
-ส ำเนำ- 
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย 

สมัยสำมัญท่ี 3/2561 ครั้งที่ 1 
วันที่   6  สิงหำคม    2561 เวลำ 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย 

ผู้มำประชุม 
ล ำดับ 

ที ่
ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

1 นำยชูศักดิ์  คุณำกรประพันธ์ ประธำนสภำฯ ชูศักดิ์  คุณำกรประพันธ์  
2 นำยวิจิตร  ลับไพรี รองประธำนสภำฯ วิจิตร  ลับไพรี  
3 นำยศักดิ์ชัย  อำจหำญ สมำชิก อบต. หมู่ 1 ศักดิ์ชัย  อำจหำญ  
4 นำยบุญเลิศ  พันธุ์พวง สมำชิก อบต. หมู่ 1 บุญเลิศ  พันธุ์พวง  
5 นำยปฐม  ละว้ำ สมำชิก อบต. หมู่ 2 ปฐม  ละว้ำ  
6 นำงศศิพร  กุลชยวณัฐ สมำชิก อบต. หมู่ 2 ศศิพร  กุลชยวณัฐ  
7 นำยกุญทณ  รุ่งสว่ำง สมำชิก อบต. หมู่ 3 กุญทณ  รุ่งสว่ำง  
8 นำยจรินทร์  ฟักข ำ สมำชิก อบต. หมู่ 4 จรินทร์  ฟักข ำ  
9 นำยประพันธ์  เหมือนเขียว สมำชิก อบต. หมู่ 4 ประพันธ์  เหมือนเขียว  
10 นำยรัฐพงษ์  โรจน์พวง สมำชิก อบต. หมู่ 5 รัฐพงษ์  โรจน์พวง  
11 นำยปรำโมทย์  กิ่งทัพหลวง สมำชิก อบต. หมู่ 5 ปรำโมทย์  กิ่งทัพหลวง  
12 นำยวันชัย  ตันตระวำนิชย ์ สมำชิก อบต. หมู่ 6 วันชัย  ตันตระวำนิชย ์  
13 นำยบุญชัย  หอชะเอม สมำชิก อบต. หมู่ 7 บุญชัย  หอชะเอม  
14 นำยศุภชัย  จงวัฒนำไพศำล สมำชิก อบต. หมู่ 7 ศุภชัย  จงวัฒนำไพศำล  
15 นำยบรรพต  จินมิน สมำชิก อบต. หมู่ 8 บรรพต  จินมิน  
16 นำยสมศักดิ์  เหมือนครุฑ สมำชิก อบต. หมู่ 8 สมศักดิ์  เหมือนครุฑ  
17 นำยสุพิศ   สืบอินทร์ สมำชิก อบต. หมู่ 9 สุพิศ   สืบอินทร์  
18 นำยจรูญ   คงดี สมำชิก อบต. หมู่ 9 จรูญ   คงด ี  
19 น.ส.ดำวสวรรค์  กำญจนสิงโต สมำชิก อบต. หมู่ 10 ดำวสวรรค์  กำญจนสิงโต  
20 นำยธงชัย  ชื่นชวน สมำชิก อบต. หมู่ 10 ธงชัย  ชื่นชวน  
21 นำยสุภำพ  รู้ระวัง สมำชิก อบต. หมู่ 11 สุภำพ  รู้ระวัง  
22 นำยสุรินทร์  รุ่งสว่ำง สมำชิก อบต. หมู่ 11 สุรินทร์  รุ่งสว่ำง  
23 นำยเปี๊ยก  วันเจริญสุข สมำชิก อบต. หมู่ 12 เปี๊ยก  วันเจริญสุข  
24 นำยแผน  ยิ้มใหญ่หลวง เลขำนุกำรสภำฯ แผน  ยิ้มใหญ่หลวง  
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ผู้เข้ำร่วมประชุม 
ล ำดับ 

ที ่
ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

1 นำยสนอง  วิเศษสิงห์ นำยก อบต. สนอง  วิเศษสิงห์  
2 นำยเผด็จ  เชื้อทอง รองนำยก อบต. เผด็จ  เชื้อทอง  
3 นำยสุมิต  คิ้ววงศ์งำม รองนำยก อบต. สุมิต  คิ้ววงศ์งำม  
4 นำยทนงศักดิ์  บัวซ้อน เลขำนุกำรนำยก ทนงศักดิ์  บัวซ้อน  
5 นำงนวรัตน์ รังสีชุติพัฒน์ ปลัด อบต. นวรัตน์ รังสีชุติพัฒน์  
6 นำงคุณทิพวัลย์  กองสุวรรณ์ ผอ.กองช่ำง คุณทิพวัลย์  กองสุวรรณ์  
7 นำงศริณยำ  โพธิ์บอน นักวิชำกำรคลัง ศริณยำ  โพธิ์บอน รก.ผอ.กองคลัง 
8 นำยไพรัช  เอ่ียมสำด ประชำชน ไพรัช  เอ่ียมสำด  
9 น.ส.อำรีย์  ทองนุ่ม หน.สป. อำรีย์  ทองนุ่ม  
10 นำงมนต์กวี  เลียงผำ นักพัฒนำชุมชน มนต์กวี  เลียงผำ  
11 นำยจักรพงษ์  คงเกตุ นักวิเครำะห์ จักรพงษ์  คงเกตุ  
12 น.ส.นภำพร  สรณะพิบูลย์ นักทรัพยำกรบุคคล นภำพร  สรณะพิบูลย์  
13 นำงณัฐศฺกำ  สำริดี เจ้ำพนักงำนธุรกำร ณัฐศิกำ  สำริดี  
14 น.ส.จรัสศรี  อมรสิริพงษ์ เจ้ำพนักงำนธุรกำร จรัสศรี  อมรสิริพงษ์  
15 น.ส.ศิวภรณ์  พรวิศณุกูล เจ้ำพนักงำนธุรกำร ศิวภรณ์  พรวิศณุกูล  
16 นำยโกวิทย์  เหมือนอ่ ำ นำยช่ำงโยธำ โกวิทย์  เหมือนอ่ ำ  
17 นำงอำรีรัตน์  ถำใหม่ นักวิชำกำรเงินฯ อำรีรัตน์  ถำใหม่  
18 น.ส.วรำงคณำ  บัวซ้อน เจ้ำพนักงำนพัสดุ วรำงคณำ  บัวซ้อน  
19 น.ส.กิ่งดำว  แซ่เฮง นักวิชำกำรจัดเก็บฯ กิ่งดำว  แซ่เฮง  
20 น.ส.เฉลิมศรี  ไข่สิงห์ทอง เจ้ำหน้ำที่กำรเงินฯ เฉลิมศรี  ไข่สิงห์ทอง  
21 น.ส.ศุภิสรำ  บุญนิ่ม ผู้ช่วยนักพัฒนำชุมชน ศุภิสรำ  บุญนิ่ม  
22 น.ส.แคทรียำ  สมำนทรัพย์ ผู้ช่วยธุรกำร แคทรียำ  สมำนทรัพย์  
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เริ่มประชุม เวลำ  10.00  น. 
นำยแผน   ยิ้มใหญ่หลวง  วันนี้เป็นกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย  สมัยสำมัญ สมัยที่ 3 
เลขำนุกำรสภำฯ ครั้งที่  1  ประจ ำปี 2561  ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มำตรำ 56 กำรประชุมสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลต้องมีสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ง
ของจ ำนวนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่จึงจะเป็นองค์ประชุม 
ซึ่งบัดนี้สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย มำประชุมจ ำนวน 21 คน ถือว่ำ
ครบองค์ประชุมแล้ว และก่อนที่ท่ำนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย  
จะเปิดประชุม ขอเรียนเชิญท่ำนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย จุดธูป
เทียนบูชำพระรัตนตรัยพร้อมกัน 

นำยชูศักดิ์ คุณำกรประพันธ์ เชิญให้เลขำนุกำรสภำอ่ำนประกำศสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย 
ประธำนสภำฯ สมัยสำมัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ ำปี 2561 ลงวันที่  6  สิงหำคม  2561  
นำยแผน  ยิ้มใหญ่หลวง อ่ำนประกำศสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย เรื่อง เปิดประชุมสภำองค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย สมัยสำมัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ ำปี 2561 ลงวันที่ 6 
สิงหำคม 2561  

นำยชูศักดิ์ คุณำกรประพันธ์ กล่ำวเปิดกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย สมัยสำมัญ สมัยที่ 3 
ประธำนสภำฯ ครั้งที่ 1 ประจ ำปี 2561 ลงวันที่  6  สิงหำคม  2561 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  - 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
นำยชูศักดิ์ คุณำกรประพันธ์ ตำมท่ีสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย ได้มีกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วน 
ประธำนสภำฯ ต ำบลบ่อพลอย สมัยสำมัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ ำปี 2561 เมื่อวันที่ 30 เมษำยน 

2561 ซึ่งทำงเลขำนุกำรสภำฯ ได้แจกให้ท่ำนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
บ่อพลอยทุกท่ำนแล้ว นั้น ขอเชิญเลขำนุกำรสภำฯ 

นำยแผน  ยิ้มใหญ่หลวง  อำศัยอ ำนำจตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมท้องถิ่น 
เลขำนุกำรสภำฯ พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 33 รำยงำนกำรประชุมสภำ

ท้องถิ่นทุกครำวต้องให้คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนได้ตรวจและให้ท ำส ำเนำรำยงำนกำร
ประชุมซึ่งคณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมได้ตรวจสอบแล้วนั้น อย่ำงน้อยสอง
ฉบับเพ่ือให้สมำชิกสภำท้องถิ่นได้มีโอกำสตรวจสอบดูได้ก่อนเวลำประชุม ไม่น้อยกว่ำ 
หนึ่งวันเพื่อให้สภำท้องถิ่นรับรองรำยงำนกำรประชุมนั้น 

  กำรแก้ไขถ้อยค ำในรำยงำนกำรประชุมให้กระท ำโดยมติของที่ประชุมสภำท้องถิ่น
รำยงำนกำรประชุมสภำท้องถิ่นทุกครั้ง อย่ำงน้อยจะต้องมีรำยชื่อสมำชิกสภำท้องถิ่นที่มำ
ประชุม ลำประชุม และขำดประชุมให้เลขำนุกำรสภำท้องถิ่นปิดประกำศรำยงำนกำร
ประชุมที่สภำท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ ส ำนักงำนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพ่ือให้ประชำชนทั่วไปทรำบ 
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นำยชูศักดิ์ คุณำกรประพันธ์ สอบถำมสมำชิกท่ำนใดจะเสนอให้แก้ไขหรือเพ่ิมเติมรำยงำนกำรประชุมหรือไม่ 
ประธำนสภำฯ 
ที่ประชุม ไม่มีแก้ไขหรือเพ่ิมเติม 
นำยชูศักดิ์ คุณำกรประพันธ์  อำศัยระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น  
ประธำนสภำฯ พ.ศ.2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554) ข้อ 74 ของมติที่ประชุมสภำองค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย ว่ำรับรองรำยงำนกำรประชุมโดยขอให้สมำชิกยกมือ  
ขอมติที่ประชุมรับรองรำยงำนกำรประชุม 

ที่ประชุม มีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย สมัยสำมัญ สมัยที่ 
2 ครั้งที่ 1 ประจ ำปี 2561 เมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2561 

 รับรอง  21 เสียง 
 ไม่รับรอง  -  เสียง 
 ลำ   -  คน 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม (ถ้ามี) 
   - 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 4.1 เรื่อง  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2562 (วาระ 1 ขั้นรับหลักการ) 
นำยชูศักดิ์  คุณำกรประพันธ์ ตำมท่ีนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย ได้เสนอญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณ 
ประธำนสภำฯ รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 มำเพ่ือพิจำรณำนั้น เรำจ ำเป็นต้องด ำเนินกำร

ตำมข้อระเบียบ กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
1. ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2541 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 ฉบับที่ 3 พ.ศ.2543 หมวดที่ 3 
วิธีกำรจัดทำงงบประมำณ ข้อที่ 23 ก ำหนดไว้ว่ำให้เจ้ำหน้ำที่งบประมำณพิจำรณำ
ด ำเนินกำรตรวจสอบวิเครำะห์และแก้ไขงบประมำณในชั้นต้นแล้วเสนอต่อคณะ
ผู้บริหำรท้องถิ่นเมื่อผู้บริหำรท้องถิ่นได้พิจำรณำอนุมัติให้ตั้งงบประมำณยอดใดเป็น
งบประมำณประจ ำปีแล้ว ให้เจ้ำหน้ำที่งบประมำณรวบรวมและจัดท ำเป็ นร่ำง
งบประมำณรำยจ่ำยเสนอต่อคณะผู้บริหำรท้องถิ่นอีกครั้ง เพ่ือให้คณะผู้บริหำร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่นภำยในวันที่ 15 สิงหำคม  

2. ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ.2547 และ
ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 หมวดที่ 4 เรื่องงบประมำณ 
ข้อ 58 ก ำหนดว่ำญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณ ให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำ
ท้องถิ่นตำมแบบ และวิธีกำรภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด และข้อ 45 วรรคสำมก ำหนด
ว่ำ ญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณจะพิจำรณำสำมวำระรวดเดียวไม่ได้ และในกำร 
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พิจำรณำวำระที่สองให้ก ำหนดระยะเวลำเสนอค ำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ำยี่สิบสี่ชั่วโมง
นับแต่สภำท้องถิ่นมีมติรับหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณนั้น เพ่ือปฏิบัติให้
เป็นไปตำมระเบียบดังที่กล่ำวมำแล้วข้ำงต้น จึงขอเชิญท่ำนนำยกได้ชี้แจงรำยละเอียด
ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ให้ท่ำนสมำชิกฯ 
ได้รับทรำบ เรียนเชิญครับ 
 

นำยสนอง  วิเศษสิงห์  เรียน ท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอยทุกท่ำน 
นำยก อบต.   บัดนี้ถึงเวลำที่คณะผู้บริหำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย จะได้เสนอ

ร่ำงข้อบัญญัติ งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย 
อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกำสนี้ คณะผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย 
จึงขอชี้แจงให้ท่ำนประธำนและสมำชิกทุกท่ำนได้ทรำบถึงสถำนะกำรคลังตลอดจน
หลักกำรและแนวนโยบำยกำรด ำเนินกำร ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 โดยขอให้ 
ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย เป็นผู้ชี้แจงรำยละเอียดต่อไป 

นำงนวรัตน์  รังสีชุติพัฒน์  ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
ปลัด อบต.บ่อพลอย  ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทยด้วยมำก ที่ มท 0808.2/ว2989 ลงวันที่ 31 

พฤษภำคม 2560 เรื่องซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบ ป ระมำณ  พ .ศ .2562  ขอ งอ งค์ ก รป กครอ งส่ วน ท้ อ งถิ่ น  ต ำม ที่ ระ เบี ย บ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 
ข้อ 23 ก ำหนดว่ำ ร่ำงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีให้เสนอต่อสภำท้องถิ่นภำยในวันที่ 15 
สิงหำคม  ซึ่งเป็นกำรเร่งรัดเพ่ือให้งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีมีแผลบังคับใช้ได้ทันในวัน
เริ่มต้นปีงบประมำณ นั้น กระทรวงมหำดไทยพิจำรณำแล้ว เห็นว่ำ เพ่ือให้กำรจัดท ำ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและถูกต้องตำมกฎหมำยมีประสิทธิภำพ รวมทั้งสำมำรถ
ตอบสนองต่อควำมต้องกำร และแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนได้อย่ำงมี
ประสิทธิผล โดยมีเป้ำหมำยเพ่ือสร้ำงควำมผำสุก ควำมสงบและปลอดภัย รวมทั้งควำม
เป็นอยู่ที่ดีของประชำชน ตำมแนวนโยบำยของรัฐบำล คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ 
(คสช.) และกระทรวงมหำดไทยจึงอำศัยอ ำนำจตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
วิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 4 ซักซ้อมแนวทำงกำร
จัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ.2561 ซึ่งจะขอชี้แจงรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
ตำมเอกสำรที่ได้แจกให้กับสมำชิกสภำ อบต.ทุกท่ำน    

 1.สถานะทางการคลัง 
 1.1 งบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป 
  ในปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 30 กรกฎำคม พ.ศ.2561  องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นมีสถำนะกำรเงิน ดังนี้ 
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1.1.1 เงินฝำกธนำคำร จ ำนวน 36,118,759.43 บำท 
1.1.2 เงินสะสม จ ำนวน 9,056,109.43  บำท 
1.1.3 เงินทุนส ำรองเงินสะสม จ ำนวน 13,596,157.05  บำท 
1.1.4 รำยกำรที่ได้กันเงินไว้แบบก่อนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ำย จ ำนวน 0 

โครงกำร รวม 0.00 น. 
1.1.5 รำยกำรที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ ำนวน 15 โครงกำร รวม 

71,481.00 บำท 
1.2 เงินกู้คงค้ำง จ ำนวน 0.00 บำท 

    2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2561 
    (1) รำยรับจริง จ ำนวน 32,656,246.76 บำท ประกอบด้วย 
    หมวดภำษีอำกร     จ ำนวน 1,817,289.39 บำท 
    หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต  จ ำนวน  39,600.00  บำท 
    หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน    จ ำนวน  79,135.89  บำท 
    หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโดภคและกำรพำณิชย์ จ ำนวน  0.00 บำท 
    หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด    จ ำนวน  2,700.00  บำท 
    หมวดรำยได้จำกทุน    จ ำนวน  0.00 บำท 
    หมวดภำษีจัดสรร    จ ำนวน  14,376,985.48 บำท 
    หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป    จ ำนวน  16,340,536.00 บำท 
    (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ ำนวน 300,000.00 บำท 
    (3) รำยจ่ำยจริง จ ำนวน 19,855,852.44 บำท ประกอบด้วย 
     งบกลำง     จ ำนวน 7,103,972.84  บำท 
     งบบุคลำกร    จ ำนวน 6,985,440.00   บำท 
     งบด ำเนินงำน    จ ำนวน 2,715,673.49  บำท 
     งบลงทุน     จ ำนวน 1,288,766.00  บำท 
     งบรำยจ่ำยอื่น    จ ำนวน  0.00  บำท 
     งบเงินอุดหนุน    จ ำนวน  1,762,000.00 บำท 
    (4) รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินอุดหนุนที่รัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ ำนวน 200,000 บำท 
    (5) รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินสะสม  จ ำนวน 0.00 บำท 
    (6) รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินทุนส ำรองเงินสะสม จ ำนวน 0.00 บำท 
    (7) รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินกู้ จ ำนวน 0.00 บำท 
    รำยรับประมำณกำรปี 2562  ดังนี้ 
    ก.รายได้จัดเก็บเอง 
    1.หมวดภำษีอำกร    รวม 2,150,000 บำท 
    1.1 ภำษีโรงเรือนและที่ดิน  จ ำนวน  1,700,000 บำท 
    1.2 ภำษีบ ำรุงท้องที ่   จ ำนวน  400,000 บำท 
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    1.3 ภำษีป้ำย    จ ำนวน  50,000 บำท 
    2.หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับและใบอนุญำต รวม 82,000  บำท 
    2.1 ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยจรำจรทำงบก จ ำนวน 2,000  บำท 
    2.2 ค่ำใบอนุญำตประกอบกำรค้ำส ำหรับกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 
          จ ำนวน 40,000  บำท 
    2.3 ค่ำใบอนุญำตอ่ืน ๆ     จ ำนวน 40,000  บำท 
    3. หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน   รวม 200,000 บำท 
    3.1 ดอกเบี้ย     จ ำนวน 200,000 บำท 
    4. หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด    รวม 100,000 บำท 
    3.1 ค่ำขำยแบบแปลน    จ ำนวน 50,000  บำท 
    3.2 รำยได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ    จ ำนวน 50,000  บำท 
    ข. รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    1. หมวดภำษีจัดสรร    รวม 17,030,000 บำท 
    1.1 ภำษีและค่ำธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน จ ำนวน 420,000 บำท 
    1.2 ภำษีมูลค่ำเพ่ิมตำม พ.ร.บ.ก ำหนดแผนฯ จ ำนวน 8,000,000 บำท. 
    1.3 ภำษีมูลค่ำเพ่ิมตำม พ.ร.บ.จัดสรรรำยได้ฯ จ ำนวน 3,200,000 บำท 
    1.4 ภำษีธุรกิจเฉพำะ    จ ำนวน 80,000  บำท 
    1.5 ภำษีสุรำ     จ ำนวน 1,500,000 บำท 
    1.6 ภำษีสรรพสำมิต    จ ำนวน 3,200,000 บำท 
    1.7 ค่ำภำคหลวงแร่    จ ำนวน 70,000  บำท 
    1.8 ค่ำภำคหลวงปิโตรเลียม   จ ำนวน 60,000  บำท 
    1.9 ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตำมประมวลกฎหมำยที่ดิน 
          จ ำนวน 500,000 บำท 
    ค. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    1. หมวดเงินอุดหนุน    รวม 17,945,413 บำท 
    1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป ส ำหรับด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่และภำรกิจถ่ำยโอนเลือกท ำ 
          จ ำนวน 17,945,413   บำท 
    รวมรายรับท้ังสิ้น   37,507,413 บาท 
 
   บันทึกหลักการและและเหตุผลประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
   ด้าน       ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป 
 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป       11,953,692  
 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน     740,000 
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ด้านบริการชุมชนและสังคม     
 แผนงำนกำรศึกษำ       4,919,496 
 แผนงำนสำธำณสุข       923,000 
 แผนงำนสังคมสงเครำะห์       300,000 
 แผนงำนเคหะและชุมชน       2,020,740 
 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน     1,566,720 
 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร    440,000 
ด้านการเศรษฐกิจ 
 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ      4,490,000 
 แผนงำนกำรเกษตร       85,000 
ด้านการด าเนินงานอ่ืน   
 แผนงำนงบกลำง        10,068,765 
      งบประมาณรายจ่ายท่ังสิ้น 37,507,413 
 
    รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 37,507,413  บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง 
หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

     แผนงานบริหารงานทั่วไป 
    งำนบริหำรทั่วไป     รวม 9,133,792 บำท 
    งบบุคลำกร     รวม 5,838,092 บำท 
    เงินเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง)    รวม 2,830,320 บำท 
    เงินเดือนนำยก/รองนำยก   จ ำนวน  514,080 บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนของนำยก อบต. เดือนละ 20,400 บำท เป็นเงิน 244,800 บำท รอง
นำยก อบต. 2 คน เดือนละ 11,220 บำท เป็นเงิน 269,280 บำท  

- เงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก จ ำนวน 42,120 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งของนำยก อบต.เดือนละ 1,750 บำท เป็นเงิน 
21,000 บำท รองนำยก อบต.2 คน คน ๆ ละ 880 บำท เป็นเงิน 21,120 บำท  

- เงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก  จ ำนวน 42,120 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยก อบต.เดือนละ 1,750 บำท เป็นเงิน 21,000 บำท 
รองนำยก อบต. 2 คน ๆ ละ 880 บำท เป็นเงิน 21,120 บำท  

- เงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำร/ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
      จ ำนวน 86,400 บำท 
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เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำรนำยก อบต.เดือนละ 7,200 บำท เป็นเงิน 
86,400 บำท  

       -   เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 2,145,600  บำท 
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนรำยเดือนของประธำนสภำ อบต.เดือนละ 11,220 บำท 
     เป็นเงิน 134,640 บำท รองประธำนสภำ อบต.เดือนละ 9,180 บำท เป็นเงิน 
     110,160 บำท สมำชิกสภำ อบต.22 คน ๆ ละ 7,200 บำทเป็นเงิน 1,900,800 บำท  
- เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)    รวม 3,007,772  บำท 
     เงินเดือนพนักงำน   จ ำนวน  2,046,240  บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปี  
- ตำมค ำสั่งกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนเลื่อนระดับของพนักงำนส่วนต ำบล ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 

(ส ำนักปลัด) 

เงินประจ ำต ำแหน่ง    จ ำนวน 210,000   บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งของปลัด อบต.ที่มีสิทธิได้รับ ตำมระเบียบฯ ปลัด 

อบต.เดือนละ 7,000 X 12 เป็นเงิน 84,000 บำท เงินตอบแทนพิเศษส ำหรับปลัด 
อบต.เดือนละ 7,000 X 12 เป็นเงิน 84,000 บำท และผู้อ ำนวยกำรกอง/หัวหน้ำส่วน
รำชกำรที่มีฐำนะเป็นกองเดือนละ 3,500X12 เป็นเงิน 42,000 บำท ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได้ (ส ำนักปลัด) 

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง    จ ำนวน 695,532 บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนให้พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ พนักงำนจ้ำงทั่วไป และเงินปรับปรุง

เงินเดือนประจ ำปี ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (ส ำนักปลัด) 
เงินเพ่ิมต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำง   จ ำนวน 56,000  บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเงินค่ำครองชีพชั่วครำว และเงินเพ่ิมต่ำง ๆ ฯลฯให้แก่พนักงำนจ้ำง

ตำมภำรกิจ พนักงำนจ้ำงทั่วไป ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (ส ำนักปลัด) 
งบด ำเนินงำน     รวม   3,047,000  บำท 
ค่ำตอบแทน     รวม   260,000    บำท 
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      จ ำนวน  220,000   บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง และคณะกรรมกำรเปิดซอง

สอบรำคำของ อบต.บ่อพลอยตำมโครงกำรต่ำง ๆ  
- เพ่ือจ่ำยเป็นประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรำงวัลประจ ำปี 2562) 

ส ำหรับพนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำง 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์ สำธำรณอ่ืน ๆ ในกำร

ช่วยเหลือประชำชนฯลฯ ตั้งจ่ำยจำก 
 
 
 



เงินรำยได้ (ส ำนักปลัด)-10- 
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร   จ ำนวน  40,000  บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่คณะผู้บริหำรผู้มีสิทธิ พนักงำนส่วน

ต ำบล และผู้มีสิทธิเบิกจ่ำยในหน่วยงำนนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับกำรช่วยเหลือ ตำมระเบียบ 
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตรพนักงำนส่วน
ท้องถิ่นฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (ส ำนักปลัด) 

    ค่ำใช้สอย      รวม  2,045,000  บำท 
    รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร 
    รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร   จ ำนวน  440,000  บำท 

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเย็บหนังสือ หรือเข้ำปกหนังสือถ่ำยเอกสำร ฯลฯ ที่ ใช้ ในกำร
ปฏิบัติงำนของ อบต.บ่อพลอย 

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำโฆษณำและเผยแพร่กิจกรรมต่ำง ๆ ของ อบต.บ่อพลอยทำงข่ำวสำร
ทำงวิทยุกระจำยเสียงโทรทัศน์ หรือสิ่งตีพิมพ์ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนของ 
อบต.บ่อพลอย 

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรจัดท ำป้ำยเฉลิมพระเกียรติฯ จัดท ำตรำยำง ป้ำย
ประชำสัมพันธ์ต่ำง ๆ เกี่ยวกับงำนกิจกรรมของ อบต.บ่อพลอย 

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรฉีดพ่นหมอกควันก ำจัดยุง และฉีดพ่นยำฆ่ำเชื้อป้องกัน
โรคไข้เลือดออกกำรแพร่ระบำดของไข้หวัดนกฯลฯ 

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ที่จ ำเป็นต้องใช้เพ่ือกิจกรรมของ อบต.บ่อพลอย 
และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงเหมำบริกำรต่ำง ๆ  
- ค่ำซักฟอก เช่น ผ้ำม่ำน ผ้ำปูโต๊ะ และผ้ำส ำหรับผูกประดับในงำนต่ำง ๆ ฯลฯ 
- ค่ำเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร 
- ค่ำธรรมเนียมศำล 
- ค่ำใช้จ่ำยในกำรก ำจัดสิ่งปฏิกูล 
- ค่ำดูแลเว็บไซต์ 
- ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรท ำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งที่ อบต.ไม่สำมำรถด ำเนินกำรเองได้ฯลฯ

รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร   จ ำนวน   70,000  บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำรับรองบุคคล คณะบุคคลที่มำนิเทศงำนตรวจสอบบัญชีเยี่ยมชม หรือ

ทัศนะศึกษำดูงำนเป็นค่ำอำหำร ค่ำเครื่องดื่ม ค่ำของขวัญ ของที่ระลึกรำยจ่ำยที่
เกี่ยวเนื่องในกำรเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่ำบริกำรและค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ  

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำรับรองกำรประชุมใน อบต.บ่อพลอย เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอำหำร  
ค่ำเครื่องดื่ม อำหำรว่ำงในกำรเลี้ยงรับรองและค่ำบริกำรอ่ืน ๆ ซึ่งจ ำเป็นต้องใช้
เกี่ยวกับกำรประชุมฯลฯ 
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รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน  ๆ 
- ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร 
      จ ำนวน  100,000  บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก
รำชอำณำจักรของผู้บริหำร พนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง เช่น 
ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง ค่ำเช่ำที่พักฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (ส ำนักปลัด) 

- ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและสัมมนำ  จ ำนวน  100,000   บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและสัมมนำของผู้บริหำรสมำชิกสภำ พนักงำน

ส่วนต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง เช่น ค่ำลงทะเบียนต่ำง ๆ ฯลฯตั้งจ่ำย 
- ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้ง    จ ำนวน  500,000  บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้งท้องถิ่น เช่น ค่ำเอกสำรกำรเลือกตั้ง ค่ำแบบ

พิมพ์ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่จ ำเป็นฯลฯ 
- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทยกำรซักซ้อมแนวทำงปฏิบัติ กำรตั้งงบประมำณ

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรเลือกตั้งท้องถิ่น ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (ส ำนัก 
- ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งคืนกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย จ ำนวน  20,000  บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งคืนกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยและค่ำใช้จ่ำย อ่ืน ๆ  

ที่จ ำเป็นฯลฯ เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรส่งเงินคืนกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัย กรณีรถของรำชกำรก่อให้เกิดควำมเสียหำย พ.ศ.2551 

- โครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร 
      จ ำนวน  5,000   บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับ

พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร เช่น ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำ
ป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร ค่ำเครื่องเสียง ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ที่จ ำเป็น และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่จ ำเป็นต้องจ่ำยตำมโครงกำรฯลฯ 
เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม และกำรเข้ำ
รับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น 

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561 ถึง 2564 ) 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) หน้ำที่ 13 ล ำดับที่ 1 ตั้งจ่ำยจำก 

-  
-  

 
 
 

-  
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- โครงกำรศึกษำดูงำนของผู้น ำท้องถิ่น พนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำง 
       จ ำนวน  600,000 บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรศึกษำดูงำนของผู้น ำท้องถิ่น พนักงำน
ส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำง เช่น ค่ำอำหำรว่ำง และเครื่องดื่ม ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์
โครงกำร ค่ำจัดซื้อของที่ระลึก ค่ำเครื่องเสียง ค่ำจ้ำงเหมำยำนพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก 
ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จ ำเป็นและค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่จ ำเป็นต้อง
จ่ำยตำมโครงกำร ฯลฯ  
เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำ
รับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น  
เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 ถึง 2564) 
หน้ำที่ 120 ล ำดับที่ 6 ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป (ส ำนักปลัด) 

- โครงกำรอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ให้กับพนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
       จ ำนวน  10,000  บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ให้กับ
พนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เช่น ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำป้ำย
ประชำสัมพันธ์โครงกำร ค่ำเครื่องเสียง  ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่
จ ำเป็น และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่จ ำเป็นต้องจ่ำยตำมโครงกำรฯลฯ 
เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม และกำรเข้ำ
รับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น 
เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561 ถึง 2564) 
หน้ำที่ 119 ล ำดับที่ 3 ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป (ส ำนักปลัด) 

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม   จ ำนวน   200,000  บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำงต่ำง ๆ 

ทรัพย์สินที่ช ำรุดเสียหำย เช่น รถยนต์  เครื่องปรับอำกำศ โต๊ะท ำงำน เครื่อง
คอมพิวเตอร์ และเครื่องใช้ส ำนักงำนฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (ส ำนักปลัด) 

ค่าวัสดุ      รวม 380,000   บาท 
    วัสดุส ำนักงำน    จ ำนวน    80,000   บำท 

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุส ำนักงำน เช่น กระดำษ ดินสอ ปำกกำ  
ไม้บรรทัด กระดำษไข น้ ำยำลบค ำผิด น้ ำดื่ม ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (ส ำนักปลัด) 

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ   จ ำนวน    20,000   บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ เช่น เทปพันสำยไฟฟ้ำ 

สำยไฟฟ้ำ ปลั๊กไฟฟ้ำ สวิตซ์ไฟฟ้ำ หลอดไฟฟ้ำ เบรกเกอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำ 
 
 



   -13-กเงินรำยได้ (ส ำนักปลัด) 
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว   จ ำนวน  50,000   บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น แปรง ไม้กวำด ถ้วยชำม 

ช้อนส้อม แก้วน้ ำฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (ส ำนักปลัด) 
วัสดุก่อสร้ำง    จ ำนวน   10,000   บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง เช่น ไม้ต่ำง ๆ ทินเนอร์ สีท่อต่ำง  ๆ 

กระเบื้องฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (ส ำนักปลัด) 
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง  จ ำนวน   50,000   บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยำง

นอก ยำงใน เพลำ ตลับลูกปืนฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้(ส ำนักปลัด) 
 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   จ ำนวน  100,000  บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ำมันดี เซล น้ ำมันเบ นซิน 

น้ ำมันเครื่องฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (ส ำนักปลัด) 
วัสดุโฆษณำและเผยแพร่   จ ำนวน   10,000  บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ เช่น กระดำษเขียนโปรส

เตอร์ เมมโมรี่กำร์ด ขำตั้งกล้อง เลนส์ซูมฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (ส ำนักปลัด) 
วัสดุคอมพิวเตอร์    จ ำนวน  50,000   บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึกส ำหรับ

เครื่องพิมพ์ หมึกส ำหรับเติม แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ แผ่นซีดีฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงิน 
วัสดุอื่น     จ ำนวน   10,000   บำท 

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุอ่ืน ๆ เช่น มิเตอร์น้ ำ – ไฟฟ้ำ หัววำล์วเปิด-
ปิดแก๊สฯลฯตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (ส ำนักปลัด) 

ค่าสาธารณูปโภค     รวม   362,000   บาท 
    ค่ำไฟฟ้ำ     จ ำนวน 300,000   บำท 

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำกระแสไฟฟ้ำที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอยตั้งจ่ำยจ
ค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล   จ ำนวน  15,000   บำท 
           เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำน้ ำประปำท่ีท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอยตั้งจ่ำ 
ค่ำบริกำรโทรศัพท์    จ ำนวน  22,000   บำท 

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์ซึ่งใช้ในกำรติดต่อรำชกำรของที่ท ำกำรองค์กำรบริหำร  
ส่วนต ำบลบ่อพลอย และค่ำโทรศัพท์เคลื่อนที่ (เช่ำหมำยเลขและค่ำใช้บริกำร)ต้ั 

ค่ำบริกำรไปรษณีย์    จ ำนวน 5,000  บำท 
          เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไปรษณีย์ยำกร ค่ำโทรสำร ค่ำโทรเลข ค่ำธนำณัติ และค่ำบริกำร  

ทำงด้ำนโทรคมนำคม ค่ำจดทะเบียนพัสดุต่ำง ๆ ซึ่งใช้ติดต่อทำงรำชกำรตั้งจ่ำย  
ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม   จ ำนวน   20,000   บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้บริกำรระบบอินเตอร์เน็ตฯลฯ ตั้งจ่ำยจำ 
-  
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งบลงทุน      รวม   200,700   บาท 
ค่าครุภัณฑ ์      รวม   200,700   บาท 
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน    
1.จัดซื้อโซฟำพร้อมโต๊ะกลำง   จ ำนวน   10,000   บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อโซฟำพร้อมโต๊ะกลำง จ ำนวน 1 ชุด 
 เป็นไปตำมเกณฑ์รำคำตำมท้องถิ่น เนื่องจำกไม่มีก ำหนดในบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์ 
 เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม 
และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่1) หน้ำที่ 15 ล ำดับที ่2 (ส ำนักปลัด) 
2.จัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 40 ช่อง   จ ำนวน  10,000  บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 40 ช่อง จ ำนวน 2 ตู้ ๆละ 5,000 บำท เป็นเงิน 
10,000 บำท 
เป็นไปตำมเกณฑ์รำคำตำมท้องถิ่น เนื่องจำกไม่มีก ำหนดในบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์ 
เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 )เพ่ิมเติม 
และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่1) หน้ำที่ 15 ล ำดับที ่1 (ส ำนักปลัด) 
3.จัดซื้อตู้โชว์ดำวน์ไลน์    จ ำนวน  14,500  บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อตู้โชว์ดำวน์ไลน์ ขนำด 120X40x190 ซม.จ ำนวน 1 ตู้ 
 เป็นไปตำมเกณฑ์รำคำตำมท้องถิ่น เนื่องจำกไม่มีก ำหนดในบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์ 
เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 )เพ่ิมเติม 
และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่1) หน้ำที่ 15 ล ำดับที ่9 (ส ำนักปลัด) 
ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ 
1.จัดซื้อตู้ล ำโพง แบบเคลื่อนที่   จ ำนวน   11,000   บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อตู้ล ำโพงแบบเคลื่อนที่ จ ำนวน 1 ตู้ โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐำน ดังนี้ 
 1.ล ำโพงแบบสองทำง 
 2.ล ำโงขนำด 15 นิ้ว 
 3.ล ำโพงทนก ำลังขับสูงสุด 900 w 
 4.ก ำลังขับพำวเวอร์แอมป์สูงสุด 150w 
 5.มีช่องส ำหรับเสียบ USB เลน่ MP3 ได ้
 6.มีเครื่องบันทึกในตัว (บันทึกเสียงไมค์เป็นไฟล์MP3) 
 7.มีไมค์ลอยย่ำน VHF (2 ตัว) 
 8.มีโวลุ่มปรับเสียง เบส แหลม 
 9.มีโวลุ่ม (แอ็กโค่ ส ำหรับไมค์) 
 10.มี Mic,Line lnput (สำมำรถใช้ไมค์เป็นไฟล์ MP3) 
 11.มีแบตเตอรี่ส ำรองในตัว (เสียบไฟบ้ำนชำร์จไฟได้) 
 12.รองรับระบบบลูทูธ 
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 เป็นไปตำมเกณฑ์รำตำมท้องถิ่น เนื่องจำกไม่มีก ำหนดในบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์ 
 เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปีพ.ศ.2561-2564 )เพ่ิมเติม 
และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่1) หน้ำที่ 15 ล ำดับที ่4 (ส ำนักปลัด) 
ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ 
1. จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  จ ำนวน   30,300   บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องมัลติมีเพียโปรเจคเตอร์ระดับXGA ขนำด 3,500 ANSI 

Lumens จ ำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐำน ดังนี้ 
1.เป็นเครื่องฉำยภำพเลนส์เดียวสำมำรถต่อกับอุปกรณ์เพ่ือฉำยภำพจำกคอมพิวเตอร์และวิดีโอ 
2.ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP  
3.ระดับ XGA เป็นระดับควำมละเอียดของภำพที่ True 
4.ขนำดที่ก ำหนดเป็นขนำดค่ำควำมส่องสว่ำงข้ันต่ ำ 
เป็นไปตำมหนงัสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 385 ลงวันที่ 8 กุมภำพันธ ์2561 
เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4 ปีพ.ศ.2561-2564 )เพ่ิมเติม 
และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) หน้ำที่ 15 ล ำดับที่ 3 (ส ำนักปลัด) 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
1.จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขำวด ำ ชนิด Network แบบที่ 1 
      จ ำนวน   7,900   บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขำวด ำ ชนิด Network 

แบบที่ 1 (27 หน้ำ/นำที) จ ำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐำน ดังนี้ 
1.มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 1,200x1,200 dpi 
2.มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงไม่น้อยหว่ำ 27 หน้ำต่อนำที (ppm) 
3.สำมำรถพิมพ์เอกสำรกลับหน้ำอัตโนมัติได้ 
4.มีหน่วยควำมจ ำ(Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 128 MB 
5.มีช่องเชื่อมต่อ(lnterface)แบบUSB2.0 หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
6.มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network lnterface) แบบ 10/100 Base –T 
หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง หรือสำมำรถใช้งำนผ่ำนเครือข่ำยไร้สำย 
(Wi-Fi) ได้ 
7.มีถำดใส่กระดำษได้รวมกันไม่น้อยกว่ำ 250 แผ่น 
8.สำมำรถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom  
เป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4 ปีพ.ศ.2561-2564 )
เพ่ิมเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) หน้ำที่ 15 ล ำดับที่ 5  (ส ำนักปลัด) 
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    2.จัดซื้อเครื่องพิมพ์Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี จ ำนวน 17,000 บำท  

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องพิมพ์Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ส ี
จ ำนวน 1 เครื่องโดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐำนดังนี้ 

1.เป็นอุปกรณ์ที่มีควำมสำมำรถเป็นPrinter, Copier,Scanner และ Faxภำยใน
เครื่องเดียวกัน 
2.มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อนกว่ำ 600X600 dpi 
3.มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงขำวด ำไม่น้อยกว่ำ 22 หน้ำต่อนำที(ppm)  
4.มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงสีไม่น้อยกว่ำ 22 หน้ำต่อนำที(ppm) 
5.มีหน่วยควำมจ ำ(Memory)ขนำดไม่น้อยกว่ำ 192MB 
6.สำมำรถสแกนเอกสำร ขนำด A4 (ขำวด ำ และสี) ได้ 
7.มีควำมละเอียดในกำรสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่ำ 1,200X1,200 dpi 
8.มีถำดป้อนเอกสำรอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
9.สำมำรถถ่ำยส ำเนำเอกสำรได้ทั้งสีและขำวด ำ 
10.สำมำรถท ำส ำเนำได้สูงสุดไม่น้อยกว่ำ 99 ส ำเนำ 
11.สำมำรถย่อและขยำยได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
12.มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
เป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4 ปีพ.ศ.2561-2564 )
เพ่ิมเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) หน้ำที่ 16 ล ำดับที่ 6  

    ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
    1.ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์  จ ำนวน  100,000  บำท 

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่ำง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได้ (ส ำนักปลัด) 
งบรายจ่ายอ่ืน      รวม  18,000  บาท 
รายจ่ายอ่ืน      รวม  18,000  บาท 
รำยจ่ำยอื่น 
1.ค่ำจ้ำงที่ปรึกษำ วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนำระบบต่ำง ๆ  จ ำนวน  18,000  บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงองค์กรหรือสถำบันที่เป็นกลำง เพ่ือให้เป็นผู้ด ำเนินกำรส ำรวจควำม
พึงพอใจของผู้บริกำรของ อบต.บ่อพลอย (ส ำนักปลัด) 
งบเงินอุดหนุน     รวม  30,000  บาท 
เงินอุดหนุน     รวม  30,000  บาท 
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร 
 โครงกำรอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือประชำชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น    จ ำนวน  30,000  บำท 
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- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือประชำชนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น     
 

งานบริหารงานคลัง    รวม  2,819,900  บาท 
งบบุคลากร     รวม  2,191,000  บาท 
เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)    รวม  2,191,000   บาท 
เงินเดือนพนักงำน   จ ำนวน   1,680,000   บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปี ตำม

ค ำสั่งกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนเลื่อนระดับของพนักงำนส่วนต ำบล (กองคลัง) 
เงินประจ ำต ำแหน่ง   จ ำนวน  42,000   บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่ง ให้แก่ผู้อ ำนวยกำรกอง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรที่มีฐำนะ

เป็นกอง เดือนละ 3,500X12 เป็นเงิน 42,000 บำท (กองคลัง) 
ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ   จ ำนวน  300,000   บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำและเงินปรับปรุงอัตรำค่ำจ้ำงประจ ำปี (กองคลัง) 
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง   จ ำนวน  145,000   บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนให้พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ พนักงำนจ้ำงทั่วไป และเงินปรับปรุง

เงินเดือนประจ ำปี (กองคลัง) 
เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง  จ ำนวน  24,000  บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเงินค่ำครองชีพชั่วครำว และเงินเพ่ิมต่ำง ๆ ฯลฯให้แก่พนักงำนจ้ำง

ตำมภำรกิจ พนักงำนจ้ำงทั่วไป (กองคลัง) 
งบด าเนินงาน    รวม   599,000   บาท 
ค่าตอบแทน    รวม   180,000   บาท 
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     จ ำนวน  160,000  บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรำงวัลประจ ำปี 2562) 

ส ำหรับพนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำง (กองคลัง) 
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร  จ ำนวน  20,000  บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่ พนักงำนส่วนต ำบล และผู้มีสิทธิ

เบิกจ่ำยในหน่วยงำนนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับกำรช่วยเหลือ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย
ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตรพนักงำนส่วนท้องถิ่นฯ (กองคลัง) 

ค่าใช้สอย     รวม   365,000   บาท 
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน ๆ  
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1.ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและสัมมนำ  จ ำนวน  30,000  บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและสัมมนำของพนักงำนส่วนต ำบล 

ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง เช่น ค่ำลงทะเบียนต่ำง ๆ ฯลฯ (กองคลัง) 
2.ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร 
      จ ำนวน  20,000  บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก

รำชอำณำจักรของพนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง เช่น ค่ำเบี้ย
เลี้ยงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พักฯลฯ (กองคลัง) 

3.โครงกำรจัดท ำแผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน จ ำนวน  300,000  บำท 
-     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรจัดท ำแผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
      เช่น ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร ค่ำตอบแทนผู้ส ำรวจ ค่ำจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ี 
      จ ำเป็น และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่จ ำเป็นต้องจ่ำยตำมโครงกำรฯลฯ 
-     เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยแผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สินของ 
     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561 – 2564 

เพ่ิมเติม และเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 1) หน้ำที่ 14 ล ำดับที่ 5  
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม   จ ำนวน  15,000  บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำงต่ำง ๆ 

ทรัพย์สินที่ช ำรุดเสียหำย เช่น เครื่องปรับอำกำศ โต๊ะท ำงำน เครื่องคอมพิวเตอร์ และ
เครื่องใช้ส ำนักงำน ฯลฯ (กองคลัง) 

ค่าวัสดุ      รวม     50,000  บาท 
วัสดุส ำนักงำน     จ ำนวน  25,000  บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุส ำนักงำน เช่น กระดำษ ดินสอ ปำกกำ  

ไม้บรรทัด กระดำษไข น้ ำยำลบค ำผิดฯลฯ (กองคลัง) 
วัสดุคอมพิวเตอร์     จ ำนวน  25,000  บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึกส ำหรับ

เครื่องพิมพ์ หมึก ส ำหรับเติม แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ แผ่นซีดีฯลฯ  (กองคลัง) 
ค่าสาธารณูปโภค    รวม  4,000   บาท 
ค่ำบริกำรไปรษณีย์   จ ำนวน    4,000   บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไปรษณียำกร ค่ำโทรสำร ค่ำโทรเลข ค่ำธนำณัติ และค่ำบริกำร

ทำงด้ำนโทรคมนำคม ค่ำจดทะเบียนพัสดุต่ำง ๆ ซึ่งใช้ติดต่อทำงรำชกำร  (กองคลัง) 
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งบลงทุน     รวม   29,900   บาท 
ค่าครุภัณฑ ์     รวม   29,900   บาท 
ค่ำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     
1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล แบบที่ 1 จ ำนวน 22,000 บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนำด

ไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว) จ ำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐำนดังนี้ 
1. มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 4 แกนหลัก (4 core) จ ำนวน 1 

หน่วย มีหน่วยควำมจ ำแบบ Cache Memory ขนำดไม่น้อยกว่ำ 6 MB มี
ควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพ้ืนฐำนไม่น้อยกว่ำ 3.0 GHz 

2. มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพโดยมีคุณลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือดีกว่ำ
ดังนี้ 
2.1 เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลักที่มีหน่วยควำมจ ำขนำด

ไม่น้อยกว่ำ 2 GB หรือ 
2.2 มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพติดตั้งอยู่ภำยในหน่วยประมวลผลกลำง

แบบ Graphics Processing Unit ที่สำมำรถใช้หน่วยควำมจ ำหลักในกำร
แสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB หรือ 

2.3 มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพที่มีควำมสำมำรถในกำรใช้หน่วยควำมจ ำ
หลักในกำรแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB 

3.มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิดDDR4 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 4GB 
4.มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ มีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่
น้อยกว่ำ 1 TB หรือชนิดSolid State Drive ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 120 GB 
จ ำนวน 1 หน่วย 
5.มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จ ำนวน 1 หน่วย 
6.มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
7.มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ ไม่น้อยกว่ำ 3 ช่อง 
8.มีแป้นพิมพ์และเมำส์ 
9.มีจอภำพแบบ LED หรือดีกว่ำ มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่ำ 600 : 1 และมี
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว จ ำนวน 1 หน่วย 
เป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4 ปีพ.ศ.2561-2564 )
เพ่ิมเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) หน้ำที่ 16 ล ำดับที่ 7  

    2.จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขำวด ำ ชนิด Network แบบที่ 1 
จ ำนวน 7,900 บำท 
 



    -20- 
 

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขำวด ำ ชนิด Network 
แบบที่ 1 (27 หน้ำ/นำที) จ ำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐำนดังนี้ 
1.มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 1,200X1,200 dpi  
2.มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงไม่น้อยกว่ำ 27 หน้ำต่อนำท(ppm) 
3.สำมำรถพิมพ์เอกสำรกลับหน้ำอัตโนมัติได้ 
4.มีหน่วยควำมจ ำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 128 MB 
5.มีช่องเชื่อมต่อ Interface แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
6.มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย Network Interface แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่องหรือสำมำรถใช้งำนผ่ำนเครือข่ำยไร้สำย (Wi-Fi) ได้ 
7.มีถำดใส่กระดำษได้รวมกันไม่น้อยกว่ำ 250 แผ่น 
8.สำมำรถใช้ได้กับ A4,Letter,LeGal และCustom 
เป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4 ปีพ.ศ.2561-2564 )เพ่ิมเติม 
และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) หน้ำที่ 15 ล ำดับที่ 5  

 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม  145,000  บาท 
    งบด าเนินงาน      รวม  145,000  บาท 
    ค่าใช้สอย      รวม  140,000   บาท 
    รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน ๆ 
    1.โครงกำรอบรมอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน (อปพร.)ต ำบลบ่อพลอย  
           จ ำนวน 100,000  บำท 

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรอบรมอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน 
(อปพร.)ต ำบลบ่อพลอย เช่น ค่ำจ้ำงเหมำ อำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำป้ำย
ประชำสัมพันธ์โครงกำร ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ ำเป็น และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่จ ำเป็นต้องจ่ำยตำมโครงกำรฯลฯ 
เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม และกำรเข้ำ
รับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น 
เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้ำที่ 
101 ล ำดับที่ 1 (ส ำนักปลัด) 

2.โครงกำรรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหำจรำจรและอุบัติเหติช่วงเทศกำล  
จ ำนวน  40,000 บำท 
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- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหำจรำจรและ

อุบัติเหตุช่วงเทศกำล เช่น ค่ำจ้ำงเหมำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำป้ำย
ประชำสัมพันธ์โครงกำรฯลฯ 
เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน 
กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้ำที่ 
101 ล ำดับที่ 2  

ค่าวัสดุ       รวม  5,000  บาท 
วัสดุส ำนักงำน     จ ำนวน   5,000   บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุส ำนักงำน เช่น กระดำษ ดินสอ ปำกกำ  

ไม้บรรทัด กระดำษไข น้ ำยำลบค ำผิดฯลฯ  
งานปอ้งกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  รวม  595,000  บาท 
งบด าเนินงาน      รวม  340,000   บาท 
ค่าใช้สอย      รวม  50,000   บาท 
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม   จ ำนวน    50,000   บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ เช่น 

ยำนพำหนะ รถยนต์บรรทุกน้ ำฯลฯ (ส ำนักปลัด) 
ค่าวัสดุ       รวม  290,000  บาท 
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง    จ ำนวน   50,000  บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง เช่นแบตเตอรี่ ยำงนอก ยำงใน สำยไมล์ 

เพลำ ตลับลูกปืน สัญญำณ ไฟกระพริบ สัญญำณไฟฉุกเฉิน กรวยจรำจร ฯลฯ  
     วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น    จ ำนวน   150,000  บำท    
-    เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ำมันดีเซล น้ ำมันเบนซิน น้ ำมันเครื่อง 
     แก๊สหุงต้มฯลฯ  
วัสดุเครื่องแต่งกำย     จ ำนวน   50,000  บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเครื่องแต่งกำย เช่น เครื่องแบบ ถุงเท้ำ รองเท้ำ หมวกฯลฯ  

    วัสดุเครื่องดับเพลิง     จ ำนวน  20,000  บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น เครื่องดับเพลิง สำยส่งน้ ำ

ดับเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิง ฯลฯ  
วัสดุอื่น       จ ำนวน  20,000  บำท 

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุอ่ืน ๆ เช่น ตะแกรงกันสวะ ฯลฯ  
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งบลงทุน      รวม  255,000  บาท 
ค่าครุภัณฑ ์      รวม  125,000  บาท 
ครุภัณฑ์อ่ืน 
1.จัดซื้อไฟจรำจรกระพริบพลังงำนแสงอำทิตย์ จ ำนวน  125,000  บำท 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อไฟจรำจรกระพริบพลังงำนแสงอำทิตย์ ขนำด 300 มม.     
จ ำนวน 5 ชุด ๆละ 25,000 บำท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐำน ดังนี้ 
 1.หลอด LED 155 – 156 หลอด 
 2.พร้อมเสำหลัก 3 นิ้ว สีด ำสลับขำวสูงจำกพ้ืน 2.75 ม. 
 3.เทฐำนซีเมนต์พร้อมติดตั้ง 
เป็นไปตำมเกณฑ์รำคำตำมท้องถิ่น เนื่องจำกไม่มีก ำหนดในบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์ 
เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 1) หน้ำที่ 20 ล ำดับที่ 12  
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    รวม  130,000  บาท 
อำคำรต่ำง ๆ  
1.โครงกำรปรับปรุงห้อง อปพร.   จ ำนวน  130,000  บำท 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงห้อง อปพร.ขนำด 4X9 ม. รวมพ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่ำ 36 ตรม. 
ตำมแบบแปลนของ อบต.บ่อพลอย ที่ 1/2562 
เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561 ถึง 2564 )เพ่ิมเติม 
และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) หน้ำที่ 14 

แผนงานการศึกษา 
    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา   รวม  1,201,320  บาท 
    งบบุคลากร      รวม  1,096,320  บาท 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     รวม  1,096,320  บาท 
    เงินเดือนพนักงำน    จ ำนวน   648,720  บำท 

- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปี ตำม
ค ำสั่งกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนเลื่อนระดับของพนักงำนส่วนต ำบล (ส ำนักปลัด) 

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง    จ ำนวน   400,800  บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนให้พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก และเงินปรับปรุง

เงินเดือนประจ ำปี (ส ำนักปลัด) 
เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำน   จ ำนวน  46,800  บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเงินค่ำครองชีพชั่วครำว และเงินเพ่ิมต่ำง ๆ ฯลฯ ให้แก่พนักงำนจ้ำง

ตำมภำรกิจ ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก พนักงำนจ้ำงทั่วไป (ส ำนักปลัด) 
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งบด าเนินงาน     รวม   55,000   บาท 
ค่าตอบแทน     รวม   30,000   บาท 
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     จ ำนวน    30,000   บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรำงวัลประจ ำปี 2562) 

ส ำหรับพนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำง 
ค่าใช้สอย     รวม   25,000   บาท 
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร   จ ำนวน   5,000   บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรท ำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรเองได้ฯลฯ  
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ 
1.ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและสัมมนำ  จ ำนวน  10,000  บำท 
-    เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและสัมมนำของพนักงำนส่วนต ำบล 
ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง เช่น ค่ำลงทะเบียนต่ำง ๆฯลฯ  
2.ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร 
      จ ำนวน  10,000  บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก

รำชอำณำจักร ของพนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง เช่น  
ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก ฯลฯ  

งบเงินอุดหนุน     รวม  50,000  บาท 
เงินอุดหนุน     รวม  50,000  บาท 
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร 
1.โครงกำรส่งเสริมกำรศึกษำและป้องกันยำเสพติด จ ำนวน  50,000  บำท 
1.1 โครงกำรส่งเสริมกำรศึกษำและป้องกันยำเสพติด  จ ำนวน10,000  บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้ำนหนองโพธิ์ 
1.2 โครงกำรส่งเสริมกำรศึกษำและป้องกันยำเสพติด จ ำนวน 10,000  บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้ำนหนองย่ำงช้ำง 
1.3 โครงกำรส่งเสริมกำรศึกษำและป้องกันยำเสพติด จ ำนวน 10,000  บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้ำนหนองเตียน 
1.4 โครงกำรส่งเสริมกำรศึกษำและป้องกันยำเสพติด จ ำนวน 10,000  บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้ำนท่ำว้ำ 
1.5 โครงกำรส่งเสริมกำรศึกษำและป้องกันยำเสพติด จ ำนวน 10,000  บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้ำนบึงหัวแหวน  
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   รวม  3,658,176  บาท 
งบด าเนินงาน      รวม  1,558,176  บาท 
ค่าใช้สอย      รวม  387,550   บาท 
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร   จ ำนวน   108,000   บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร  
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน ๆ  
1.ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและสัมมนำ  จ ำนวน  10,000  บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและสัมมนำของพนักงำนส่วนต ำบล ครูผู้ดูแลเด็ก 
และพนักงำนจ้ำง เช่น ค่ำลงทะเบียนต่ำง ๆ ฯลฯ  
2.ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำฯจักร 
      จ ำนวน  5,000  บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก

รำชอำณำจักรของพนักงำนส่วนต ำบล ครูผู้ดูแลเด็ก และพนักงำนจ้ำง เช่น ค่ำเบี้ย
เลี้ยงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พักฯลฯ  

3.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำจ ำนวน  176,400  บำท 
    - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอำหำรกลำงวันให้กับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก จ ำนวน 2 แห่ง 

4.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ จ ำนวน  61,200  บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุกำรศึกษำให้กับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก จ ำนวน 2 แห่ง 
5.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ จ ำนวน  16,950  บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำหนังสือเรียน ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน ค่ำเครื่องแบบนักเรียน ค่ำกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน ให้กับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก จ ำนวน 2 แห่ง  
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม    จ ำนวน  10,000  บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำงต่ำง ๆ ทรัพย์สินที่

ช ำรุดเสียหำย เช่น เครื่องปรับอำกำศ โต๊ะท ำงำน เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องใช้
ส ำนักงำนฯลฯ 

ค่าวัสดุ       รวม  1,170,626  บาท 
วัสดุส ำนักงำน     จ ำนวน  5,000  บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุส ำนักงำน เช่น กระดำษ ดินสอ ปำกกำ  

ไม้บรรทัด กระดำษไข น้ ำยำลดค ำผิดฯลฯ  
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ    จ ำนวน  5,000  บำท 
-  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ เช่น เข็มขัดรัดสำยไฟ เทปพัน

สำยไฟ ปลั๊กไฟ สวิตซ์ไฟ ฟิวส์ หลอดไฟฟ้ำ ไมโครโฟน ล ำโพงฯลฯ  
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว    จ ำนวน  5,000  บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น แปรง ไม้กวำด ถ้วยชำม 

ช้อนส้อม แก้วน้ ำฯลฯ  



    -25- 
ค่ำอำหำรเสริม (นม)    จ ำนวน 1,140,626  บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอำหำรเสริม (นม) ให้กับโรงเรียน จ ำนวน 5 แห่ง และศูนย์พัฒนำเด็ก

เล็ก จ ำนวน 2 แห่ง  
วัสดุก่อสร้ำง     จ ำนวน  10,000  บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง เช่น สี ทินเนอร์ ปูน ทรำย กระเบื้อง 

สังกะสี ยำงมะตอยฯลฯ  
วัสดุคอมพิวเตอร์     จ ำนวน  5,000  บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึกส ำหรับ

เครื่องพิมพ์ หมึกส ำหรับเติม แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ แผ่นซีดี  
งบเงินอุดหนุน     รวม  2,100,000  บาท 
เงินอุดหนุน     รวม  2,100,000  บาท 
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร 
1.ค่ำอำหำรกลำงวันโรงเรียนสังกัด (สพฐ.)  จ ำนวน  2,100,000  บำท 
-   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอำหำรกำลำงวันเด็กนักเรียนให้กับโรงเรียนสังกัด (สพฐ.)  
    จ ำนวน 5 แห่ง (ส ำนักปลัด) 
งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ   รวม  60,000  บาท 
งบด าเนินงาน     รวม  50,000  บาท 
ค่าใช้สอย     รวม  50,000  บาท 
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน ๆ  
1. โครงกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ จ ำนวน  50,000  บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ เช่น ค่ำอำหำร

และเครื่องดื่ม ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร ค่ำของเล่น สมุด ดินสอ ค่ำจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ที่จ ำเป็น และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่จ ำเป็นต้องจ่ำยตำมโครงกำร ฯลฯ 
เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน 
กำรจัดกำรแข่งกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้ำที่ 
106 ล ำดับที่ 14  

งบเงินอุดหนุน      รวม  10,000  บาท 
เงินอุดหนุน      รวม  10,000  บาท 
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร 
1.โครงกำรพัฒนำส่งเสริมกำรศึกษำสำธิตกำรเรียนรู้สู่วิถีชีวิตชุมชนตำมแนวปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง 
- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย  
อ.บ่อพลอย จ.กำญจนบุรี (ส ำนักปลัด) 
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   แผนงานสาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  รวม  923,000  บาท 
งบด าเนินงาน      รวม  565,000  บาท 
ค่าใช้สอย      รวม  325,000  บาท 
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร   จ ำนวน  10,000  บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรส ำรวจข้อมูลจ ำนวนสัตว์ ขึ้นทะเบียนสัตว์ตำม

โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ อัตรำร้อยละ 6 บำทต่อปี 
- ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรอ่ืน ๆ  (ส ำนักปลัด) 
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน ๆ 
1. โครงกำรรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ จ ำนวน   20,000  บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรรณรงค์ป้องกันและควบคุม

โรคติดต่อ เช่น ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำวัสดุวิทยำศำสตร์ หรือกำรแพทย์ ค่ำป้ำย
ประชำสัมพันธ์โครงกำร ค่ำเครื่องเสียง ค่ำอำหำร และเครื่องดื่ม ค่ำป้ำย
ประชำสัมพันธ์โครงกำร ค่ำจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ ำเป็น และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ  
ที่จ ำเป็นต้องจ่ำยตำมโครงกำรฯลฯ 
เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 
ลงวันที่ 5 กรกฎำคม 2561  
เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561 -2564 หน้ำ 
103 ล ำดับที่ 6  

2. โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำ ตำมพระปณิธำน
ศำสตรำจำรย์ ดร.สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอเจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์วลัยลักษณ์ 

จ ำนวน  45,000  บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจำก

โรคพิษสุนัขบ้ำ ตำมพระปณิธำนศำสตรำจำรย์ ดร.สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอเจ้ำฟ้ำ    
จุฬำภรณ์วลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี เช่น ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำวัสดุวิทยำศำสตร์หรือ
กำรแพทย์ ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร ค่ำจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ ำเป็น และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่จ ำเป็นต้องจ่ำยตำมโครงกำรฯลฯ 
เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว2072 
ลงวันที่ 5 กรกฎำคม 2561 
เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 
เพ่ิมเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) หน้ำที่ 11 ล ำดับที่ 2 (ส ำนักปลัด) 

3. โครงกำรอบรมและศึกษำดูงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุข (อสม.)  
จ ำนวน  250,000 บำท 
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- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรอบรมและศึกษำดูงำนของอำสำสมัคร

สำธำรณสุข (อสม.) เช่น ค่ำอำหำรว่ำง และเครื่องดื่ม ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร 
ค่ำจัดซื้อของที่ระลึก ค่ำเครื่องเสียง ค่ำจ้ำงเหมำยำนพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำตอบแทน
วิทยำกร ค่ำจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ ำเป็น และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ที่จ ำเป็นต้องจ่ำยตำม
โครงกำรฯลฯ 
เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม และกำรเข้ำ
รับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น  
เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) หน้ำที่ 10 ล ำดับที่ 1  (ส ำนักปลัด) 

ค่าวัสดุ       รวม  240,000  บาท 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น    จ ำนวน  100,000  บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ำมันดีเซล น้ ำมันเบนซิน 

น้ ำมันเครื่อง ส ำหรับเครื่องพ่นหมอกควัน และเครื่องตัดหญ้ำฯลฯ  (ส ำนักปลัด) 
วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์   จ ำนวน  140,000  บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ เช่น น้ ำยำเคมีพ่น

หมอกควัน ทรำยอะเบทเคมีภัณฑ์ ผ้ำพันแผล ฯลฯ  (ส ำนักปลัด) 
งบลงทุน      รวม  118,000  บาท 
ค่าครุภัณฑ ์      รวม  118,000  บาท 
ครุภัณฑ์กำรเกษตร 
1.จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน   จ ำนวน  118,000   บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จ ำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 59,000 บำท  โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐำน ดังนี้ 
 1.ปริมำณกำรฉีดพ่นน้ ำยำไม่น้อยกว่ำ 40 ลิตรต่อชั่งโมง 
 2.ถังบรรจุน้ ำยำไม่น้อยกว่ำ 6 ลิตร 
 3.ก ำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่ำ 25 แรงม้ำ 
เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 385 ลงวันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2561 
เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม 
และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) หน้ำที่ 20 ล ำดับที่ 11 (ส ำนักปลัด) 
งบเงินอุดหนุน      รวม  240,000  บาท 
เงินอุดหนุน      รวม  240,000  บาท 
เงินอุดหนุนเอกชน    
1.โครงกำรอุดหนุนส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำรพระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุข    จ ำนวน  240,000  บำท 
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- เพ่ือจ่ำยเงินอุดหนุนให้กับหมู่บ้ำน จ ำนวน 12 หมู่ ๆ ละ 20,000  บำท ตำมแนวทำง
ซักซ้อมกำรตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 เงินอุหนุนทั่วไปด้ำน
สำธำรณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส ำนักปลัด) 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
    งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์   รวม  300,000  บาท 
    งบด าเนินงาน      รวม  300,000  บาท 
    ค่าใช้สอย      รวม  300,000  บาท 
    รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน ๆ 
    1.โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุชีวิตสดใส ผู้สูงวัยสขุสันต์  จ ำนวน 100,000 บำท 
    - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุชีวิตสดใส 

ผู้สูงวันสุขสันต์ เช่น ค่ำของขวัญ ค่ำอำหำร และเครื่องดื่ม ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์
โครงกำร ค่ำจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ ำเป็น และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ที่จ ำเป็นต้องจ่ำยตำม
โครงกำรฯลฯ 

เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน 
กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้ำที่ 
109 ล ำดับที่ 1 (ส ำนักปลัด) 

2. โครงกำรซ่อมแซมบ้ำนผู้สูงอำยุและบ้ำนผู้ด้อยโอกำส จ ำนวน  200,000  บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรซ่อมแซมบ้ำนผู้สูงอำยุ ประชำชนผู้ยำกไร้

และผู้ด้อยโอกำส “ตำมโครงกำรบ้ำนท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์รำชัน” เช่น ค่ำจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ์ที่จ ำเป็น และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่จ ำเป็นต้องจ่ำยตำมโครงกำรฯลฯ 

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพื่อช่วยเหลือประชำชนตำม
อ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้ำที่ 
96 ล ำดับที่ 2 (ส ำนักปลัด) 

 

แผนงานเคหะและชุมชน 
    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   รวม  1,420,740  บาท 
    งบบุคลากร      รวม  873,240  บาท 
    เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)     รวม  873,240  บาท 
    เงินเดือนพนักงำน    จ ำนวน  831,240  บำท 

- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปี       
ตำมค ำสั่งกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนเลื่อนระดับของพนักงำนส่วนต ำบล  (กองช่ำง) 
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เงินประจ ำต ำแหน่ง     จ ำนวน  42,000  บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่ง ให้แก่ ผู้อ ำนวยกำรกอง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรที่มี

ฐำนะเป็นกอง เดือนละ 3,500X12 เป็นเงิน 42,000 บำท (กองช่ำง)   
งบด าเนินงาน      รวม  544,500  บาท 

    ค่าตอบแทน      รวม  129,500  บาท 
    ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
          จ ำนวน  69,500  บำท 

- เพ่ือจ่ำยเป็นประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ(เงินรำงวัลประจ ำปี 2562) ส ำหรับ
พนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำง (กองช่อง) 

ค่ำเบี้ยประชุม     จ ำนวน  5,000  บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเบี้ยประชุมให้แก่ คณะกรรมกำรก ำหนดรำคำกลำงในกำรท ำหน้ำที่

ตรวจสอบและค ำนวณรำคำวัสดุของงำนก่อสร้ำงตำมพระรำชกฤษฎีกำเบี้ยประชุม
กรรมกำร พ.ศ.2547  (กองช่ำง) 

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน  10,000  บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร ให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล 

และพนักงำนจ้ำง (กองช่ำง) 
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร   จ ำนวน  45,000  บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่คณะผู้บริหำรผู้มีสิทธิ พนักงำนส่วน

ต ำบล และผู้มีสิทธิเบิกจ่ำยในหน่วยงำนนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับกำรช่วยเหลือ ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตรพนักงำนส่วน
ท้องถิ่นฯ (กองช่ำง) 
 

ค่าใช้สอย      รวม  265,000  บาท 
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร   จ ำนวน  100,000  บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรที่เป็นประโยชน์ต่อ อบต. เช่น ค่ำธรรมเนียม ค่ำจ้ำง

รังวัดที่ดิน ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ค่ำโฆษณำเผยแพร่ ค่ำเช่ำทรัพย์สิน ค่ำถ่ำยเอกสำร  
เข้ำเล่ม ค่ำท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำจัดท ำแผนต่ำง ๆ ค่ำบริกำรอ่ืน ๆ ที่จ ำเป็น   
กำรจัดท ำผังเมืองรวม กำรวำงผังชุม และค่ำจ้ำงเหมำบริกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งที่ 
อบต.ไม่สำมำรถด ำเนินกำรเงินได้ ฯลฯ (กองช่ำง) 

รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร  จ ำนวน  5,000  บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเลี้ยงรับรองในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรกิจกำรต่ำง ๆ เช่น

ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มและอ่ืน ๆ ที่จ ำเป็นฯลฯ(กองช่ำง) 
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน ๆ 
1. ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและสัมมนำ  จ ำนวน  40,000  บำท 

 



-30- 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและสัมมนำของพนักงำนส่วนต ำบล 

ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง เช่น ค่ำลงทะเบียนต่ำง ๆ ฯลฯ (กองช่ำง) 
2. ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร  

จ ำนวน  50,000  บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและ               

นอกรำชอำณำจักร ของพนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง       
เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พักฯลฯ  (กองช่ำง) 

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม   จ ำนวน  70,000  บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำงต่ำง ๆ 

ทรัพย์สินที่ช ำรุดเสียหำย เช่น เครื่องปรับอำกำศ โต๊ะท ำงำน เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องใช้ส ำนักงำน อำคำรต่ำง ๆ ฯลฯ เพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ (กองช่ำง) 

ค่าวัสดุ       รวม  150,000  บาท 
วัสดุส ำนักงำน     จ ำนวน  15,000  บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุส ำนักงำน เช่น กระดำษ ดินสอ ปำกกำ      

ไม้บรรทัด กระดำษไข น้ ำยำลบค ำผิดฯลฯ  (กองช่ำง) 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น    จ ำนวน  80,000  บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ำมันดีเซล น้ ำมันเบนซิน 

น้ ำมันเครื่องฯลฯ  (กองช่ำง) 
วัสดุโฆษณำและเผยแพร่    จ ำนวน 5,000 บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ เช่นกระดำษเขียน      

โปรสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรีกำร์ด ขำตั้งกล้อง ภำพถ่ำยดำวเทียมฯลฯ  (กองช่ำง) 
วัสดุคอมพิวเตอร์     จ ำนวน  40,000  บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึกส ำหรับ

เครื่องพิมพ์ หมึกส ำหรับเติม แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ แผ่นซีดี ฯลฯ  (กองช่ำง) 
วัสดุอื่น       จ ำนวน  10,000  บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ เช่น มิเตอร์น้ ำ – ไฟฟ้ำ หัววำล์ว     

เปิด-ปิดแก๊สฯลฯ  (กองช่ำง) 
งบลงทุน      รวม  3,000  บาท 
ค่าครุภัณฑ ์     รวม  3,000  บาท 
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน    
1. จัดซื้อเก้ำอ้ีท ำงำน   จ ำนวน   3,000   บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเก้ำอ้ีท ำงำน จ ำนวน 1 ตัว 

เป็นไปตำมเกณฑ์รำคำตำมท้องถิ่น เนื่องจำกไม่มีก ำหนดในบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์ 
 
 



-31- 
เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 
เพ่ิมเติม และเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้ำที่ 16 ล ำดับที่ 8  (ส ำนักปลัด) 
 

งานไฟฟ้าถนน     รวม   600,000  บาท 
งบด าเนินงาน     รวม   600,000  บาท 
ค่าใช้สอย     รวม   400,000  บาท 
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร  จ ำนวน  100,000  บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำร งำนก่อสร้ำง ตำมมำตรฐำน 4 ตำม พรบ.จัดซื้อฯ 

กำรซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง รื้อถอนฯลฯ 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำออกแบบ ควบคุมงำนจ้ำงที่ปรึกษำฯลฯ  (กองช่ำง) 

    ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม  จ ำนวน  300,000  บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำงต่ำง ๆ 

ทรัพย์สินที่ช ำรุดเสียหำย เช่น เครื่องปรับอำกำศ โต๊ะท ำงำน เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องใช้ส ำนักงำน อำคำรต่ำง ๆ ไฟฟ้ำส่องสว่ำงสำธำรณะ สระน้ ำ ฝำยน้ ำล้นฯลฯ 
เพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ  (กองช่ำง) 

ค่าวัสดุ      รวม  200,000  บาท 
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ   จ ำนวน   150,000   บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ เช่น เข็มขัดรัดสำยไฟ เทปพัน

สำยไฟ ปลั๊กไฟ สวิตซ์ไฟ ฟิวส์ หลอดไฟฟ้ำ ไมโครโฟน ล ำโพง สำยไฟฯลฯ (กองช่ำง) 
วัสดุก่อสร้ำง     จ ำนวน  50,000  บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง เช่น สี ทินเนอร์ ปูน ทรำย กระเบื้อง 

สังกะสี ยำงมะตอยฯลฯ (กองช่ำง) 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม  646,720  บาท 
    งบบุคลากร      รวม  576,720  บาท 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     รวม  576,720  บาท 
    เงินเดือนพนักงำน   จ ำนวน  342,720  บำท 

- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปี       
ตำมค ำสั่งกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนเลื่อนระดับของพนักงำนส่วนต ำบล (ส ำนักปลัด) 

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง   จ ำนวน  234,000   บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนให้พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ พนักงำนจ้ำงทั่วไป และเงินปรับปรุง

เงินเดือนประจ ำปี  (ส ำนักปลัด) 
งบด าเนินงาน      รวม  70,000   บาท 
ค่าตอบแทน      รวม  40,000   บาท 
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ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     จ ำนวน   40,000   บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรำงวัลประจ ำปี 2562) 

ส ำหรับพนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำง(ส ำนักปลัด) 
ค่าใช้สอย      รวม  30,000  บาท 
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน ๆ  
1.ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและสัมมนำ จ ำนวน  20,000   บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและสัมมนำของพนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำ 
และพนักงำนจ้ำง เช่น ค่ำลงทะเบียนต่ำง ๆ ฯลฯ  (ส ำนักปลัด) 
2. ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร 
     จ ำนวน  10,000  บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก

รำชอำณำจักรของพนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง เช่น ค่ำเบี้ย
เลี้ยงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก ฯลฯ  (ส ำนักปลัด) 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  รวม  920,000  บาท 
งบด าเนินงาน      รวม  840,000   บาท 
ค่าใช้สอย      รวม  840,000   บาท 
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน ๆ 
1.โครงกำรจัดกิจกรรมสร้ำงสำยสัมพันธ์ครอบครัวในชุมชนต ำบลบ่อพลอย 

จ ำนวน  30,000   บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรจัดกิจกรรมสร้ำงสำยสัมพันธ์

ครอบครัวในชุมชนต ำบลบ่อพลอย เช่น ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำจ้ำงเหมำอำหำร 
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร ค่ำตกแต่งสถำนที่  
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำง ๆ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ที่จ ำเป็นต้องจ่ำยตำมโครงกำรฯลฯ 
เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน 
กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้ำที่ 
97 ล ำดับที่ 4 (ส ำนักปลัด) 

2.โครงกำรจัดเวทีประชำคมเพ่ือจัดท ำแผนพัฒนำของต ำบล   จ ำนวน   10,000   บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรจัดเวทีประชำคมเพ่ือจัดท ำ

แผนพัฒนำของต ำบล เช่น ค่ำจ้ำงเหมำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  
ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร ค่ำจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จ ำเป็น และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน  
ที่จ ำเป็นต้องจ่ำยตำมโครงกำรฯลฯ 
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เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 
เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้ำที่ 
121 ล ำดับที่ 2 (ส ำนักปลัด) 

3.โครงกำรหมู่บ้ำนน่ำอยู่น่ำบ้ำนน่ำมอง  จ ำนวน   20,000   บำท 
-    เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรหมู่บ้ำนน่ำอยู่น่ำบ้ำนน่ำมอง เช่น 
     ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร ค่ำจัดซื้อ  
     วัสดุอุปกรณ์ที่จ ำเป็น และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ที่จ ำเป็นต้องจ่ำยตำมโครงกำรฯลฯ 

เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน 
กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้ำที่ 
110 ล ำดับที่ 1 (ส ำนักปลัด) 

4.โครงกำรจัดกำรฝึกอบรมทักษะกำรประกอบอำชีพตำมถนัด   จ ำนวน  40,000   บำท 
-    เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรจัดกำรฝึกอบรมทักษะกำร 
     ประกอบอำชีพตำมถนัด เช่น ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำอำหำรว่ำงและ 

เครื่องดื่ม  ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร ค่ำจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ ำเป็น และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่จ ำเป็นต้องจ่ำยตำมโครงกำรฯลฯ 
เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม และกำกรเข้ำ
รับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น 
เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้ำที่ 
116 ล ำดับที่ 1 (ส ำนักปลัด) 

5.โครงกำรปกป้องสถำบันส ำคัญของชำติเพื่อเสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์   
จ ำนวน  20,000  บำท 

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรปกป้องสถำบันส ำคัญของชำติ
เพ่ือเสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์ เช่น ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำจ้ำงเหมำยำนพำหนะ  
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร ค่ำจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่
จ ำเป็นและค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่จ ำเป็นต้องจ่ำยตำมโครงกำรฯลฯ 
เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน 
กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้ำที่ 
121 ล ำดับที่ 3 (ส ำนักปลัด) 

6. โครงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำต้ำนยำเสพติดหมู่บ้ำนในต ำบลบ่อพลอย 
      จ ำนวน  150,000   บำท 
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- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำต้ำนยำเสพ

ติดหมู่บ้ำนในต ำบลบ่อพลอย เช่น ค่ำจ้ำงเหมำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร ค่ำตอบแทนกรรมกำร ค่ำเครื่องเสียง ค่ำเช่ำเต้นท์  
ค่ำจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ ำเป็น และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ที่จ ำเป็นต้องจ่ำยตำมโครงกำร
ฯลฯ 
เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน 
กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้ำที่ 
97 ล ำดับที่ 7 (ส ำนักปลัด) 

7.โครงกำรอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยำวชน  จ ำนวน  30,000   บำท 
-     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็ก

และเยำวชน เช่น ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำอำหำรว่ำง และเครื่องดื่ม ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์
โครงกำร ค่ำตกแต่งสถำนที่ ค่ำจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ ำเป็น และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ       
ที่จ ำเป็นต้องจ่ำยตำมโครงกำรฯลฯ 
เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม และกำรเข้ำ
รับกำรฝึกอบรม 
เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้ำที่ 
97 ล ำดับที่ 6 (ส ำนักปลัด) 

8. โครงกำรอบรมเยำวชนห่ำงไกลยำเสพติด   จ ำนวน  40,000   บำท 
-    เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรอบรมเยำวชนห่ำงไกลยำเสพติด 
     เช่น ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร  
     ค่ำตกแต่งสถำนที่ ค่ำจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ ำเป็น และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่จ ำเป็นต้อง 
     จ่ำยตำมโครงกำรฯลฯ 

เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม และกำรเข้ำ
รับกำรฝึกอบรม 
เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้ำที่ 
97 ล ำดับที่ 8 (ส ำนักปลัด) 

9.โครงกำรต ำบลไร้มลพิษ  รณรงค์คัดแยกขยะต้นทำง จ ำนวน  500,000  บำท 
-    เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรต ำบลไร้มลพิษ รณรงค์คัดแยก 

ขยะต้นทำง เช่น ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์
โครงกำร ค่ำจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ ำเป็น และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ที่จ ำเป็นต้องจ่ำยตำม
โครงกำรฯ 
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เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน 
กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้ำที่ 
110 ล ำดับที่ 2 (ส ำนักปลัด) 

งบเงินอุดหนุน      รวม  80,000  บาท 
เงินอุดหนุน      รวม  80,000   บาท 
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร 
1. โครงกำรจัดงำนพิธี ประเพณี ศำสนำและวัฒนธรรมอ ำเภอบ่อพลอย 

จ ำนวน   30,000   บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนอ ำเภอบ่อพลอย (ส ำนักปลัด) 
2. โครงกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของเหล่ำกำชำดจังหวัดกำญจนบุรี 

จ ำนวน  5,000   บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนตำมภำรกิจของเหล่ำกำชำดจังหวัดกำญจนบุรี(ส ำนักปลัด) 
3. โครงกำรสงเครำะห์ผู้ด้อยโอกำสและผู้ยำกไร้ของก่ิงกำชำดอ ำเภอบ่อพลอย 

จ ำนวน   20,000  บำท 
4. โครงกำรจัดงำนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช(ส ำนักปลัด) 

จ ำนวน   25,000   บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนจังหวัดกำญจนบุรี (ส ำนักปลัด) 

 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
    งานกีฬาและนันทนาการ     รวม  140,000  บาท 
    งบด าเนินงาน      รวม  140,000   บาท 
    ค่าใช้สอย      รวม   50,000   บาท 
    รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน ๆ  

1. โครงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำท้องถิ่นสัมพันธ์ต้ำนยำเสพติด    จ ำนวน  50,000  บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำท้องถิ่นสัมพันธ์ต้ำน 

ยำเสพติด เช่น ค่ำจ้ำงเหมำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์
โครงกำร ค่ำตอบแทนกรรมกำร ค่ำเครื่องเสียง ค่ำเช่ำเต้นท์ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำง ๆ 
และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ที่จ ำเป็นต้องจ่ำยตำมโครงกำรฯลฯ 
เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน 
กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้ำที่ 
99 ล ำดับที่ 4 (ส ำนักปลัด) 
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ค่าวัสดุ       รวม  90,000  บาท 
วัสดุกีฬำ      รวม  90,000  บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุกีฬำ เช่น ลูกฟุตบอล ลูกปิงปอง  

ลูกวอลเล่ย์บอล ตะกร้อ ตำข่ำยกีฬำ เสำตำข่ำยกีฬำฯลฯ (ส ำนักปลัด) 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น    รวม  280,000   บาท 
งบด าเนินงาน      รวม  280,000   บาท 
ค่าใช้สอย      รวม  280,000  บาท 
รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร  จ ำนวน  250,000   บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนวันส ำคัญของทำงรำชกำร ได้แก่ วันเฉลิมพระ

ชนมพรรษำ วันปิยมหำรำชฯลฯ 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนประเพณีต่ำง ๆ ได้แก่ วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรำนต์ 

วันเข้ำพรรษำฯลฯ 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดกิจกรรมวันส ำคัญต่ำง ๆ ฯลฯ (ส ำนักปลัด) 
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน ๆ  
1.โครงกำรส่งเสริมวัฒนธรรมต ำบล   จ ำนวน  20,000  บำท 
-    เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรส่งเสริมวัฒนธรรมต ำบล เช่น 

ค่ำจ้ำงเหมำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร  
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำง ๆ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ที่จ ำเป็นต้องจ่ำยตำมโครงกำรฯลฯ 
เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน 
กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้ำที่ 
108 ล ำดับที่ 5  (ส ำนักปลัด) 

2.โครงกำรน่ำรักอย่ำงไทยจิตใจงดงำม  จ ำนวน  10,000  บำท 
-    เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรน่ำรักอย่ำงไทยจิตใจงดงำม เช่น 

ค่ำจ้ำงเหมำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร 
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำง ๆ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ที่จ ำเป็นต้องจ่ำยตำมโครงกำรฯลฯ 
เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน 
กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้ำที่ 
99 ล ำดับที่ 3 (ส ำนักปลัด) 

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว  รวม  20,000   บาท 
งบด าเนินงาน      รวม  20,000   บาท 
ค่าใช้สอย      รวม  20,000   บาท 
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รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน ๆ  
1. โครงกำรประชำสัมพันธ์กำรท่องเที่ยวภำยในต ำบลบ่อพลอย  

จ ำนวน  20,000  บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรประชำสัมพันธ์กำรท่องเที่ยว

ภำยในต ำบลบ่อพลอย เช่น ค่ำจ้ำงเหมำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำป้ำย
ประชำสัมพันธ์โครงกำร ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำง ๆ และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่จ ำเป็นต้อง
จ่ำยตำมโครงกำรฯลฯ 
เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน 
กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้ำที่ 
115 ล ำดับที่ 1 (ส ำนักปลัด) 
 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
    งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน    รวม 4,490,000  บาท 
    งบลงทุน      รวม 4,490,000  บาท 
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     รวม 4,490,000  บาท 
    อำคำรต่ำง ๆ        

- โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 (บ้ำนตะวัน) จ ำนวน  300,000  บำท 
*เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงอำคำรอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 (บ้ำนตะวัน) ขนำดกว้ำง  
6X8 ม. หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 48 ตรม. ตำมแบบแปลนขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลบ่อพลอย ที่ 2/2562 
*เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561 ถึง 2564 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 1) หน้ำที่ 12 ล ำดับที่ 1 (กองช่ำง) 

    ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค 
- โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. ภำยในที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย 

จ ำนวน  490,000  บำท 
*เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภำยในที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลบ่อพลอย ขนำดกว้ำง 5 ม.ยำว 157 เมตร หนำ 0.15 ม. หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 
785 ตรม. พร้อมไหล่ทำงข้ำงละ 0.50 ม. ตำมแบบมำตรฐำนกรมกำรปกครอง 
กระทรวงมหำดไทย แบบเลขที่ ท.1 – 01 
*เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561 ถึง 2564 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 1) หน้ำที่ 9 ล ำดับที่ 12  (กองช่ำง) 
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    - โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 (เส้นหว้ยแก้ว)  จ ำนวน  300,000  บำท 

*เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 (เส้นห้วยแก้ว) ขนำดกว้ำง 
5 ม. ยำว 95 ม. หนำ 0.15 ม. หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 475 ตรม. พร้อมไหล่ทำงข้ำงละ 
0.50 ม. ตำมแบบมำตรฐำนกรมกำรปกครองกระทรวงมหำดไทย แบบเลขที่ ท.1-01 
*เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561 ถึง 2564 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 1) หน้ำที่ 7 ล ำดับที่ 7  (กองช่ำง) 

    - โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (เส้นวัดถ้ ำเขำเขียว) 
          จ ำนวน  300,000  บำท 

*เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (เส้นวัดถ้ ำเขำเขียว)ขนำด
กว้ำง 4 ม. ยำว 118 เมตร หนำ 0.15 ม.หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 472 ตรม. พร้อมไหล่
ทำงข้ำงละ 0.50 ม. ตำมแบบมำตรฐำนกรมกำรปกครองกระทรวงมหำดไทยแบบ
เลขที่ ท.1-01 
*เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561 ถึง 2564 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 1) หน้ำที่ 5 ล ำดับที่ 1  (กองช่ำง) 

    - โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 (เส้นบ้ำนนำยบุญส่ง ตรุษกุล) 
          จ ำนวน  300,000  บำท 

*เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 (เส้นบ้ำนนำยบุญส่ง   
ตรุษกุล)ขนำดกว้ำง 4 ม. ยำว 118 เมตร หนำ 0.15 ม.หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 472 
ตรม. พร้อมไหล่ทำงข้ำงละ 0.50 ม. ตำมแบบมำตรฐำนกรมกำรปกครอง
กระทรวงมหำดไทยแบบเลขที่ ท.1-01 
*เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561 ถึง 2564 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 1) หน้ำที่ 8 ล ำดับที่ 10  (กองช่ำง) 

    - โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 (เส้นโกรกมะตูม) 
          จ ำนวน  300,000  บำท 

*เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่12 (เส้นโกรกมะตูม) 
 ขนำดกว้ำง 6 ม. ยำว 80 เมตร หนำ 0.15 ม.หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 480 ตรม. พร้อม
ไหล่ทำงข้ำงละ 0.50 ม. ตำมแบบมำตรฐำนกรมกำรปกครองกระทรวงมหำดไทยแบบ
เลขที่ ท.1-01 
*เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561 ถึง 2564 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 1) หน้ำที่ 8 ล ำดับที่ 11  (กองช่ำง) 

    - โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (เส้นบ้ำนนำงแม้น กำระเกตุ) 
          จ ำนวน  300,000  บำท 
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*เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที4่ (เส้นบ้ำนนำงแม้น กำระเกตุ) 
 ขนำดกว้ำง 6 ม. ยำว 80 เมตร หนำ 0.15 ม.หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 480 ตรม. พร้อม
ไหล่ทำงข้ำงละ 0.50 ม. ตำมแบบมำตรฐำนกรมกำรปกครองกระทรวงมหำดไทยแบบ
เลขที่ ท.1-01 
*เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561 ถึง 2564 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 1) หน้ำที่ 6 ล ำดับที่ 4  (กองช่ำง) 

    - โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (เส้นบ้ำนนำยแย้ม  ใจมั่น) 
          จ ำนวน  300,000  บำท 

*เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่5  (เส้นบำ้นนำงแม้น กำระเกตุ) 
 ขนำดกว้ำง 5 ม. ยำว 95 เมตร หนำ 0.15 ม.หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 475 ตรม. พร้อม
ไหล่ทำงข้ำงละ 0.50 ม. ตำมแบบมำตรฐำนกรมกำรปกครองกระทรวงมหำดไทยแบบ
เลขที่ ท.1-01 
*เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561 ถึง 2564 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 1) หน้ำที่ 6 ล ำดับที่ 5  (กองช่ำง) 

    - โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 (เส้นเขำเขียว-ทุ่งมังกระหร่ำ) 
          จ ำนวน  300,000  บำท 

*เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที9่ (เส้นเขำเขียว-ทุ่งมังกระหร่ำ) 
 ขนำดกว้ำง 6 ม. ยำว 80 เมตร หนำ 0.15 ม.หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 480 ตรม. พร้อม
ไหล่ทำงข้ำงละ 0.50 ม. ตำมแบบมำตรฐำนกรมกำรปกครองกระทรวงมหำดไทยแบบ
เลขที่ ท.1-01 
*เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561 ถึง 2564 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 1) หน้ำที่ 6 ล ำดับที่ 5  (กองช่ำง) 

    - โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (เส้นเชื่อมต่อบ้ำนท่ำว้ำ-บ้ำนหนองแดง) 
          จ ำนวน  300,000  บำท 

*เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที3่ (เส้นเชื่อมต่อบ้ำนท่ำว้ำ-บ้ำนหนองแดง) 
 ขนำดกว้ำง 6 ม. ยำว 80 เมตร หนำ 0.15 ม.หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 480 ตรม. พร้อม
ไหล่ทำงข้ำงละ 0.50 ม. ตำมแบบมำตรฐำนกรมกำรปกครองกระทรวงมหำดไทยแบบ
เลขที่ ท.1-01 
*เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561 ถึง 2564 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 1) หน้ำที่ 6 ล ำดับที่ 3  (กองช่ำง) 

    - โครงกำรก่อสร้ำงท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีต หมู่ที่ 10 (เส้นบ้ำนนำยกิมใช้ กำญจนสิงโต) 
          จ ำนวน  300,000  บำท 

*เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีต หมู่ที่ 10 (เส้นบ้ำนนำยกิมใช ้กำญจนสิงโต) 
 ขนำด 1.50X1.50 ม. ยำว 6 เมตร ชนิด 2 ช่องทำง  ตำมแบบมำตรฐำนกรมกำร
ปกครองกระทรวงมหำดไทยแบบเลขท่ี ท.1-26 
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*เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561 ถึง 2564 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 1) หน้ำที่ 8 ล ำดับที่ 9  (กองช่ำง) 

    - โครงกำรก่อสร้ำงระบบประปำหอถังเหล็ก หมู่ที่ 6 (กลุ่มบ้ำนนำยทองดี ค ำภิมำบุตร) 
          จ ำนวน  300,000  บำท 

*เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงระบบประปำหอถังเหล็ก หมู่ที่ 6 (กลุ่มบ้ำนนำยทองดี    
ค ำภิมำบุตร) ขนำดควำมจุ 15 ลบ.ม. สูง 15 ม. ตำมแบบมำตรฐำน กรมกำรปกครอง
กระทรวงมหำดไทยแบบเลขที่ ท.5-07 
*เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561 ถึง 2564 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 1) หน้ำที่ 7 ล ำดับที่ 6  (กองช่ำง) 

    - โครงกำรก่อสร้ำงรั้วลวดหนำมท่ีสำธำรณะประโยชน์  จ ำนวน 400,000 บำท 
   *เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงรั้วลวดหนำมที่สำธำรณะประโยชน์   ขนำดสูง 1.50 ม.  
    ควำมยำว 1,220 ม. ตำมแบบแปลนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย 
    ที่ 3/2562 

*เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561 ถึง 2564 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 1) หน้ำที่ 9 ล ำดับที่ 13  (กองช่ำง) 

    - โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำคอนกรีต หมู่ที่ 2(บริเวณรองที่สำธำรณะ) 
          จ ำนวน 300,000 บำท 

*เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำคอนกรีต หมู่ที่ 2(บริเวณรอบที่สำธำรณะ) 
ขนำดกว้ำง 0.50 ม. ลึก 0.50 ม. ระยะทำง 200 ม. พร้อมฝำปิดคอนกรีต 
ตำมแบบมำตรฐำนกรมกำรปกครองกระทรวงมหำดไทยแบบเลขท่ี ท.2-13 
*เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561 ถึง 2564 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 1) หน้ำที่ 5 ล ำดับที่ 2  (กองช่ำง) 

 

      แผนงานการเกษตร 
    งานส่งเสริมการเกษตร     รวม  75,000  บาท 
    งบด าเนินงาน      รวม  75,000  บาท 
    ค่าใช้สอย      รวม  65,000  บาท 
    รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน ๆ 
    1.โครงกำรจัดกิจกรรมหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียง จ ำนวน   30,000   บำท 

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรจัดกิจกรรมหมู่บ้ำนเศรษฐกิจ
พอเพียง เช่น ค่ำจ้ำงเหมำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ 
โครงกำร ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำง ๆ  และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ  ที่จ ำเป็นต้องจ่ำยตำมโครงกำรฯลฯ 
เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำร
จัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 
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เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้ำที่ 
100 ล ำดับที่ 1 (ส ำนักปลัด) 

2.โครงกำรศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตรประจ ำต ำบล  จ ำนวน  35,000  บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตร
ประจ ำต ำบล เช่น ค่ำจ้ำงเหมำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำง และเครื่องดื่ม ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์
โครงกำร ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำง ๆ และค่ำใช้จ่ำยอื่น ที่จ ำเป็นต้องจ่ำยตำมโครงกำรฯลฯ 

เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน 
กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้ำที่ 
118 ล ำดับที่ 1 (ส ำนักปลัด) 

วัสดุ       รวม   10,000  บาท 
วัสดุกำรเกษตร     จ ำนวน   10,000   บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุกำรเกษตร เช่น พันธุ์พืช ปุ๋ย ใบมีด จอบ เชือก 

ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้(ส ำนักปลัด) 
งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้    รวม  10,000  บาท 
งบด าเนินงาน      รวม  10,000  บาท 
ค่าใช้สอย      รวม  10,000   บาท 
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน ๆ  
1.โครงกำรท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักษ์พ้ืนที่สีเขียวเฉลิมพระเกียรติฯ 
      จ ำนวน   10,000   บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักษ์พ้ืนที่

สีเขียวเฉลิมพระเกียรติฯ เช่น ค่ำจ้ำงเหมำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  
ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำง ๆ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ที่
จ ำเป็นต้องจ่ำยตำมโครงกำรฯลฯ 
เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน 
กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้ำที่ 
111 ล ำดับที่ 3 (ส ำนักปลัด) 
 

แผนงานงบกลาง 
    งบกลำง       รวม  10,068,765  บำท 

งบกลำง       รวม  10,068,765   บำท 
งบกลำง       รวม  10,068,765  บำท 
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เงินสมทบกองทุนประกันสังคม   จ ำนวน  80,200   บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบทุนประกันสังคมแก่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ และพนักงำนเป็น

เงินที่นำยจ้ำงและลูกจ้ำงต้องน ำเข้ำกองทุนประกันสังคมทุกเดือน (ส ำนักปลัด) 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ    จ ำนวน  6,921,600  บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ  (ส ำนักปลัด) 
เบี้ยยังชีพคนพิกำร    จ ำนวน  1,968,000   บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเบี้ยยังชีพ คนพิกำร (ส ำนักปลัด) 
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์    จ ำนวน  144,000   บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  (ส ำนักปลัด) 
ส ำรองจ่ำย     จ ำนวน   600,000  บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินส ำรองจ่ำยในกรณีฉุกเฉินหรือมีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนหรือเหตุกำรณ์ 

อ่ืน ๆ ที่ยังมีควำมเดือดร้อนแก่รำษฎร หรือไม่มีงบประมำณรำยจ่ำยที่เบิกจ่ำย ได้หรือ
มีแต่ไม่เพียงพอกับควำมจ ำเป็นที่ต้องจ่ำย หรือไม่ได้ตั้งจ่ำยในงบประมำณรำยจ่ำย
หรือมีรำยจ่ำยที่นอกเหนือไปจำกงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ  (ส ำนักปลัด) 

รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน 
1. อุดหนุนระบบหลักประกันสุขภำพองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย 

จ ำนวน  159,345     บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนระบบหลกัประกันสุขภำพองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลบ่อพลอย(ส ำนักปลัด) 
เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (กบท.)   จ ำนวน  195,620  บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) โดยให้

ค ำนวณตั้งจ่ำยในอัตรำร้อยละ 1 ของรำยได้ในงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีนั้นทั้งนี้
ไม่รวมเงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ เงินอุดหนุนทุกประเภท และรำยได้จำกพันธบัตร ตั้งจ่ำย
จำกเงินรำยได้ (ส ำนักปลัด) 

นำยชูศักดิ์  คุณำกรประพันธ์ ตำมท่ีท่ำนนำยกและปลัด อบต.ได้ชี้แจงรำยละเอียดของงบประมำณแล้วนั้น มีสมำชิก 
ประธำนสภำฯ   ท่ำนใดประสงค์จะอภิปรำยหรือซักถำมหรือไม่ครับ หำกมีขอให้ท่ำนยกมือสอบถำมได้เลย  
ที่ประชุม   ไม่มี 
นำยชูศักดิ์ คุณำกรประพันธ์ เมื่อไม่มีสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำยหรือซักถำม ล ำดับต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม  
ประธำนสภำฯ ในวำระท่ี 1 ขั้น รับหลักกำร สมำชิกสภำฯท่ำนใดเห็นควรรับหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติ

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณพ .ศ. 2562โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ .ศ .256 2 โดยการยกมือ 

   เห็นชอบ 21 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ -   เสียง 
   ลา  - คน 
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เรื่องท่ี 4.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

นำยชูศักดิ์  คุณำกรประพันธ์  กำรพิจำรณำคัดเลือกคณะกรรมกำรแปรญญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณ 
ประธำนสภำฯ รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ตำมที่สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย 

ได้มีมติรับหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562  
ในระเบียบวำระที่ 3 แล้วนั้น เพ่ือให้เป็นไปตำมระเบียบว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำ
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554) ข้อ 105 จะต้องมีกำรพิจำรณำ
คัดเลือกคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติฯ ดังนั้น จึงขอให้เลขำนุกำรสภำฯชี้แจง
ระเบียบและกฏหมำยที่เกี่ยวข้องให้ท่ำนสมำชิกสภำฯ ทรำบต่อไป 

นำยแผน  ยิ้มใหญ่หลวง  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
เลขำนุกำรสภำฯ   (แก้ไขถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554) 
    ข้อ 103 คณะกรรมกำรสภำท้องถิ่น มี 2 ประเภท คือ 
    1) คณะกรรมกำรสำมัญ ประกอบด้วยสมำชิกสภำท้องถิ่น มีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำสำมคน 

แต่ไม่เกินเจ็ดคน 
2) คณะกรรมกำรวิสำมัญ ประกอบด้วยสมำชิกสภำท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมำชิก
สภำท้องถิ่น มีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำสำมคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
ข้อ 105 สภำท้องถิ่นมีอ ำนำจเลือกสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมำชิกสภำ
ท้องถิ่นเป็นคณะกรรมกำรสภำท้องถิ่นชุดต่ำง ๆ ตำมควำมจ ำเป็นแก่กิจกำรในหน้ำที่ของ
สภำท้องถิ่น ฯลฯ 
3) คณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติ 
ข้อ 106 กรรมกำรสภำท้องถิ่นพ้นจำกหน้ำที่เมื่อ 
 (1) ลำออก โดยยื่นหนังสือลำออกต่อประธำนสภำท้องถิ่น 
 (2) ตำย 
 (3) สมำชิกภำพของสมำชิกสภำท้องถิ่นของผู้นั้นสิ้นสุดลง 
 (4) เลือกคณะกรรมกำรสภำท้องถิ่นขึ้นใหม่หรืองำนที่ได้รับมอบหมำย 
เสร็จสิ้นลง 
 (5) สภำท้องถิ่นมีมติให้พ้นจำกหน้ำที่ 
 ข้อ 107 ภำยใต้ข้อบังคับ 103 วิธีเลือกคณะกรรมกำรสภำท้องถิ่นให้สมำชิกสภำ
ท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น เสนอชื่อสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมำชิก
สภำท้องถิ่นแล้วแต่กรณีในกรณีท่ีสมำชิกสภำท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมำชิกสภำท้องถิ่น
รับรองไม่น้อยกว่ำสองคน ส่วนกรณีท่ีผู้บริหำรท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 
 กำรเสนอชื่อให้เสนอได้ไม่จ ำกัดจ ำนวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่ำงอ่ืนและให้
น ำวิธีกำรเลือกตำมข้อ 12 มำใช้บังคับโดยอนุโลม 
 ข้อ 12 วิธีกำรเลือกรองประธำนสภำท้องถิ่น ให้ประธำนสภำท้องถิ่นจัดให้มีกำร
เลือก รองประธำนสภำท้องถิ่นเท่ำกับจ ำนวน ที่กฎหมำยว่ำด้วยองค์กรปกครองส่วน 
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ท้องถิ่นนั้นก ำหนด ให้เลือกรองประธำนคนที่หนึ่งก่อน แล้วจึงเลือกรองประธำนสภำ
ท้องถิ่น ในล ำดับถัดไป โดยใช้วิธีกำรตำมข้อ 8 วรรคหนึ่งโดยอนุโลมแต่หำกได้มีกำรเลือก 
ใหม่เฉพำะคนที่ได้คะแนนสูงสุดเท่ำกันแล้วปรำกฏว่ำได้คะแนนสูงสุดเท่ำกันอีก ให้
ประธำนสภำท้องถิ่นออกเสียงชี้ขำด 
 ข้อ 8 วิธีกำรเลือกประธำนสภำท้องถิ่นฯ....ชื่อที่เสนอไม่จ ำกัดจ ำนวนและให้
สมำชิกสภำท้องถิ่น ลงคะแนนเลือกจำกชื่อเหล่ำนั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่
ถูกเสนอคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธำนสภำฯ ประกำศคะแนนต่อที่ประชุม
สภำท้องถิ่นฯ.... 
 ข้อ 14.... ถ้ำมีกำรเสนอชื่อผู้สมควรได้รับกำรแต่งตั้งเพียงต ำแหน่งละหนึ่งคนให้
ถือว่ำผู้นั้นได้รับเลือก 

นำยชูศักดิ์ คุณำกรประพันธ์ ตำมท่ีเลขำนุกำรสภำฯ ได้ชี้แจงหลักเกณฑ์และระเบียบให้ที่ประชุมรับทรำบแล้ว 
ประธำนสภำฯ   ต่อไปผมขอมติที่ประชุมว่ำเห็นชอบให้มีคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติ 

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ว่ำควรจะเป็นคณะกรรมกำรแปร
ญัตติ คณะกรรมกำรสำมัญ หรือคณะกรรมกำรวิสำมัญ 

นำยสุภำพ  รู้ระวัง  ผมเสนอให้เป็นคณะกรรมกำรสำมัญ  
ส.อบต.หมู่ 11 
นำยชูศักดิ์ คุณำกรประพันธ์ ขอผู้รับรอง 
ประธำนสภำฯ 
ส.อบต. หมู่ 12   นำยเปี๊ยก  วันเจริญสุข ขอรับรอง (ยกมือ) 
ส.อบต. หมู่ 1   นำยบุญเลิศ  พันธุ์พวง ขอรับรอง (ยกมือ) 
นำยชูศักดิ์ คุณำกรประพันธ์ มีสมำชิก อบต.ท่ำนใดจะเสนอเป็นอย่ำงอ่ืนอีกหรือไม่ 
ประธำนสภำฯ    
ที่ประชุม   ไม่มี 
นำยชูศักดิ์ คุณำกรประพันธ์ ผู้รับรองถูกต้อง 
ประธำนสภำฯ 
นำยชูศักดิ์ คุณำกรประพันธ์ เมื่อในที่ประชุมไม่มีกำรเสนอเพ่ิมเติมผมถือว่ำที่ประชุมเห็นชอบให้มีคณะกรรมกำร
ประธำนสภำฯ   แปรญัตติ เป็นคณะกรรมกำรสำมัญ ส ำหรับกระบวนกำรต่อไป คือให้ท่ำนสมำชิก 

สภำฯ เสนอว่ำควรมีคณะกรรมกำรแปรญัตติจ ำนวนเท่ำใด ขอเชิญเสนอครับ 
นำงศศิพร กุลชยวนัฐ  ขอเสนอว่ำคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
ส.อบต.หมู่ 2   งบประมำณ 2562 ควรมีคณะกรรมกำรแปรญัตติ จ ำนวน 3 คน  
นำยชูศักดิ์ คุณำกรประพันธ์ ขอผู้รับรอง 
ประธำนสภำฯ 
ส.อบต.หมู่ 4   นำยประพันธ์  เหมือนเขียว ขอรับรอง (ยกมือ) 
ส.อบต.หมู่ 2   นำยปฐม  ละว้ำ   ขอรับรอง (ยกมือ) 
 



-45- 
นำยชูศักดิ์ คุณำกรประพันธ์ มีสมำชิก อบต.ท่ำนใดจะเสนอเป็นอย่ำงอ่ืนอีกหรือไม่ 
ประธำนสภำฯ    
ที่ประชุม   ไม่มี 
นำยชูศักดิ์ คุณำกรประพันธ์ ผู้รับรองถูกต้อง 
ประธำนสภำฯ   เมื่อในที่ประชุมไม่มีกำรเสนอเพ่ิมเติม ผมขอมติว่ำต้องกำรให้มีคณะกรรมกำร 

แปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562  
จ ำนวน 3 คน ขอเชิญลงมติ 

มติที่ประชุม   เห็นด้วย     21 เสียง 
    ไม่เห็นด้วย - เสียง 
    งดออกเสียง - เสียง 
นำยชูศักดิ์ คุณำกรประพันธ์ เมื่อที่ประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย ได้มีมติเห็นชอบให้มี 
ประธำนสภำฯ   คณะกรรมกำรแปรญัตติ จ ำนวน 3 คน และเป็นคณะกรรมกำรสำมัญ ต่อไปเป็นกำร 

เสนอชื่อบุคคลที่จะเป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2562 ผมจึงขอให้ท่ำนสมำชิกสภำฯ น ำเสนอได้พร้อมกับผู้รับรองอย่ำง
น้อย 2 คน โดยจะให้เสนอคณะกรรมกำรแปรญัตติเริ่มจำกคณะกรรมกำร 
แปรญัตติ คนที่ 1 

นำยสุรินทร์  รุ่งสว่ำง  เสนอชื่อ  นำยบุญชัย  หอชะเอม ส.อบต.หมู่ 7 เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติ 
ส.อบต.หมู่ 11   ในกำรท ำหน้ำที่แปรญัตติคนที่ 1 
นำยชูศักดิ์ คุณำกรประพันธ์ ขอผู้รับรอง 
ประธำนสภำฯ 
ส.อบต.หมู่ 3   นำยกุญทณ  รุ่งสว่ำง ขอรับรอง (ยกมือ) 
ส.อบต.หมู่ 7   นำยสมศักดิ์  เหมือนครุฑ ขอรับรอง (ยกมือ) 
นำยชูศักดิ์ คุณำกรประพันธ์ ผู้รับรองถูกต้อง 
ประธำนสภำฯ มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดประสงค์ท่ีจะเสนอชื่อสมำชิกสภำฯ ที่ตนเห็นควรให้เป็น

คณะกรรมกำรแปรญัตติคนที่ 1 อีกหรือไม่ ถ้ำไม่มีสมำชิกท่ำนใดเสนอสมำชิกท่ำนอ่ืน ผม
ขอมติที่ประชุมให้ นำยบุญชัย  หอชะเอม  ส.อบต. หมู่ 7 เป็นกรรมกำรแปรญัตติในกำร 
ท ำหน้ำที่แปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562  
คนที่ 1 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 
นำยชูศักดิ์ คุณำกรประพันธ์ ขอเชิญสมำชิกได้เสนอชื่อบุคคลที่สมควรท ำหน้ำที่คณะกรรมกำรแปรญัตติคนที่ 2 
ประธำนสภำฯ  
นำยจรูญ  คงดี เสนอชื่อ นำยปฐม  ละว้ำ ส.อบต.หมู่ 2 เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติในกำรท ำหน้ำที่ 
ส.อบต.หมู่ 9 แปรญัตติคนที่ 2 
นำยชูศักดิ์ คุณำกรประพันธ์ ขอผู้รับรอง 
ประธำนสภำฯ 
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ส.อบต.หมู่ 1   นำยศักดิ์ชัย  อำจหำญ ขอรับรอง (ยกมือ) 
ส.อบต.หมู่ 4   นำยจรินทร์  ฟักข ำ ขอรับรอง (ยกมือ) 
นำยชูศักดิ์ คุณำกรประพันธ์ ผู้รับรองถูกต้อง 
ประธำนสภำฯ มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดประสงค์ท่ีจะเสนอชื่อสมำชิกสภำฯ ที่ตนเห็นควรให้เป็น

คณะกรรมกำรแปรญัตติคนที่ 2 อีกหรือไม่ ถ้ำไม่มีสมำชิกท่ำนใดเสนอสมำชิกท่ำนอ่ืน ผม
ขอมติที่ประชุมให้ นำยปฐม  ละว้ำ  ส.อบต. หมู่ 2 เป็นกรรมกำรแปรญัตติในกำรท ำ
หน้ำที่แปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562  
คนที่ 2 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 
นำยชูศักดิ์ คุณำกรประพันธ์ ขอเชิญสมำชิกได้เสนอชื่อบุคคลที่สมควรท ำหน้ำที่คณะกรรมกำรแปรญัตติคนที่ 3 
ประธำนสภำฯ  
นำยสุพิศ  สืบอินทร์ เสนอชื่อ นำยปรำโมทย์   กิ่งทัพหลวง ส.อบต.หมู่ 5 เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติใน 
ส.อบต.หมู่ 9 กำรท ำหน้ำที่แปรญัตติคนที่ 3 
นำยชูศักดิ์ คุณำกรประพันธ์ ขอผู้รับรอง 
ประธำนสภำฯ 
ส.อบต.หมู่ 6   นำยวันชัย  ตันตระวำนิชย ์ ขอรับรอง (ยกมือ) 
ส.อบต.หมู่ 7   นำยบรรพต  จินมิน  ขอรับรอง (ยกมือ) 
นำยชูศักดิ์ คุณำกรประพันธ์ ผู้รับรองถูกต้อง 
ประธำนสภำฯ มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดประสงค์ท่ีจะเสนอชื่อสมำชิกสภำฯ ที่ตนเห็นควรให้เป็น

คณะกรรมกำรแปรญัตติคนที่ 3 อีกหรือไม่ ถ้ำไม่มีสมำชิกท่ำนใดเสนอสมำชิกท่ำนอ่ืน ผม
ขอมติที่ประชุมให้ นำยปรำโมทย์  กิ่งทัพหลวง  ส.อบต. หมู่ 5 เป็นกรรมกำร   แปรญัตติ
ในกำรท ำหน้ำที่แปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2562 คนที่ 3 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 
นำยชูศักดิ์ คุณำกรประพันธ์ มีท่ำนใดจะเสนอีกหรือไม่ ถ้ำไม่มี ผมขอสรุปคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติ 
ประธำนสภำฯ งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ประกอบด้วย 
 1.นำยบุญชัย  หอชะเอม  สมำชิก อบต.หมู่ที่ 7 
 2.นำยปฐม  ละว้ำ  สมำชิก อบต.หมู่ที่ 2 
 3.นำยปรำโมทย์  กิ่งทัพหลวง สมำชิก อบต.หมู่ที่ 5 
 เมื่อได้คณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 

2562 ครบทั้ง 3 ท่ำนแล้ว ต่อไปจะท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรแปรญัตติเพ่ือให้ 
คณะกรรมกำรแปรญัตติท ำหน้ำที่พิจำรณำค ำแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 
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นำยแผน  ยิ้มใหญ่หลวง ขอให้คณะกรรมกำรแปรญัตติทุกท่ำนร่วมประชุมพิจำรณำคัดเลือกประธำน 
เลขำนุกำรสภำฯ คณะกรรมกำรแปรญัตติฯ และเลขำนุกำรคณะกรรมกำรแปรญัตติในวันที่ 6 สิงหำคม 

2562 เวลำ 13.00 น. ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย  
นำยชูศักดิ์  คุณำกรประพันธ์ ขอแจ้งให้ท่ำนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย ผู้ที่ประสงค์จะเสนอ   
ประธำนสภำฯ ค ำแปรญัตติสำมำรถยื่นค ำแปรญัตติต่อคณะกรรมกำรแปรญัตติได้ ตั้งแต่วันที่ 7 – 9 

สิงหำคม 2561 ตั้งแต่เวลำ 08.30 – 16.30 น.  ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
บ่อพลอย โดยให้ด ำเนินกำรให้เสร็จสิ้นภำยในก ำหนดระยะเวลำที่ก ำหนด และขอให้
คณะกรรมกำรแปรญัตติประชุมปรึกษำหำรือเสนอค ำแปรญัตติ ในวันที่ 10 สิงหำคม 
2562 เวลำ 10.00 น.เป็นต้นไป แล้วน ำเสนอผลกำรประชุมคณะกรรมกำรแปรญัตติ 
ให้ประธำนสภำฯ เพื่อจัดส่งผลกำรแปรญัตติให้สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
บ่อพลอย ได้รับทรำบล่วงหน้ำก่อนวันประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย   
ผมขอนัดวันประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย สมัยสำมัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 
ประจ ำปี 2561 ในวันที่ 15 สิงหำคม 2561 เวลำ 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย เพ่ือพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2562 ในวำระ 2 และ วำระ 3 ต่อไปมีสมำชิกท่ำนใดมีข้อสงสัยจะ
สอบถำมหรือเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 

ที่ประชุม   รับทรำบ/ไม่มีผู้ใดซักถำมหรือเพ่ิมเติม 
 
    เรื่องท่ี 4.3 เรื่องการขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 
นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ ขอเชญิคณะผู้บริหารช้ีแจงรายละเอียดครับ 

ประธานสภาฯ 

นายสนอง  วิเศษสิงห์  : สวัสดีท่านประธานฯและเพื่อนสมาชกิสภาฯทุกท่าน ส าหรับเรื่องขออนุมัตโิอน 

นายก อบต. งบประมาณ หมวดค่าครุภัณฑท์ี่ดนิและสิ่งก่อสร้าง ผมจะขอให้ปลัด อบต. เป็นผู้

ชีแ้จงรายละเอียดแทนครับ ขอบคุณครับ 

นำงนวรัตน์ รังสีชุติพัฒน์ เรียนท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอยทุกท่ำน 
ปลัด อบต. ด้วยได้รับมอบหมำยจำกท่ำนนำยกให้ชี้แจง เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมำณ หมวดค่ำ

ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ดังนี้   
ตำมท่ี อบต.บ่อพลอยได้ตั้งข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ.2561 และได้ประกำศใช้เมื่อวันที่  22  กันยำยน  2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 
ตุลำคม 2560  ไปแล้วนั้น อบต.บ่อพลอย มีควำมจ ำเป็นต้องโอนงบประมำณรำยจ่ำย  
หมวดค่ำครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง ซึ่งเป็นอ ำนำจอนุมัติของสภำอบต. จึงขอเสนอญัตติ
ขออนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2561 งบลงทุน หมวดค่ำ
ครุภัณฑ์ เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อโต๊ะพับจีนหน้ำพลำสติกกลมขำเหล็ก จ ำนวน 10 ตัว 
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เป็นเงิน 20,000 บำท และงบด ำเนินงำน หมวดรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่
ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่น ๆ รำยกำร 1 โครงกำรศึกษำดูงำนของผู้น ำท้องถิ่น 
พนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำงเป็นเงิน 600,000 บำท 
 ในกำรประชุมสภำ อบต.สมัยสำมัญที่ 3/2561  วันที่ 6 สิงหำคม 2561 โดยมีหลักกำร
และเหตุผลดังนี้ 
หลักการ 
 เนื่องจำกส ำนักปลัดจะจัดซื้อโต๊ะพับจีนหน้ำพลำสติกกลม ขำเหล็ก จ ำนวน  
10 ตัว เป็นเงิน 20,000 บำท แต่ลักษณะของโต๊ะดังกล่ำวไม่มีควำมแข็งแรงทนทำน
เพ่ือให้มีควำมแข็งแรงทนทำน จึงขออนุมัติโอนไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่จ ำนวน 
1 รำยกำร เป็นจัดซื้อโต๊ะกลมหน้ำพลำสติกพร้อมขำเหล็ก และโครงกำรศึกษำดูงำนของ
ผู้น ำท้องถิ่น พนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำงเป็นเงิน 600,000  บำท ยังไม่ได้
ด ำเนินกำรจึงขออนุมัติโอนลดเงินงบประมำณดังกล่ำวมำใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับ 
ทำงรำชกำรต่อไป  จึงขออนุมัติโอนไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่  3 รำยกำร รวมทั้งหมด  
4 รำยกำร  ดังนี้ 
รายการที่ 1 โอนเพิ่ม (ส ำนักปลัด) ตั้งจ่ำยเป็นเงินรำยกำรใหม่ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 
งำนบริหำรทั่วไป งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน 
1. จัดซื้อโต๊ะกลมหน้ำพลำสติก พร้อมขำเหล็ก จ ำนวน 10 ตัว เป็นเงิน 20,000 บำท 
เหตุผล  :  เนื่องจำกโต๊ะพับจีนหน้ำพลำสติกกลมขำเหล็ก(เดิม) ไม่มีควำมแข็งแรง คงทน 
จึงขอเปลี่ยนเป็นโต๊ะกลมหน้ำพลำสติกพร้อมขำเหล็ก  
รายการที่ 2 โอนเพิ่ม  (ส ำนักปลัด) ตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ แผนงำน บริหำรงำนทั่วไป 
งำนบริหำรทั่วไป งบลงทุน ประเภทค่ำท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง  
1. โครงกำรก่อสร้ำงป้ำยที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย ขนำดกว้ำง 8.00 
เมตร สูง 3.00 เมตร  เป็นเงิน 350,000  บำท 
เหตุผล  :  เนื่องจำก  ป้ำยที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย เดิม มีขนำดเล็ก
และสภำพช ำรุด มองเห็นไม่ชัดเจน 
รายการที่ 3 โอนเพิ่ม (ส ำนักปลัด) ตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 
งำนบริหำรทัว่ไป งบลงทุน ประเภทค่ำท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง  
2.โครงกำรต่อเติมห้องเก็บของ ขนำด 4X8 เมตร รวมพ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่ำ 32 เมตร 
เป็นเงิน 140,000 บำท 
เหตุผล :  เนื่องจำกเอกสำรทำงรำชกำร , วัสดุ อุปกรณท์ี่ใช้งำนและไม่ได้ใช้งำน 
เพ่ิมมำกข้ึน ประกอบกับอำคำรเดิมมีขนำดเล็ก คับแคบ น้ ำท่วม สภำพช ำรุด 
รายการที่ 4 โอนเพิ่ม (ส ำนักปลัด) ตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 
งำนบริหำรทั่วไป งบลงทุน ประเภทค่ำครุภัณฑ์ส ำนักงำน 
3.จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ เป็นเงิน 110,000  บำท 
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เหตุผล  :  ไว้ส ำหรับจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในกำรติดตั้งพระบรมฉำยำลักษณ์เพ่ือ
แสดงควำมจงรักภักดีต่อสถำบันพระมหำกษัตริย์ 
รวมโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน  620,000  บาท 
โดยขอโอนลดจำกงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ.2561 ดังนี้ 
1.งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน จัดซื้อโต๊ะกลมหน้ำพลำสติก 
พร้อมขำเหล็ก จ ำนวน 20,000  บำท ปรำกฎในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำร
ทั่วไป ซึ่งขณะนี้งบประมำณคงเหลือ 20,000 บำท ขอโอนลดจ ำนวน 20,000 บำท 
2.งบด ำเนินงำน หมวดรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
หมวดอ่ืน ๆ รำยกำร 1.โครงกำรศึกษำดูงำนของผู้น ำท้องถิ่น พนักงำนส่วนต ำบล และ
พนักงำนจ้ำง จ ำนวน 600,000 บำท ปรำกฎในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป 
ซึ่งขณะนี้งบประมำณคงเหลือ 600,000 บำท ขอโอนลด จ ำนวน 600,000 บำท 
ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2 และ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 27 กำรโอนเงินงบประมำณ
รำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ที่ท ำให้ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ให้เป็นอ ำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น 

นำยชูศักดิ์ คุณำกรประพันธ์ ตำมท่ีนำยก อบต.และปลัด อบต. ได้ชี้แจงขออนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
ประธำนสภำฯ งบประมำณ พ.ศ.2561 ไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ในหมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้ำง นั้น สมำชิกท่ำนใดมีข้อสงสัยจะสอบถำมหรือเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้ำไม่มีขอมติ
ที่ประชุมเห็นชอบกำรโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 2561 โดยกำร ยกมือ 

มติที่ประชุม   เห็นด้วย     21 เสียง 
    ไม่เห็นด้วย - เสียง 
    งดออกเสียง - เสียง 
 

ระเบียบวำระท่ี 4   เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 
นำยชูศักดิ์  คุณำกรประพันธ์ มีสมำชิกท่ำนใดมีข้อสอบถำมเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ประธำนสภำฯ    
ที่ประชุม   ไม่มีผู้ใดสอบถำม 

เมื่อที่ประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย ไม่มีผู้ใดประสงค์ที่จะเสนอหรืออีก 
ผมขอปิดกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย สมัยสำมัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 
1 ประจ ำปี 2561 และขอขอบคุณทุกท่ำนที่ได้สละเวลำมำร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  

ปิดประชุมเวลำ 12.30 น. 
 

     (ลงชื่อ)     แผน   ยิ้มใหญ่หลวง   ผู้จดรำยงำนกำรประชุม 
      (นำยแผน   ยิ้มใหญ่หลวง) 
           เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย 
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  คณะกรรมกำรฯ ได้ตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย สมัยสำมัญ  
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ ำปี 2561 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 9 สิงหำคม 2561 
 

     (ลงชื่อ) ดำวสวรรค์  กำญจนสิงโต   ประธำนกรรมกำรฯ 
         (นำงสำวดำวสวรรค์  กำญจนสิงโต) 
      สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย หมู่ที่ 10 
 

     (ลงชื่อ)     ศศิพร  กุลชยวนัฐ       กรรมกำร 
              (นำงศศิพร  กุลชยวนัฐ) 
       สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย หมู่ที่ 2 
 

     (ลงชื่อ)  ศุภชัย  จงวัฒนำไพศำล    กรรมกำร 
           (นำยศุภชัย  จงวัฒนำไพศำล) 
       สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย หมู่ที่ 7 
 
 
  ที่ประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย ได้รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลบ่อพลอย สมัยสำมัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1  ประจ ำปี 2561 
 
     (ลงชื่อ)   ชูศักดิ์  คุณำกรประพันธ์    ผู้รับรองรำยงำนกำรประชุม 
             (นำยชูศักดิ์  คุณำกรประพันธ์) 
        ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย 
 
 
 
 
   
     
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 


