึกษาหารือ หรือสอบถาม
เพ่ิมเติม หรือไม่ ถ้ามีเรียนเชิญครับ 
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นายอนันท์  ด่านตระกูล 
สมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๑๑ 

เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมนายอนันท์  ด่านตระกูล สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 
๑๑ ขออนุญาตฝากเรื่องการเก็บขยะของรถขยะของเรา  ว่าให้บีบน้ าขยะในบริเวณนอกแหล่ง
ชุมชนหน่อย เพราะว่าเวลาบีบน้ าขยะนั้น ส่งกลิ่นเหม็นมาก ส่งผลเสียต่อแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ
ภายในต าบลและส่งผลเสียต่อสุขภาพด้วย ส าหรับผมขอน าเรียนแต่เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ 

นายเกษม  โมราบุตร
ประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณนายอนันท์  ด่านตระกูล สมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๑๑ ที่ฝากเรื่องการบีบน้ าขยะเวลาเก็บ
ขยะ ก็ฝากแจ้งต่อในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยครับ  และต่อไปมีท่านใด มีเรื่องปรึกษาหารือ หรือ
สอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการเข้า
ร่วมประชุมสภาฯ ในวันนี้ และขอถือโอกาสนี้ ปิดการประชุมครับ 

ปิดประชุมเวลา  ๑๔.๓๐ น.  

 
ลงชื่อ.......................  ...................................ผู้บันทึกการประชุม 

                                                                (นายไพรฑูรณ์  ชัยยา) 
                                                    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง   
 
                                                    ลงชื่อ......................................................ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
                                                                 (นายบุญมี  แสนพงค์) 
                                                    ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
                                                  ลงชื่อ......................................................ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
                                                               (นายสุวรรณ์  ประดิษฐ์ภูมิ) 
                                                       คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
                            ลงชื่อ......................................................ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
                                                                  (นายสมพงษ์  ชุพยัศ) 
                                                      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
                      ลงชื่อ.....................................................ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
                                                                (นางขันเทียง  แสงรัตน์) 
                                              คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 



60 
 

 
                     ลงชื่อ......................................................ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
                                                          (นางสุรัสวดี  เรืองจาบ) 
                                             เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
   
                                            ลงชื่อ.....................................................ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
                                                            (นายเกษม  โมราบุตร)   
                                            ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
 
 

 


