
  

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจ าปี ๒๕๖๐ 

ครั้งที ่๑/๒๕๖๐ 
วันอังคารที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
********************* 

 
 
 

                            ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อตัว – ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายจรินทร์ เดชปาน ประธานสภา อบต. จรินทร์ เดชปาน  
๒ นายเฉลิม พรามน้อย รองประธานสภา อบต. เฉลิม พรามน้อย  

๓ จ.อ.อนันต์ พันธุ์บ้านแหลม เลขานุการสภา อบต. อนันต์ พันธุ์บ้านแหลม  
๔ นายภิญโญ มีวาสนา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑  - ขาดประชุม 
๕ นายสมเกียรติ พงษ์พันธ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑  ว่าง เสียชีวิต 
๖ น.ส.พิมพ์ประไพ จงดี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ พิมพ์ประไพ จงดี  

๗ นายชัยพฤกษ์ อุทารไทร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ ชัยพฤกษ์ อุทารไทร  
๘ นายนาวิน นิลพันธ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ นาวิน นิลพันธ์  
๙ นายไพรัช สินสวัสดิ ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ ไพรัช สินสวัสดิ ์  

๑๐ นายณรงค์ โต๊ะมิ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ ณรงค์ โต๊ะมิ  
๑๑ นางอรษา จันทรโชติ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ อรษา จันทรโชติ  
๑๒ นายสังข์กร สุขกันตะ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ สังข์กร สุขกันตะ  
๑๓ นายหยด กลิ่นน้อย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖ หยด กลิ่นน้อย  
๑๔ นายไสว ปรียานนท์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖ ไสว ปรียานนท์  
๑๕ นายชัยรัตน์ เล็กน้อย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗ ชัยรัตน์ เล็กน้อย  
๑๖ นายอรรถพล รุ่งสว่าง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗ อรรถพล รุ่งสว่าง  
๑๗ นายชุมพล คอเหลี่ยม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘ ชุมพล คอเหลี่ยม  
๑๘ นายส ารวย นาคนคร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙ ส ารวย นาคนคร  
๑๙ น.ส.สวุรรณี พูนเกตุ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙ สุวรรณี พูนเกตุ  
๒๐ นายศรีเพชร สุ่มอ่ า สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐  ว่าง ลาออก 
๒๑ นายอโณทัย วงษ์ใหญ่ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐  ว่าง ลาออก 
๒๒ นายส าฤทธิ์ ผิวขาวปลั่ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑ ส าฤทธิ์ ผิวขาวปลั่ง  
๒๓ นายเสนาะ โชยา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑ เสนาะ โชยา  
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                            ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อตัว – ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายสุชาติ          รุ่งเพียร นายกองค์การบริหารส่วนต าบล สุชาติ          รุ่งเพียร  
๒ นายสมศักดิ์        สอนขาว รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล สมศักดิ์        สอนขาว  
๓ นายทองมาก       รอดยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ทองมาก       รอดยิ้ม  
๔ นายเฉลิมพล       บูรณารมย์ เลขานุการนายก อบต. เฉลิมพล       บูรณารมย์  
๕ นางพิชยา          พิชญดลย์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล -  
๖ นางบุญรวม        ค าชื่น ผู้อ านวยการกองคลัง บุญรวม        ค าชื่น  
๗ นายมนู             ไข่มุกข์ ผู้อ านวยการกองช่าง มน ู            ไข่มุกข์  
๘ นายเอกธนัช       รอดยิ้ม ผู้อ านวยการกองสวสัดิการสังคม เอกธนัช       รอดยิ้ม  
๙ น.ส.ธัญญ์นรี       มากช่วย หัวหน้าส านักปลัด - ลาคลอด 

๑๐ น.ส.ขวัญเรือน     โชยา นักวิชาการพัสดุ ขวัญเรือน     โชยา  
๑๑ นางฐิติมา          ทับศรี นักทรัพยากรบุคคล ฐิติมา          ทับศรี  
๑๒ นายรุ่งอรุณ        ตู้ประดับ วิศวกรโยธา รุ่งอรุณ        ตู้ประดับ  
๑๓ น.ส.สชุญา         วงศ์น้ าเพชร นักวิชาการเงินและบัญชี สุชญา         วงศ์น้ าเพชร  
๑๔ น.ส.ชุติมา          บุญยืน นักจัดการงานทั่วไป ชุติมา          บุญยืน  
๑๕ น.ส.นุชจร ี         สุขเกษม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นุชจรี          สุขเกษม  
๑๖ น.ส.กนกวรรณ    วันแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชี กนกวรรณ    วันแก้ว  
๑๗ น.ส.พรพรรณ      พ่ึงแพง นักพัฒนาชุมชนช านาญการ พรพรรณ      พ่ึงแพง  
๑๘ นางรัชนก           สตางค์ทอง เจ้าพนักงานพัสดุ รัชนก           สตางค์ทอง  
๑๙ น.ส.ประทุม        นชุอ่อง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ประทุม        นุชอ่อง  
๒๐ นางณฐอร          อภิสิทธิ์แก้วเจริญ นักพัฒนาชุมชน  ณฐอร       อภิสิทธิ์แก้วเจริญ  
๒๑ นายอภิชาติ        หลินบุตร ผู้ช่วยช่างโยธา อภิชาติ        หลินบุตร  

๒๒ น.ส.ชัญณภัค      รอดยิ้ม ผช.เจ้าพนักงานธุรการ ชัญณภัค      รอดยิ้ม  
๒๓ นางกนกวรรณ    อ่วมพ่วง ผช.เจ้าพนักงานธุรการ กนกวรรณ    อ่วมพ่วง  
๒๔ นายจิรศักดิ์        ปรางค์ภูผา นักการ  จิรศักดิ์        ปรางค์ภูผา  
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        การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี  ๒๕๖๐ 
ครั้งที ่๑/๒๕๖๐ 

วันอังคารที ่๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 

************************ 
 
เปิดประชุมเวลา 10.05 น. 

   เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายจรินทร์ เดชปาน ต าแหน่ง ประธานสภา อบต.บางขุนไทร ประธานใน
ที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  

ระเบียบวาระท่ี ๑     เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
ประธานสภาฯ         ไม่มีเรื่องแจ้ง   
ประชุม                  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒    รับรองรายงานการประชุม  
ประธานสภาฯ      ขอให้ที่ประชุมสภา อบต.บางขุนไทร ได้ตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ 

                     ประจ าปี ๒๕๖๐ ครั้งที ่๑/๒๕๖๐ ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อวันอังคารที่ ๒๕ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ 
                          ว่าจะมีผู้ใดขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่ หลังจากนั้นจะขอมติที่ประชุม     
ที่ประชุม ได้ร่วมกันตรวจสอบบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ปรากฏว่าไม่มีการขอแก้ไขหรือเปลี่ยน

บันทึกรายงานการประชุมฯ และมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี 
๒๕๖๐ ครั้งที ่๑/๒๕๖๐ ซ่ึงประชุมไปเมื่อวันอังคารที ่๒๕ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐   

ระเบียบวาระท่ี ๓     เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
ประธานสภา ฯ 3.1 ญัตติเรื่องการพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - พ.ศ.๒๕๖๒) เพิ่มเติมฉบับที่ ๒ 

ขอเชิญนายก อบต.บางขุนไทร ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 
นายก อบต. ตามที่ สภา อบต.บางขุนไทร ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ -      

พ.ศ.๒๕๖๒) และพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - พ.ศ.2562) เพ่ิมเติม
ฉบับที่ 2 ซึ่ง อบต.บางขุนไทร ได้ประกาศใช้ไปแล้ว นั้น  

                                แต่เนื่องจากในรอบปีที่ผ่านมา อบต.บางขุนไทร ได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความ
ต้องการของประชาชนจากการลงพ้ืนที่ของกองช่างและจากข้อมูลการร้องขอของชาวบ้าน ผู้น าชุมชน
ซึ่งผู้บริหารได้มีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน  แต่โครงการ
ดังกล่าวยังไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-พ.ศ.๒๕๖๒) หรือบรรจุไว้ในปีอ่ืนๆ ดังนั้น 
เพ่ือให้โครงการต่างๆ สามารถที่จะน ามาด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ตลอดจนเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความ
จ าเป็นต้องด าเนินการเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-พ.ศ.๒๕๖๒) โดยเพ่ิม
โครงการที่มีความจ าเป็นจะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามจ านวนเงินงบประมาณที่มีอยู่และสอดคล้อง
กับระยะเวลาของปีงบประมาณท่ีจะด าเนินการจริง อบต.บางขุนไทร จึงได้จัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.๒๕๖๐-พ.ศ.๒๕๖๒) เพ่ิมเติมฉบับที่ 2 โดยมีรายละเอียด ดังนี้   
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เพิ่มเติมโครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. โครงการ ก่อสร้างถนนลูกรัง คลอง D26 หน้าวัดดอนผิงแดด หมู่ที่ 5–หมู่ที่ 6 ต าบลบางขุนไทร 
    วัตถุประสงค์ เพ่ือให้การเดินทางสัญจรไปมาของประชาชนเป็นไปด้วยความสะดวกและปลอดภัย    

      เป้าหมาย ถนนลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิว      
จราจรไม่น้อยกว่า  7,520 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.) 

                             งบประมาณปี 2560 จ านวน 1,200,000 บาท 
                             ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนได้รับความสะดวก และความปลอดภัยในการเดินทางสัญจรไปมา 
                         2. โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 9 สายคลองขโมย  
                            วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ประชาชนในหมู่บ้านมีถนนใช้เดินทางสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตร    
                                            ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

                               เป้าหมาย ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 3 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่เท   
                                            คอนกรีตไม่น้อยกว่า 810 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.) 

                             งบประมาณปี 2560 จ านวน 445,500 บาท 
                               ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางสัญจรไปมา และขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตร 
 3. โครงการ ก่อสร้างผนังกันดิน ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 ซอย 2 

                            วัตถุประสงค์ เพ่ือปูองกันน้ ากัดเซาะถนน 
                            เป้าหมาย ผนังกันดิน ค.ส.ล. ยาว 80 เมตร (ตามแบบ อบต.) 
                            งบประมาณปี 2560 จ านวน 450,000 บาท 
                            ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางสัญจรไปมา 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
1. โครงการ จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 

                             วัตถุประสงค์ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่จัดการขยะมูลฝอย 
                             เป้าหมาย จัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จ านวน 1 คัน                                        
                             งบประมาณปี 2560 จ านวน 3,000,000 บาท 
                             ผลที่คาดว่าจะได้รับ การปฏิบัติงานของ อบต. เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วมีประสิทธิภาพ 
                         2. โครงการ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
                            วัตถุประสงค์ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ 
                            เป้าหมาย จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 

19 นิ้ว)  
                            งบประมาณปี 2560 จ านวน 30,000 บาท 
                            ผลที่คาดว่าจะได้รับ การปฏิบัติงานของ อบต. เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วมีประสิทธิภาพ 
                         3. โครงการ จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟูา 
                            วัตถุประสงค์ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ 
                            เป้าหมาย จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟูา ขนาด 800 VA มีก าลังไฟด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA   
                            (480 Watts) จ านวน 1 เครื่อง 
                            งบประมาณปี 2560 จ านวน 2,800 บาท 
                            ผลที่คาดว่าจะได้รับ การปฏิบัติงานของ อบต. เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วมีประสิทธิภาพ 
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4. โครงการ จัดซื้อเครื่องขยายเสียง 

                             วัตถุประสงค์ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ 
                             เป้าหมาย จัดซื้อเครื่องขยายเสียง จ านวน 1 เครื่อง 
                             งบประมาณปี 2560 จ านวน 10,000 บาท 
                             ผลที่คาดว่าจะได้รับ การปฏิบัติงานของ อบต. เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วมีประสิทธิภาพ 

             ซึ่งในการเพิ่มเติมโครงการต่างๆ ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-พ.ศ.๒๕๖๒) เพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ 
ในครั้งนี้ ได้ผ่านคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา อบต. และคณะกรรมการพัฒนา อบต. 
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้กับทุกท่านแล้ว        
ก็ขอให้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาต่อไป   

ประธานสภาฯ ตามที่ นายก อบต.ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ทราบ ก็ขอให้ที่ประชุมสภา อบต.บางขุนไทร ได้ร่วมกัน
พิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖0-พ.ศ.๒๕๖2) เพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ ไม่ทราบว่าจะมีสมาชิก
สภา อบต.ท่านใด จะอภิปรายหรือซักถามอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ หลังจากนั้นจะขอมติที่ประชุม 

ที่ประชุม                ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว โดยมีการซักถามและตอบค าถามกันพอสมควร ที่ประชุมจึงมีมติให้ความ
เห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-พ.ศ.๒๕๖๒) เพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ จ านวน 17 เสียง และ
งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง   

ประธานสภา ฯ 3.2 ญัตติเรื่องการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๔) เพิ่มเติม     
ฉบับท่ี ๑ ขอเชิญ นายก อบต.บางขุนไทร ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายก อบต. ตามที่ สภา อบต.บางขุนไทร ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-      
พ.ศ.๒๕๖4) ซ่ึง อบต.บางขุนไทร ได้ประกาศใช้ไปแล้ว นั้น  

                                แต่เนื่องจากได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนจากการลงพ้ืนที่
ของกองช่างและจากข้อมูลการร้องขอของชาวบ้าน ผู้น าชุมชน ซึ่งผู้บริหารได้มีนโยบายในการให้
ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ประกอบกับการลงส ารวจพ้ืนที่ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเพชรบุรี ได้มีนโยบายที่จะด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพ้ืนที่
ต าบลบางขุนไทร แต่โครงการดังกล่าวยังไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.
๒๕๖๔) หรือบรรจุไว้ในปีอ่ืนๆ ดังนั้น เพ่ือให้โครงการต่างๆ สามารถที่จะน ามาด าเนินการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วน เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนเพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการเพ่ิมเติมโครงการใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๔) โดยเพ่ิมโครงการที่มีความจ าเป็นจะต้องด าเนินการ
ให้เป็นไปตามจ านวนเงินงบประมาณที่มีอยู่  และสอดคล้องกับระยะเวลาของปีงบประมาณที่จะ
ด าเนินการจริง อบต.บางขุนไทร จึงได้จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๔) 
เพ่ิมเติมฉบับที่ ๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้   
เพิ่มเติมโครงการ 
1. โครงการ ก่อสร้างราวลูกกลิ้งถนนคันกั้นน้ าเค็มบริเวณทางแยกไปวัดดอนผิงแดด หมู่ที่ 3 ต าบล  

บางขุนไทร 
                             วัตถุประสงค์ เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุ ลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุ เสี่ยงต่อการเสียชีวิตและทุพล 
                                               ภาพของประชาชนสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
                             เป้าหมาย ราวลูกกลิ้ง ความยาวรวม 150.00 เมตร  
                              งบประมาณปี 2561 จ านวน 7,500,000 บาท (เกินศักยภาพ) 

     ผลที่คาดว่าจะได้รับ ลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุที่รุนแรงแก่ประชาชน ประชาชนมีความ               
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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2. โครงการ  ก่อสร้างราวลูกกลิ้งถนนคันกั้นน้ าเค็มบริเวณทางแยกเข้าวัดบางขุนไทร หมู่ที่ 4 ต าบล  

บางขุนไทร 
                             วัตถุประสงค์ เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุ ลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุ เสี่ยงต่อการเสียชีวิตและทุพล 
                                               ภาพของประชาชนสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
                             เป้าหมาย ราวลูกกลิ้ง ความยาวรวม 110.00 เมตร  
                             งบประมาณปี 2561 จ านวน 5,500,000 บาท (เกินศักยภาพ) 
                            ผลที่คาดว่าจะได้รับ ลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุที่รุนแรงแก่ประชาชน ประชาชนมีความ  

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
                  3. โครงการ ก่อสร้างสะพานข้ามคลอง D 26 ดอนผิงแดด (ชนิดไม่มีทางเท้า) หมู่ที่ 6 เชื่อมต่อ 

                                            หมู่ที ่7 ต าบลบางขุนไทร 
                            วัตถุประสงค์ เพ่ือให้การเดินทางสัญจรไปมาของประชาชนเป็นไปด้วยความสะดวกและใช้เป็น 

เส้นทางในการล าเลียงขนส่งพืชผลทางการเกษตรออกสู่ตลาด 
                             เป้าหมาย ก่อสร้างสะพาน กว้าง 8.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร  
                             งบประมาณปี 2561 จ านวน 2,160,000 บาท (เกินศักยภาพ) 

      ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนมีความสะดวกในการติดต่อสื่อสารและใช้คมนาคมเพ่ิมมากขึ้น            
ลดระยะเวลาในการขนส่ง พืชผลทางการเกษตรออกสู่ตลาด ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมขึ้น เศรษฐกิจดีขึ้น ลดอุบัติเหตุและภัยอันตรายอันอาจจะเกิดขึ้น
ต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

4. โครงการ ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง หมู่ที่ 7 – หมู่ที่ 11 จ านวน 38 ต้น 
      วัตถุประสงค์ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการสัญจรบนท้องถนนในเวลาค่ าคืน ลดอุบัติเหตุและภัย    

อันตรายอันอาจจะเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชน 
                             เป้าหมาย ติดตั้งไฟฟูา จ านวน 38 ต้น พร้อมหม้อแปลง  
                             งบประมาณปี 2562 จ านวน 1,900,000 บาท (เกินศักยภาพ) 
                              ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาในเวลาค่ าคืน 
                         5. โครงการ ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง หมู่ที่ 3 – หมู่ที่ 8 จ านวน 62 ต้น 
                             วัตถุประสงค์ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการสัญจรบนท้องถนนในเวลาค่ าคืน ลดอุบัติเหตุและภัย   

อันตรายอันอาจจะ เกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชน 
                             เป้าหมาย ติดตั้งไฟฟูาพร้อมหม้อแปลง  
                             งบประมาณปี 2562 จ านวน 3,100,000 บาท (เกินศักยภาพ) 
                               ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาในเวลาค่ าคืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1. โครงการ ก าจัดผักตบชวา 
                             วัตถุประสงค์ เพ่ือรณรงค์และสร้างจิตส านึกให้แก่ผู้น าชุมชน สมาชิกสภา อบต.และประชาชนได้มี 

ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูแหล่งน้ าและจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ระบายน้ า ตามนโยบายของรัฐบาล 

                             เป้าหมาย ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์แหล่งน้ า 
                             งบประมาณปี 256๑-2564 จ านวน 100,000 บาท 
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                             ผลที่คาดว่าจะได้รับ ฟ้ืนฟูคืนสมดุลให้ระบบนิเวศและสร้างจิตส านึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมดูแล 

รักษาแหล่งน้ า 
                         2. โครงการ ปลูกปุาทดแทน 
                             วัตถุประสงค์ เป็นการปลูกปุาทดแทนในพ้ืนที่ เพ่ือฟ้ืนฟูดูแลให้ทรัพยากรธรรมชาติมีความ

สมบูรณ์ ร่วมรณรงค์และสร้างจิตส านึกให้แก่ผู้น าชุมชน สมาชิกสภา อบต. และ
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู และจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเพ่ิม
ทรัพยากรธรรมชาติ 

                             เป้าหมาย อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเพ่ิมพ้ืนที่ปุา 
                              งบประมาณปี 256๑-2564 จ านวน 100,000 บาท 
                            ผลที่คาดว่าจะได้รับ ฟ้ืนฟูคืนสมดุลให้ระบบนิเวศและสร้างจิตส านึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ  
                                                    ดูแลทรัพยากรธรรมชาติ 
                          3. โครงการ บริหารจัดการขยะชุมชน 
                                 วัตถุประสงค์ การด าเนินกิจกรรมแก่ประชาชน เพ่ือสร้างจิตส านึกและพฤติกรรมการทิ้งและคัด 

แยกขยะมูลฝอยให้ถูกวิธีจากครัวเรือน ทราบถึงความส าคัญในการลด คัดแยกและ
ใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย 

                             เป้าหมาย  จัดกิจกรรมและฝึกอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการขยะชุมชน การทิ้งและคัดแยก 
ขยะมูลฝอยให้ถูกวิธี และศึกษาดูงานจากสถานที่ด าเนินการจริงและมาถ่ายทอด
ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการลด คัดแยก ใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย 

                              งบประมาณปี 256๑ - 2564 จ านวน 100,000 บาท 
                             ผลที่คาดว่าจะได้รับ ได้รับความรู้เรื่องการทิ้งและคัดแยกขยะมูลฝอยให้ถูกวิธี แลลดขยะจากต้น 

ทางทราบถึงความส าคัญในการคัดแยก และน าขยะมูลฝอยมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ 

              ซึ่งในการเพ่ิมเติมโครงการต่างๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๔) เพ่ิมเติม
ฉบับที่ ๑ ในครั้งนี้ ได้ผ่านคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา คณะกรรมการพัฒนา อบต.        
เวทีประชาคมหมู่บ้านในพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้อง และเวทีประชาคมต าบล ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้กับทุกท่านแล้ว ก็ขอให้ที่ประชุมได้ร่วมกัน
พิจารณาต่อไป   

ประธานสภาฯ ตามที่ นายก อบต.ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ทราบ ก็ขอให้ที่ประชุมสภา อบต.บางขุนไทร ได้ร่วมกัน
พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๔) เพ่ิมเติมฉบับที่ ๑ ไม่ทราบว่าจะมี
สมาชิกสภา อบต.ท่านใด จะอภิปรายหรือซักถามอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ หลังจากนั้นจะขอมติที่ประชุม 

ที่ประชุม                ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว โดยมีการซักถามและตอบค าถามกันพอสมควร ที่ประชุมจึงมีมติให้ความ
เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๔) เพ่ิมเติมฉบับที่ ๑ จ านวน 17 เสียง 
และงดออกเสียง จ านวน 1 เสียง   

  ประธานสภา ฯ 3.3 ญัตติเรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการ
จัดการขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ขอเชิญนายก อบต.บางขุนไทร ชี้แจงรายละเอียด 
ต่อที่ประชุม 
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นายก อบต. ด้วย ได้รับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ว่าได้ก าหนดแผนก าจัดขยะมูลฝอยที่มีการ
จัดการถูกหลักสุขาภิบาล และจัดตั้งเป็นศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวมของจังหวัดเพชรบุรี เพ่ือให้การ
ก าจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอ าเภอเมืองเพชรบุรี  อ าเภอบ้านลาด    
อ าเภอท่ายาง อ าเภอเขาย้อย อ าเภอบ้านแหลม อ าเภอชะอ า อ าเภอแก่งกระจานและอ าเภอ     
หนองหญ้าปล้อง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักวิชาการ เป็นการพัฒนาและสร้าง
หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการก าจัดขยะมูลฝอย โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ โดยขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วม
โครงการศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวมของจังหวัดเพชรบุรี ได้จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วย
ความร่วมมือด้านการจัดการขยะมูลฝอย ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี กับ องค์การ
บริหารส่วนต าบลบางขุนไทร ซึ่งการด าเนินการดังกล่าว จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   

    ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537 มาตรา 73 จึงขอให้ที่ประชุมสภา อบต.บางขุนไทร ได้ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบการ
จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการจัดการขยะมูลฝอยในเขตพ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรี           
ตามโครงการศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวมของจังหวัดเพชรบุรี ก็ขอให้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาต่อไป 

ที่ประชุม                 ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว โดยมีการซักถามและตอบค าถามกันพอสมควร ที่ประชุมจึงมีมติให้ความ
เห็นชอบการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการจัดการขยะมูลฝอย ระหว่างองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเพชรบุรี กับ องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร จ านวน 17 เสียง และงดออกเสียง 
จ านวน 1 เสียง   

  ประธานสภา ฯ 3.๔ ญัตติเรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบท ากิจการ (ก าจัดขยะ) นอกเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบล ขอเชิญนายก อบต.บางขุนไทร ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

  นายก อบต. ด้วย อบต.บางขุนไทร ได้ด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ 
                              บริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 มาตรา 67 (2) การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดินและ

ที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดย อบต.บางขุนไทร ได้ด าเนินการน าขยะมูล
ฝอยจากเขตพ้ืนที่ต าบลบางขุนไทรไปก าจัดด้วยวิธีฝังกลบ ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลนายาง อ าเภอ
ชะอ า จังหวัดเพชรบุรี จึงถือว่าการด าเนินการดังกล่าว เป็นการท ากิจการนอกเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ซึ่งตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 มาตรา 73 
การด าเนินกิจการดังกล่าว จะกระท ากิจการร่วมกันได้นั้นต้องได้รับความยินยอมจากสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องด้วย  

    ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537 มาตรา 73 จึงขอให้ที่ประชุมสภา อบต.บางขุนไทร ได้ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ยินยอมให้ อบต.บางขุนไทร ท ากิจการ (ก าจัดขยะ) นอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ในพ้ืนที่
เทศบาลต าบลนายาง อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี     

ที่ประชุม                   ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว โดยมีการซักถามและตอบค าถามกันพอสมควร ที่ประชุมจึงมีมติให้ความ
เห็นชอบยินยอมให้ อบต.บางขุนไทร ท ากิจการ (ก าจัดขยะ) นอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลใน
พ้ืนที่เทศบาลต าบลนายาง อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี  จ านวน 17 เสียง และงดออกเสียง 
จ านวน 1 เสียง 

  ประธานสภา ฯ 3.๕ ญัตติเรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุญาตและการอนุญาตท าประโยชน์ในเขต
ป่าชายเลน ขอเชิญนายก อบต.บางขุนไทร ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 
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นายก อบต. ด้วย ได้รับแจ้งจากสถานีพัฒนาทรัพยากรปุาชายเลนที่ ๖ (เพชรบุรี) ว่ากรมทรัพยากรทางทะเลและ  

ชายฝั่ง ได้ด าเนินการจัดที่ดินท ากินและที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัยให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่ชาติ (คทช.) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งทางจังหวัด
เพชรบุรี โดยสถานีพัฒนาทรัพยากรปุาชายเลนที่ ๖ (เพชรบุรี) ได้น าชุมชนบ้านบางอินทร์ หมู่ที่ ๘ 
ต าบลบางขุนไทร ก าหนดเป็นพ้ืนที่เปูาหมาย เป็นเนื้อที่ประมาณ ๙ ไร่เศษ จ านวน ๓๓ ครัวเรือน 
การด าเนินการปัจจุบันอยู่ระหว่างให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรียื่นเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ ทางสถานี
พัฒนาทรัพยากรปุาชายเลนที่ ๖ (เพชรบุรี) จึงขอให้องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร พิจารณา
น าเรื่องพ้ืนที่ที่จะด าเนินการจัดที่ดินเพื่ออยู่อาศัยของชุมชนบ้านบางอินทร์ หมู่ที่ ๘ ต าบลบางขุนไทร 
เข้าที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบในการ        
ขออนุญาตและการอนุญาตท าประโยชน์ในเขตปุาชายเลน ก็ขอให้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาต่อไป           

ที่ประชุม                ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว โดยมีการซักถามและตอบค าถามกันพอสมควร ที่ประชุมจึงมีมติให้ความ
เห็นชอบการขออนุญาตและการอนุญาตท าประโยชน์ในเขตปุาชายเลน จ านวน 17 เสียง และงด
ออกเสียง จ านวน 1 เสียง และให้ทางสถานีพัฒนาทรัพยากรปุาชายเลนที่ 6 ได้ไปด าเนินการให้
ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายต่อไป 

ประธานสภาฯ        ๓.6 ญัตติเรื่องการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   
                          ขอเชิญนายก อบต.บางขุนไทร ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม    

  นายก อบต.            เรียนประธานสภา อบต.และสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบล จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล                               
อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร จึงขอแถลงให้ท่าน
ประธานสภา อบต. และสมาชิกสภา อบต.บางขุนไทรทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะทางการคลัง 
ตลอดจนหลักการเหตุผลและแนวนโยบายในการด าเนินงานภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
ส าหรับรายละเอียดร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ มีดังนี้    

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางขุนไทร อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 

หลักการ 
  งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น    เป็นเงิน ๓๘,๒๒๐,๐๐๐ บาท 
  แยกรายละเอียดตามแผนงาน ได้ดังนี้ 
ด้านบริหารงานทั่วไป 
๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป    ตั้งไว้  ๑๒,๖๕๙,๙๐๐ บาท 
๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน   ต้ังไว้       ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
๑. แผนงานสาธารณสุข    ตั้งไว้         ๖๐,๐๐๐ บาท 
๒. แผนงานเคหะและชุมชน    ตั้งไว้    ๔,๕๙๑,๑๐๐ บาท 
๓. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ตั้งไว้       ๙๒๘,๐๐๐ บาท 
๔. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ตั้งไว้       ๖๓๖,๐๐๐ บาท 
๕. แผนงานสังคมสงเคราะห์    ตั้งไว้    ๑,๔๖๕,๐๐๐ บาท 
๖. แผนงานการศึกษา    ตั้งไว้    ๕,๐๖๐,๐๐๐ บาท 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน 
๑. แผนงานงบกลาง     ตั้งไว้  ๑๒,๕๒๐,๐๐๐ บาท 
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                                          เหตุผล 
       เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารที่ได้วางแผนไว้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตลอด
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จึงเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นพิจารณาเห็นชอบต่อไป รายละเอียดดังนี้ 

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
***************** 

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น  ๓๘,๒๒๐,๐๐๐ บาท  แยกเป็น 
หมวดภาษีอากร       จ านวน      ๑๘๐,๐๐๐ บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต    จ านวน      ๒๑๔,๔๐๐ บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน      จ านวน      ๓๕๐,๐๐๐ บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด      จ านวน        ๒๘,๐๐๐ บาท 
หมวดภาษีจัดสรร       จ านวน ๑๖,๒๒๗,๖๐๐ บาท 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป      จ านวน ๒๑,๒๒๐,๐๐๐ บาท 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  ๓๘,๒๒๐,๐๐๐ บาท  แยกเป็น 

                                                           แผนงานงบกลาง             ตั้งไว้   ๑๒,๕๒๐,๐๐๐ บาท 
       งบกลาง                                                       รวม    ๑๒,๕๒๐,๐๐๐ บาท 

              งบกลาง          รวม    ๑๒,๕๒๐,๐๐๐ บาท 
         งบกลาง          รวม    ๑๒,๕๒๐,๐๐๐ บาท 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม       จ านวน      ๑๗๐,๐๐๐ บาท 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ          จ านวน  ๙,๕๑๐,๐๐๐ บาท   
เบี้ยยังชีพคนพิการ          จ านวน  ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์         จ านวน     ๓๕๐,๐๐๐ บาท 
ส ารองจ่าย          จ านวน     ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
รายจ่ายตามข้อผูกพัน         จ านวน     ๕๒๐,๐๐๐ บาท 
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น   จ านวน     ๑๗๐,๐๐๐ บาท 

                                                    ๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป   ตั้งไว้  ๑๒,๖๕๙,๙๐๐ บาท 
       ๑. งานบริหารทั่วไป        รวม     ๙,๙๔๙,๕๐๐ บาท 

                                       ๑.๑ งบบุคลากร       รวม   ๖,๕๑๒,๘๐๐ บาท 
                 เงินเดือน  (ฝ่ายการเมือง)        รวม   ๒,๘๙๓,๐๐๐ บาท 

         เงินเดือนนายก/รองนายก        จ านวน     ๕๒๐,๐๐๐ บาท 
         เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก   จ านวน       ๔๓,๐๐๐ บาท 
         เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก      จ านวน       ๔๓,๐๐๐ บาท 
         เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก  อบต.   จ านวน       ๘๗,๐๐๐ บาท 
         เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.          จ านวน  ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท 

 เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)        รวม   ๓,๖๑๙,๘๐๐ บาท 
   เงินเดือนพนักงาน                จ านวน  ๒,๓๔๐,๒๐๐ บาท 
   เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงาน        จ านวน     ๑๐๒,๐๐๐ บาท 
   เงินประจ าต าแหน่ง        จ านวน     ๑๖๘,๐๐๐ บาท 
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       ค่าจ้างลูกจ้างประจ า        จ านวน     ๑๘๑,๗๐๐ บาท 
       ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                จ านวน     ๗๓๑,๙๐๐ บาท 
       เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง       จ านวน       ๙๖,๐๐๐ บาท 

         ๑.๒ งบด าเนินงาน        รวม     ๓,๑๕๓,๔๐๐ บาท 
             ค่าตอบแทน         รวม        ๑๙๑,๐๐๐ บาท 
       ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่  อบต.  จ านวน       ๓๐,๐๐๐ บาท 
       ค่าเบี้ยประชุม        จ านวน        ๑๐,๐๐๐ บาท 
       ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     จ านวน          ๕,๐๐๐ บาท 
       ค่าเช่าบ้าน       จ านวน        ๙๖,๐๐๐ บาท 
       เงินชว่ยเหลือการศึกษาบุตร       จ านวน        ๕๐,๐๐๐ บาท 
       ค่าใช้สอย       รวม  ๑,๖๔๗,๔๐๐ บาท 
       รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ     จ านวน    ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
       รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ     จ านวน      ๗๐,๐๐๐ บาท 

 แยกเป็น 
        - ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา  อบต. คณะกรรมการฯลฯ    
        - ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล       

     รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน   
    - ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ      จ านวน      ๕๗,๐๐๐ บาท 
    - ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน อบต.    จ านวน    ๒๒๐,๐๐๐ บาท 
    -  ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง     จ านวน    ๕๙๕,๔๐๐ บาท 
    - โครงการ อบต.สัญจร      จ านวน      ๒๐,๐๐๐ บาท 
    - โครงการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณ   จ านวน      ๑๐,๐๐๐ บาท 
    - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน  อบต.     จ านวน    ๓๑๐,๐๐๐ บาท 
    - โครงการการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน      ๑๕,๐๐๐ บาท 
      ในการปูองกันการทุจริต  
    - ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม      จ านวน    ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
   ค่าวัสดุ        รวม   ๙๒๓,๐๐๐ บาท 
   - ค่าวัสดุส านักงาน       จ านวน    ๒๕๐,๐๐๐ บาท 
   - วัสดุไฟฟูาและวิทยุ       จ านวน      ๒๐,๐๐๐ บาท 
   - วัสดุงานบ้านงานครัว      จ านวน      ๒๐,๐๐๐ บาท 
   - วัสดุก่อสร้าง      จ านวน      ๖๐,๐๐๐ บาท 
   - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง      จ านวน    ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
   - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น    จ านวน    ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
   - วัสดุการเกษตร      จ านวน      ๓๐,๐๐๐ บาท 
   - วัสดุโฆษณาและเผยแพร่     จ านวน        ๓,๐๐๐ บาท 
   - วัสดุคอมพิวเตอร์       จ านวน      ๔๐,๐๐๐ บาท 
  ค่าสาธารณูปโภค       รวม   ๓๙๒,๐๐๐ บาท 
  - ค่าไฟฟูา        จ านวน    ๒๔๐,๐๐๐ บาท 
  - ค่าน้ าประปา       จ านวน      ๔๕,๐๐๐ บาท 
  - ค่าโทรศัพท์       จ านวน      ๑๕,๐๐๐ บาท 
  - ค่าไปรษณีย์       จ านวน      ๑๘,๐๐๐ บาท 
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  - ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม     จ านวน      ๗๔,๐๐๐ บาท 

   ๑.๓ งบลงทุน       รวม  ๒๖๕,๓๐๐ บาท 
        ค่าครุภัณฑ์       รวม  ๒๓๕,๓๐๐ บาท 
       ครุภัณฑ์ส านักงาน 
      - เก้าอ้ีท างาน     จ านวน       ๒,๕๐๐ บาท 

           ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   
         - เครื่องคอมพิวเตอร์         จ านวน     ๓๐,๐๐๐ บาท 
      - เครื่องส ารองไฟฟูา     จ านวน       ๒,๘๐๐ บาท 
           ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
         - ชุดเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สาย  จ านวน   ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
         - ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์     จ านวน   ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
         ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง      รวม    ๓๐,๐๐๐ บาท           
        ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง     
        - ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน     ๓๐,๐๐๐ บาท 
       ๑.๔ งบเงินอุดหนุน      รวม    ๑๘,๐๐๐ บาท   
          เงินอุดหนุน      รวม    ๑๘,๐๐๐ บาท   
          เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   จ านวน    ๑๘,๐๐๐ บาท   

   - โครงการพัฒนาศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการ  จ านวน     ๑๘,๐๐๐ บาท 
                            จ้างขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอและ  
                            ศูนย์ประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอบ้านแหลม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  

   ๒. งานวางแผนสถิติและวิชาการ     รวม       ๗๐,๐๐๐ บาท   
     ๒.๑ งบด าเนินงาน      รวม       ๕๐,๐๐๐ บาท   
 ค่าใช้สอย       รวม       ๕๐,๐๐๐ บาท   
 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน 
 - โครงการจัดท าแผนพัฒนาองค์การริหารส่วนต าบล จ านวน     ๕๐,๐๐๐ บาท 
      ๒.๒ งบรายจ่ายอ่ืน     รวม        ๒๐,๐๐๐ บาท   
            รายจ่ายอ่ืน       รวม         ๒๐,๐๐๐ บาท     
       ค่าจ้างที่ปรึกษา      จ านวน      ๒๐,๐๐๐ บาท 
   ๓. งานบริหารงานคลัง      รวม    ๒,๖๔๐,๔๐๐ บาท   
      ๓.๑ งบบุคลากร       รวม    ๑,๙๗๒,๔๐๐ บาท   

     เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)      รวม    ๑,๙๗๒,๔๐๐ บาท   
      เงินเดือนพนักงาน       จ านวน ๑,๗๘๑,๙๐๐ บาท 
      เงินประจ าต าแหน่ง        จ านวน      ๔๒,๐๐๐ บาท 
      ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    จ านวน    ๑๒๔,๕๐๐ บาท 
      เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง    จ านวน      ๒๔,๐๐๐ บาท 
       ๓.๒ งบด าเนินงาน       รวม   ๖๕๘,๐๐๐ บาท   
     ค่าตอบแทน      รวม   ๒๒๕,๐๐๐ บาท   
     - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.  จ านวน      ๑๐,๐๐๐ บาท 
    - ค่าเบี้ยประชุม     จ านวน        ๕,๐๐๐ บาท 
     - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    จ านวน        ๕,๐๐๐ บาท 
     - ค่าเช่าบ้าน       จ านวน    ๑๘๐,๐๐๐ บาท 
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     - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร      จ านวน      ๒๕,๐๐๐ บาท 
      ค่าใช้สอย        รวม   ๓๕๐,๐๐๐ บาท   
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ     จ านวน      ๓๐,๐๐๐ บาท 
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน 
    - ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของ  อบต.    จ านวน      ๕๐,๐๐๐ บาท 
    - โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน   จ านวน    ๒๕๐,๐๐๐ บาท 
    - ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม      จ านวน      ๒๐,๐๐๐ บาท 
      ค่าวัสดุ        รวม         ๘๓,๐๐๐ บาท        

                       - วัสดุส านักงาน       จ านวน      ๓๐,๐๐๐ บาท 
   - วัสดุโฆษณาและเผยแพร่      จ านวน        ๓,๐๐๐ บาท 

    - วัสดุคอมพิวเตอร์       จ านวน      ๔๐,๐๐๐ บาท 
            - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น    จ านวน        ๕,๐๐๐ บาท 
    - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง    จ านวน        ๕,๐๐๐ บาท 

                         ๓.๓  งบลงทุน                รวม     ๑๐,๐๐๐ บาท   
      ค่าครุภัณฑ์        รวม     ๑๐,๐๐๐ บาท   
    - ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์     จ านวน      ๑๐,๐๐๐ บาท 

   ๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน           ตั้งไว้   ๓๐๐,๐๐๐ บาท   
                           ๑.  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย   รวม   ๓๐๐,๐๐๐ บาท   
                                ๑.๑ งบด าเนินงาน      รวม       ๓๐๐,๐๐๐ บาท     
                                       ค่าตอบแทน      รวม         ๓๐,๐๐๐ บาท                                  

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเกิดประโยชน์แก่ อบต. จ านวน      ๓๐,๐๐๐ บาท 
     ค่าใช้สอย         รวม   ๑๕๐,๐๐๐ บาท     
     รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
    - โครงการฝึกอบรม อปพร.     จ านวน      ๖๐,๐๐๐ บาท 
    - โครงการปูองกันและลดอุบัติภัยทางถนน    จ านวน      ๔๕,๐๐๐ บาท 
        - โครงการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยและความ  จ านวน      ๓๐,๐๐๐ บาท 
       สงบเรียบร้อยในชุมชน 

                        - โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการจราจรเบื้องต้น จ านวน  ๑๕,๐๐๐ บาท 
        ค่าวัสดุ      รวม       ๑๒๐,๐๐๐ บาท     
    - วัสดุไฟฟูาและวิทยุ     จ านวน      ๒๐,๐๐๐ บาท 
    - วัสดุอื่น ๆ      จ านวน      ๒๐,๐๐๐ บาท 
       - วัสดุเครื่องแต่งกาย     จ านวน      ๘๐,๐๐๐ บาท 

๓.  แผนงานการศึกษา    ตั้งไว้   ๕,๐๖๐,๐๐๐ บาท     
   ๑. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา     รวม       ๒๑๕,๑๐๐ บาท     
     ๑.๑ งบบุคลากร       รวม       ๑๙๐,๑๐๐ บาท     
    เงินเดือน  (ฝุายประจ า)     รวม   ๑๙๐,๑๐๐ บาท     
    เงินเดือนพนักงาน     จ านวน    ๑๙๐,๑๐๐ บาท 
    ๑.๒ งบด าเนินงาน      รวม         ๒๕,๐๐๐ บาท   
    ค่าตอบแทน      รวม     ๑๕,๐๐๐ บาท   
   - ค่าเช่าบ้าน        จ านวน      ๑๐,๐๐๐ บาท 
    - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร      จ านวน        ๕,๐๐๐ บาท 
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     ค่าใช้สอย      รวม         ๑๐,๐๐๐ บาท     
     รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ    จ านวน        ๕,๐๐๐ บาท 

                         รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน 
              - ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของ อบต.   จ านวน          ๕,๐๐๐ บาท     

       ๒. งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา    จ านวน  ๒,๓๙๔,๙๐๐ บาท   
      ๒.๑ งบบุคลากร       รวม      ๑,๕๐๒,๐๐๐ บาท   
   เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)     รวม      ๑,๕๐๒,๐๐๐ บาท     
    เงินเดือนพนักงาน     จ านวน      ๔๙๘,๕๐๐ บาท 
    เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน    จ านวน        ๑๐,๐๐๐ บาท 
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง      จ านวน      ๘๙๓,๕๐๐ บาท 
    เงินเพ่ิมต่างๆ  ของพนักงานจ้าง     จ านวน      ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
     ๒.๒ งบด าเนินการ      รวม         ๘๙๒,๙๐๐ บาท   
   ค่าตอบแทน      รวม           ๓๐,๐๐๐ บาท   
   - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร      จ านวน        ๓๐,๐๐๐ บาท 
    ค่าใช้สอย      รวม         ๘๒๒,๙๐๐ บาท     
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ    จ านวน      ๑๕๐,๐๐๐ บาท 

                      รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน 
             - ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของ อบต.   จ านวน        ๙๑,๑๐๐ บาท     
                       - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จ านวน      ๔๘๑,๘๐๐ บาท 

                                       แยกเป็น 
             - ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนวัด หมู่ที่ ๖  จ านวน      ๑๑๒,๗๐๐ บาท   
            - ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามัคคี หมู่ที่ ๑๐ จ านวน     ๑๔๗,๐๐๐ บาท 
            - ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนผิงแดด   จ านวน       ๙๘,๐๐๐ บาท  
            - ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนวัด หมู่ที่ ๖ จ านวน   ๓๙,๑๐๐ บาท   
             - ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามัคคี หมู่ที่ ๑๐ จ านวน ๕๑,๐๐๐ บาท 
            - ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนผิงแดด  จ านวน        ๓๔,๐๐๐ บาท  
            - ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม     จ านวน      ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
               ค่าสาธารณูปโภค     รวม            ๔๐,๐๐๐ บาท 

    - ค่าไฟฟูา      จ านวน        ๒๐,๐๐๐ บาท    
    - ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล    จ านวน         ๒๐,๐๐๐ บาท 
     ๓. งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ      รวม       ๒,๔๕๐,๐๐๐ บาท     

                       ๓.๑ งบด าเนินงาน      รวม          ๙๓๐,๐๐๐ บาท     
              ค่าใช้สอย        รวม            ๙๐,๐๐๐ บาท      
                        รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน 

   - ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันส าคัญต่างๆ     จ านวน         ๑๐,๐๐๐ บาท 
   - โครงการจัดงานวันเด็ก      จ านวน         ๘๐,๐๐๐ บาท 
    ค่าวัสดุ       รวม          ๘๔๐,๐๐๐ บาท     
  - ค่าอาหารเสริม (นม)       จ านวน       ๘๔๐,๐๐๐ บาท 
      ๓.๒ งบเงินอุดหนุน      รวม       ๑,๕๒๐,๐๐๐ บาท 
       เงินอุดหนุน        รวม       ๑,๕๒๐,๐๐๐ บาท         
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ      รวม       ๑,๕๒๐,๐๐๐ บาท   
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    - โครงการอาหารกลางวัน (โรงเรียนวัดบางขุนไทร )  จ านวน       ๗๙๖,๐๐๐ บาท 
  - โครงการอาหารกลางวันนักเรียน (โรงเรียนวัดดอนผิงแดด)  จ านวน      ๕๒๔,๐๐๐ บาท 

            - โครงการจ้างครูท าการสอนวิชาภาษาอังกฤษ                  จ านวน         ๕๐,๐๐๐ บาท 
       (โรงเรียนวัดบางขุนไทร)  

             - โครงการจ้างครูท าการสอนวิชาคอมพิวเตอร์           จ านวน         ๕๐,๐๐๐ บาท 
                         (โรงเรียนวัดบางขุนไทร)  

      - โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูท าการสอน           จ านวน        ๗๘,๐๐๐ บาท 
        วิชาคอมพิวเตอร์ (โรงเรียนวัดดอนผิงแดด)  
      - โครงการจ้างครูสอนวิชานาฏศิลป์            จ านวน        ๒๒,๐๐๐ บาท 
        (โรงเรียนวัดดอนผิงแดด) 

        ๔.  แผนงานสาธารณสุข    ตั้งไว้         ๖๐,๐๐๐ บาท     
  ๑. งานโรงพยาบาล       รวม          ๖๐,๐๐๐ บาท     
     ๑.๑ งบด าเนินงาน      รวม          ๖๐,๐๐๐ บาท         

     ค่าวัสดุ        รวม          ๓๐,๐๐๐ บาท 
          - วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์     จ านวน        ๒๐,๐๐๐ บาท 
          - วัสดุเครื่องแต่งกาย       จ านวน        ๑๐,๐๐๐ บาท 
            คา่ใช้สอย      รวม           ๓๐,๐๐๐ บาท 

                        รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน 
                       - โครงการปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า    จ านวน         ๓๐,๐๐๐ บาท 
                        ๕. แผนงานสังคมสงเคราะห์    ตั้งไว้      ๑,๔๖๕,๐๐๐ บาท     

    ๑. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์    รวม       ๑,๓๔๕,๐๐๐ บาท     
     ๑.๑ งบบุคลากร       รวม          ๙๘๕,๐๐๐ บาท     
    เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)      รวม          ๙๘๕,๐๐๐ บาท     
     เงินเดือนพนักงาน       จ านวน       ๗๐๖,๐๐๐ บาท 
     เงินประจ าต าแหน่ง         จ านวน         ๔๒,๐๐๐ บาท 
     ค่าจ้างลูกจ้างประจ า       จ านวน       ๒๓๗,๐๐๐ บาท 
     ๑.๒ งบด าเนินงาน        รวม          ๓๖๐,๐๐๐ บาท     
      ค่าตอบแทน     รวม          ๑๓๕,๐๐๐ บาท      

               - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.  จ านวน         ๑๕,๐๐๐ บาท 
    - ค่าเบี้ยประชุม     จ านวน        ๕,๐๐๐ บาท 
     - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    จ านวน        ๘,๐๐๐ บาท 
     - ค่าเช่าบ้าน       จ านวน      ๗๒,๐๐๐ บาท 
     - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร      จ านวน      ๓๕,๐๐๐ บาท 
      ค่าใช้สอย        รวม       ๑๐๕,๐๐๐ บาท     
      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ     จ านวน      ๑๕,๐๐๐ บาท 
      รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน 
     - ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของ  อบต.    จ านวน      ๕๐,๐๐๐ บาท 
     - ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม        จ านวน      ๔๐,๐๐๐ บาท 
     ค่าวัสดุ        รวม       ๑๒๐,๐๐๐ บาท     
     - วัสดุส านักงาน       จ านวน      ๓๐,๐๐๐ บาท 
     - วัสดุคอมพิวเตอร์       จ านวน      ๘๐,๐๐๐ บาท 
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    - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น    จ านวน       ๑๐,๐๐๐ บาท                           
    ๒. งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์    รวม       ๑๒๐,๐๐๐ บาท     
    ๒.๑ งบด าเนินการ       รวม       ๑๒๐,๐๐๐ บาท     
         ค่าใช้สอย      รวม       ๑๐๐,๐๐๐ บาท     
     รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      จ านวน      ๒๐,๐๐๐ บาท 
     รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน 
  - โครงการส่งเสริมบทบาทสภาเด็กและเยาวชน  จ านวน       ๘๐,๐๐๐ บาท 

              ค่าวัสดุ      รวม          ๒๐,๐๐๐ บาท     
             - วัสดุก่อสร้าง      จ านวน       ๒๐,๐๐๐ บาท 
                                         ๖. แผนงานเคหะและชุมชน  ตั้งไว้    ๔,๕๙๑,๑๐๐ บาท 

  ๑. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน    รวม     ๑,๕๕๐,๘๐๐ บาท     
     ๑.๑ งบบุคลากร       รวม     ๑,๑๕๕,๘๐๐ บาท     
   เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)      รวม     ๑,๑๕๕,๘๐๐ บาท     
   เงินเดือนพนักงาน       จ านวน     ๙๔๒,๙๐๐ บาท 
   เงินประจ าต าแหน่ง         จ านวน       ๔๒,๐๐๐ บาท 
   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง      จ านวน     ๑๕๘,๙๐๐ บาท 
   เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง      จ านวน       ๑๒,๐๐๐ บาท 

      ๑.๒ งบด าเนินงาน       รวม        ๓๗๕,๐๐๐ บาท     
    ค่าตอบแทน        รวม        ๑๙๒,๐๐๐ บาท     
   - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่  อบต.   จ านวน       ๒๐,๐๐๐ บาท 
   - ค่าเบี้ยประชุม        จ านวน       ๑๕,๐๐๐ บาท 
   - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    จ านวน         ๕,๐๐๐ บาท 
   - ค่าเช่าบ้าน        จ านวน    ๑๐๒,๐๐๐ บาท 
   - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร     จ านวน       ๕๐,๐๐๐ บาท 
     ค่าใช้สอย        รวม          ๙๐,๐๐๐ บาท   
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ     จ านวน       ๔๐,๐๐๐ บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน 
   - ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของ  อบต.     จ านวน      ๓๐,๐๐๐ บาท 
   - ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม    จ านวน      ๒๐,๐๐๐ บาท 

              ค่าวัสดุ      รวม         ๙๓,๐๐๐ บาท     
             - วัสดุส านักงาน     จ านวน      ๒๐,๐๐๐ บาท 
             - วัสดุคอมพิวเตอร์     จ านวน      ๖๐,๐๐๐ บาท 
              - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น    จ านวน      ๑๐,๐๐๐ บาท 

              - วัสดุโฆษณาและเผยแพร่    จ านวน        ๓,๐๐๐ บาท 
                  ๑.๓ งบลงทุน       รวม         ๒๐,๐๐๐ บาท     

     ค่าครุภัณฑ์       รวม         ๒๐,๐๐๐ บาท     
                           - ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์     จ านวน      ๒๐,๐๐๐ บาท 

๒. งานไฟฟ้าถนน      รวม    ๑,๓๙๕,๐๐๐ บาท     
      ๒.๑ งบด าเนินงาน     รวม    ๑,๓๙๕,๐๐๐ บาท     
 ค่าใช้สอย       รวม       ๕๐๐,๐๐๐ บาท     

                              รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             จ านวน    ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
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   - ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม    จ านวน    ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
     ค่าวัสดุ        รวม       ๘๙๕,๐๐๐ บาท     
    - วัสดุไฟฟูาและวิทยุ       จ านวน    ๑๔๐,๐๐๐ บาท 
    - วัสดุก่อสร้าง       จ านวน    ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
    - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง      จ านวน        ๕,๐๐๐ บาท 
    - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น    จ านวน    ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
   - วัสดุอื่นๆ      จ านวน     ๕๐,๐๐๐ บาท 

๓. งานสวนสาธารณะ      รวม        ๑๕,๐๐๐ บาท     
  ๓.๑ งบด าเนินงาน       รวม        ๑๕,๐๐๐ บาท     
 ค่าใช้สอย        รวม        ๑๕,๐๐๐ บาท     
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ  ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน 
- โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษาพ้ืนที่สีเขียว  จ านวน      ๑๕,๐๐๐ บาท 
๔. งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล    รวม    ๑,๖๓๐,๓๐๐ บาท     
     ๔.๑ งบบุคลากร      รวม    ๑,๒๒๙,๔๐๐ บาท     
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     รวม    ๑,๒๒๙,๔๐๐ บาท  

 - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง      จ านวน ๑,๐๘๔,๒๐๐ บาท 
 - เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง     จ านวน    ๑๔๕,๒๐๐ บาท 
    ๔.๒ งบด าเนินงาน     รวม       ๔๐๐,๙๐๐ บาท     
      ค่าใช้สอย       รวม       ๓๕๐,๐๐๐ บาท     
 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน 
- ค่าใช้จ่ายค่าทิ้งขยะ      จ านวน    ๓๕๐,๐๐๐ บาท 
     ค่าวัสดุ        รวม         ๕๐,๙๐๐ บาท 
- วัสดุเครื่องแต่งกาย       จ านวน      ๑๐,๙๐๐ บาท 
- วัสดุงานบ้านงานครัว      จ านวน      ๔๐,๐๐๐ บาท 

   ๗. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ตั้งไว้      ๖๓๖,๐๐๐ บาท     
         ๑. งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน  รวม       ๖๓๖,๐๐๐ บาท     

๑.๑ งบด าเนินงาน                                 รวม       ๕๐๕,๐๐๐ บาท     
      ค่าใช้สอย       รวม       ๕๐๕,๐๐๐ บาท     

      รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน 
    - ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน อบต.   จ านวน      ๒๕,๐๐๐ บาท 

  - โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพผู้น า  จ านวน    ๒๕๐,๐๐๐ บาท 
    และเครือข่ายการด าเนินงานด้านสุขภาพ 
  - โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ     จ านวน      ๗๐,๐๐๐ บาท 
  - โครงการส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชน จ านวน      ๔๐,๐๐๐ บาท 
  - โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง  จ านวน    ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
    ต าบลบางขุนไทร 
  - โครงการปกปูองสถาบันส าคัญของชาติ    จ านวน     ๒๐,๐๐๐ บาท 

      ๑.๒ งบเงินอุดหนุน       รวม      ๑๓๑,๐๐๐ บาท     
              เงินอุดหนุน       รวม      ๑๓๑,๐๐๐ บาท     
       เงินอุดหนุนส่วนราชการ      จ านวน    ๓๑,๐๐๐ บาท     
    - โครงการกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจ าปี ๒๕๖๑ จ านวน       ๘,๐๐๐ บาท 
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    - โครงการอบรมทบทวนผู้ประสานพลังแผ่นดิน  จ านวน     ๑๗,๐๐๐ บาท 
        - โครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ  จ านวน       ๖,๐๐๐ บาท 
    เงินอุดหนุนเอกชน       จ านวน  ๑๐๐,๐๐๐ บาท     

     - โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง  และแหล่งหอยแครง   จ านวน   ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
    ๘. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ตั้งไว้     ๙๒๘,๐๐๐ บาท     

 ๑. งานกีฬาและนันทนาการ     รวม        ๔๐,๐๐๐ บาท     
      ๑.๑ งบด าเนินการ     รวม        ๔๐,๐๐๐ บาท      
 ค่าใช้สอย        รวม        ๒๐,๐๐๐ บาท     
 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน 
 - โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ จ านวน     ๒๐,๐๐๐ บาท 
 ค่าวัสดุ        รวม        ๒๐,๐๐๐ บาท     
 วัสดุกีฬา        จ านวน     ๒๐,๐๐๐ บาท 
๒. งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น     รวม      ๑๐๘,๐๐๐ บาท     

๒.๑ งบด าเนินการ      รวม        ๙๐,๐๐๐ บาท     
                         ค่าใช้สอย       รวม        ๙๐,๐๐๐ บาท     

    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน 
    - โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ    จ านวน    ๖๐,๐๐๐ บาท 
    - โครงการจัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา     จ านวน    ๒๐,๐๐๐ บาท 
    - โครงการประกวดกิจกรรมด้านศาสนาวัฒนธรรมและ  จ านวน    ๑๐,๐๐๐ บาท 
      ประเพณี 

  ๒.๒ งบเงินอุดหนุน      รวม       ๑๘,๐๐๐ บาท     
     เงินอุดหนุน                รวม       ๑๘,๐๐๐ บาท      

    เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์  จ านวน   ๑๘,๐๐๐ บาท   
   - โครงการอิสลามศึกษา     จ านวน    ๑๘,๐๐๐ บาท 
   ๓. งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว        รวม     ๗๘๐,๐๐๐ บาท     
      ๓.๑ งบด าเนินงาน     รวม     ๗๐๐,๐๐๐ บาท      
ค่าใช้สอย        รวม     ๗๐๐,๐๐๐ บาท     
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน 
- โครงการจัดงานบางขุนไทร Sea Salt & Light   จ านวน  ๗๐๐,๐๐๐ บาท 
๓.๒ งบเงินอุดหนุน                รวม       ๘๐,๐๐๐ บาท     
             เงินอุดหนุน      รวม       ๘๐,๐๐๐ บาท    

 เงินอุดหนุนส่วนราชการ      รวม       ๘๐,๐๐๐ บาท     
   - โครงการจัดกิจกรรมร่วมงานพระนครคีรีเมืองเพชร   จ านวน    ๓๐,๐๐๐ บาท 
      ครั้งที่ ๓๒  ประจ าปี ๒๕๖๑  
   - โครงการจัดงาน  “เปิดโลกทะเลโคลน” ครั้งที่ ๙ ประจ าปี ๒๕๖๑ จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท 
     รายละเอียดร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 ตามเอกสารที่ได้

แจกให้กับสมาชิกสภา อบต .ทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ก็ขอให้ที่ประชุมได้ร่วมกัน
พิจารณาต่อไป 
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ประธานสภาฯ ตามที่คณะผู้บริหารท้องถิ่น ได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
ให้ที่ประชุมสภา อบต.พิจารณานั้น ที่ประชุมจะต้องพิจารณาแบ่งเป็น ๓ วาระ วาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ 
วาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติ และวาระที่ ๓ ขั้นลงมติ ซ่ึงในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายนั้น 
ที่ประชุมจะพิจารณา ๓ วาระรวดไม่ได้ ตามข้อ ๔๕ วรรคสาม แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  

                          ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา ในวาระที่ ๑ คือ ขั้นรับหลักการ ซึ่งสมาชิกสภา อบต.
สามารถอภิปรายได้ในวาระนี้ หลังจากนั้นจะขอมติที่ประชุมว่าจะรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ หรือไม่ มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดจะอภิปรายขอเชิญครับ       

ที่ประชุม             ได้ร่วมกันพิจารณา โดยมีการซักถามและตอบค าถามกันพอสมควร และที่ประชุมมีมติรับหลักการ     
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (วาระที่ ๑) จ านวน 17 เสียง     
และงดออกเสียง จ านวน 1 เสียง   

   ประธานสภาฯ เมื่อที่ประชุมสภา อบต.บางขุนไทร มีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (วาระที่ ๑) ไปแล้วนั้น ต่อไปในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ประธานสภา อบต.จะต้องจัดส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีไปให้คณะกรรมการ
แปรญัตติได้พิจารณา ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ หมวด ๘ คณะกรรมการสภาท้องถิ่น ข้อ ๑๐๓ (๑) และ
ข้อ ๑๐๕ (๓) สภาองค์การบริหารส่วนต าบล จะต้องเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติร่างข้อบัญญัติ  ก็ขอให้ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาเสนอรายชื่อสมาชิกสภา อบต.ผู้ที่จะเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖1           
โดยด าเนินการคัดเลือกโดยน าแนวทางการเลือกตามระเบียบฉบับดังกล่าว ข้อ ๑๒ มาใช้ในการคัดเลือก         
ก็ขอให้ที่ประชุมได้ก าหนดจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ และเสนอรายชื่อคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ และก าหนดการแปรญัตติ ว่าจะให้เสร็จสิ้นวันใด ก็ขอเชิญที่ประชุมได้พิจารณา
ต่อไป 

ที่ประชุม            ได้ร่วมกันด าเนินการคัดเลือกสมาชิกสภา อบต.เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ตามแนวทางของระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ที่ก าหนด 
โดยที่ประชุมก าหนดให้มีคณะกรรมการแปรญัตติฯ จ านวน 3 คน และที่ประชุมได้ด าเนินการคัดเลือกที
ละหนึ่งคนโดยมีผู้เสนอรายชื่อเพียงครั้งละหนึ่งคนและผู้ที่ถูกเสนอรายชื่อ ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์
คัดเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ จ านวน 17 เสียง และงดออกเสียง จ านวน 1 เสียง รายละเอียดดังนี้ 
(๑). นางสาวพิมพ์ประไพ จงดี  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 ผู้เสนอ คือ นายสังข์กร สุขกันตะ สมาชิกสภา 
อบต.หมู่ที่ 5 โดยมีสมาชิกสภา อบต.รับรองครบถ้วนถูกต้อง จ านวน ๒ ท่าน คือ (๑) นายนาวิน นิลพันธ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 และ (๒) นายชุมพล คอเหลี่ยม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 
(2). นางอรษา จันทรโชติ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 ผู้เสนอ คือ นายชัยพฤกษ์ อุทารไทร สมาชิกสภา 
อบต.หมู่ที ่2 โดยมีสมาชิกสภา อบต.รับรองครบถ้วนถูกต้อง จ านวน ๒ ท่าน คือ(๑) นายไสว ปรียานนท์  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 และ (๒). นายส ารวย นาคนคร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 
(3) นายชัยรัตน์ เล็กน้อย สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 ผู้เสนอ คือ นายชุมพล คอเหลี่ยม สมาชิกสภา อบต.
หมู่ที ่8 โดยมีสมาชิกสภา อบต.รับรองครบถ้วนถูกต้อง จ านวน ๒ ท่าน คือ(๑) นางสาวสุวรรณี พูนเกตุ    
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 และ (๒). นายไพรัช สินสวัสดิ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 
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และได้ก าหนดระยะเวลาการยื่นเสนอขอแปรญัตติฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ 18
สิงหาคม ๒๕๖๐ ในวันเวลาราชการ และก าหนดให้คณะกรรมการแปรญัตติ ประชุมเพ่ือท าการแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 21
สิงหาคม ๒๕๖๐  

เลขานุการสภาฯ ได้น าปรึกษาคณะกรรมการแปรญัตติ และได้มีการก าหนดนัดวันมาประชุมเพ่ือแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในวันที่ 21 สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. 
เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร และหากสมาชิกสภา อบต.ท่านใดที่จะ
ยื่นเสนอขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัตฯิ ฉบับดังกล่าว ก็ขอให้มาชี้แจงในวันเวลาและสถานทีด่ังกล่าวด้วย  

       ประธานสภา ฯ ผมก็ขอนัดหมายให้สมาชิกสภา อบต.บางขุนไทรทุกท่าน มาเข้าร่วมประชุมเพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ในวาระที่ ๒  และวาระที่ ๓ ในการประชุมสภา
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๖๐ ครั้งที่  ๒/๒๕๖๐ ในวันที่ 25 สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา 09.30 น.  
และถ้าสมาชิกสภา อบต.ท่านใด จะเสนอเรื่องขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ        
ฉบับดังกล่าว ให้ส่งหนังสือขอแปรญัตติไปยังคณะกรรมการแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม ๒๕๖๐ 
จนถึงวันที ่18 สิงหาคม ๒๕๖๐ ในวันเวลาราชการ  

       ที่ประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืน ๆ  
        ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภา อบต. หรือผู้ใดที่จะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือซักถามอะไรเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ (ไม่มี) ถ้าไม่มี ผมก็

ขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต. และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่มาเข้าร่วมประชุมสภาฯ ในวันนี้ และขอ
แจ้งเน้นย้ าสมาชิกสภา อบต.ทุกท่านอีกครั้ง ในวันที่ 25 สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา 09.30 น. ขอเชิญ
สมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน มาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันด้วย ส าหรับสมาชิกสภา อบต.ที่ได้ไม่มา
เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ก็ขอให้ทางฝุายเลขาฯ ท าหนังสือแจ้งขอเชิญประชุมในครั้งหน้าด้วย ขอขอบคุณ
ทุกท่าน และขอปิดการประชุม 

ปิดการประชุมเวลา 12.30 น.   
                     (ลงชื่อ) จ.อ.อนันต์ พันธุ์บ้านแหลม ผู้จดรายงานการประชุม 

                            (อนันต์ พันธุ์บ้านแหลม) 
                      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
    คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม       

      (ลงชื่อ)      ชุมพล  คอเหลี่ยม      กรรมการ    
                 (นายชุมพล  คอเหลี่ยม)  
      (ลงชื่อ)      ส ารวย นาคนคร        กรรมการ  
                 (นายส ารวย  นาคนคร)  
      (ลงชื่อ)      อรษา จันทรโชติ        กรรมการ              

          (นางอรษา   จันทรโชติ)   
 

 

 

 

                (ลงชื่อ)  จรินทร์ เดชปาน  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                           (นายจรินทร์  เดชปาน) 
             ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 

 
 
 
 

- ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร สมยัสามัญ สมยัที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๖๐ ครั้งท่ี 2/๒๕๖๐   
  ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  
  สมัยที่ 3 ประจ าปี ๒๕๖๐ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ ซึ่งประชุมไปเมื่อวันอังคารที ่1๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  
  เรียบร้อยแล้ว 

                 (ลงชื่อ)  จรินทร์ เดชปาน  ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                       (นายจรินทร์  เดชปาน) 
                       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 

 
 



 

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจ าปี ๒๕๖๐ 

ครั้งที ่๒/๒๕๖๐  
วันศุกร์ที ่๒๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐     

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร  
*********************** 

 
 

                            ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อตัว – ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายจรินทร์ เดชปาน ประธานสภา อบต.  จรินทร์ เดชปาน  
๒ นายเฉลิม พรามน้อย รองประธานสภา อบต.  เฉลิม พรามน้อย  

๓ จ.อ.อนันต์ พันธุ์บ้านแหลม เลขานุการสภา อบต.  อนันต์ พันธุ์บ้านแหลม  
๔ นายภิญโญ มีวาสนา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑  ภิญโญ มีวาสนา  
๕ นายสมเกียรติ พงษ์พันธ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑  ว่าง เสียชีวิต 
๖ น.ส.พิมพ์ประไพ จงดี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒  พิมพ์ประไพ จงดี  

๗ นายชัยพฤกษ์ อุทารไทร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒  ชัยพฤกษ์ อุทารไทร  
๘ นายนาวิน นิลพันธ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓  นาวิน นิลพันธ์  
๙ นายไพรัช สินสวัสดิ ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓  ไพรัช สินสวัสดิ ์  

๑๐ นายณรงค์ โต๊ะมิ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔  ณรงค์ โต๊ะมิ  
๑๑ นางอรษา จันทรโชติ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕  อรษา จันทรโชติ  
๑๒ นายสังข์กร สุขกันตะ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕  สังข์กร สุขกันตะ  
๑๓ นายหยด กลิ่นน้อย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖  หยด กลิ่นน้อย  
๑๔ นายไสว ปรียานนท์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖  ไสว ปรียานนท์  
๑๕ นายชัยรัตน์ เล็กน้อย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗  ชัยรัตน์ เล็กน้อย  
๑๖ นายอรรถพล รุ่งสว่าง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗  อรรถพล รุ่งสว่าง  
๑๗ นายชุมพล คอเหลี่ยม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘  ชุมพล คอเหลี่ยม  
๑๘ นายส ารวย นาคนคร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙  ส ารวย นาคนคร  
๑๙ น.ส.สวุรรณี พูนเกตุ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙  - ขาดประชุม 
๒๐ นายศรีเพชร สุ่มอ่ า สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐  ว่าง ลาออก 
๒๑ นายอโณทัย วงษ์ใหญ่ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐  ว่าง ลาออก 
๒๒ นายส าฤทธิ์ ผิวขาวปลั่ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑  ส าฤทธิ์ ผิวขาวปลั่ง  
๒๓ นายเสนาะ โชยา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑  เสนาะ โชยา  

 
 
 
 
 
 
 



 
- ๒ - 

 
 

                            ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อตัว – ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายสุชาติ          รุ่งเพยีร นายกองค์การบริหารส่วนต าบล สุชาติ          รุ่งเพียร  
๒ นายสมศักดิ์        สอนขาว  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล สมศักดิ์        สอนขาว  
๓ นายทองมาก       รอดยิ้ม  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ทองมาก       รอดยิ้ม  
๔ นายเฉลิมพล       บูรณารมย์ เลขานุการนายก อบต. เฉลิมพล       บูรณารมย์  
๕ นางพิชยา          พิชญดลย์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล พิชยา          พิชญดลย์  
๖ นางบุญรวม        ค าชื่น ผู้อ านวยการกองคลัง บุญรวม        ค าชื่น  
๗ นายมนู             ไข่มุกข์ ผู้อ านวยการกองช่าง มน ู            ไข่มุกข์  
๘ นายเอกธนัช       รอดยิ้ม ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม เอกธนัช       รอดยิ้ม  
๙ น.ส.ธัญญ์นรี       มากช่วย หัวหน้าส านักปลัด - ลาคลอด 

๑๐ น.ส.ขวัญเรือน     โชยา นักวิชาการพัสดุ ขวัญเรือน     โชยา  
๑๑ นางฐิติมา          ทับศรี นักทรัพยากรบุคคล ฐิติมา          ทับศรี  
๑๒ นายรุ่งอรุณ        ตู้ประดับ วิศวกรโยธา รุ่งอรุณ        ตู้ประดับ  
๑๓ น.ส.สชุญา         วงศ์น้ าเพชร นักวิชาการเงินและบัญชี -  ลาพักผ่อน 
๑๔ น.ส.ชุติมา          บุญยืน นักจัดการงานทั่วไป ชุติมา          บุญยืน  
๑๕ น.ส.นุชจร ี         สุขเกษม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นุชจรี          สุขเกษม  
๑๖ น.ส.กนกวรรณ    วันแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชี กนกวรรณ    วันแก้ว  
๑๗ น.ส.พรพรรณ      พ่ึงแพง นักพัฒนาชุมชนช านาญการ พรพรรณ      พ่ึงแพง  
๑๘ นางรัชนก           สตางค์ทอง เจ้าพนักงานพัสดุ รชันก           สตางค์ทอง  
๑๙ น.ส.ประทุม        นชุอ่อง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ประทุม        นุชอ่อง  
๒๐ นางณฐอร          อภิสิทธิ์แก้วเจริญ นักพัฒนาชุมชน  ณฐอร          อภิสิทธิ์แก้วเจริญ  
๒๑ นายอภิชาติ        หลินบุตร ผู้ช่วยช่างโยธา อภิชาติ        หลินบุตร  

๒๒ น.ส.ชัญณภัค      รอดยิ้ม ผช.เจ้าพนักงานธุรการ ชัญณภัค      รอดยิ้ม  
๒๓ นางกนกวรรณ    อ่วมพ่วง ผช.เจ้าพนักงานธุรการ กนกวรรณ    อ่วมพ่วง  
๒๔ นายจิรศักดิ์        ปรางค์ภูผา นักการ  จิรศักดิ์        ปรางค์ภูผา  

     
     
     
     
     
     
     
     

 
 
 



- ๓ - 
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๖๐   

ครั้งที ่๒/๒๕๖๐ 
วันศุกร์ที ่๒๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
****************** 

เปิดประชุมเวลา 09.45 น. 
     เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายจรินทร์ เดชปาน ต าแหน่ง ประธานสภา อบต.บางขุนไทร ซึ่งเป็น
ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
ประธานสภาฯ        ไม่มีเรื่องแจ้ง 
ที่ประชุม              รับทราบ                

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
ประธานสภาฯ ขอให้ที่ประชุมสภา อบต.บางขุนไทร ได้ตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ 

ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ซึ่งประชุมไปเมื่อวันอังคารที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 
ว่าจะมีผู้ใดขอแก้ไขหรือหรอืเปลี่ยนแปลงบันทึกรายงานการประชุมฯ ฉบับดังกล่าวหรือไม่ หลังจากนั้น
จะได้ขอมติที่ประชุม และกระผมขออนุญาตออกไปชี้แจงการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่วัฒนธรรมจังหวัด
เพชรบุรี จึงขอมอบหมายให้นายเฉลิม พรายน้อย ต าแหน่ง รองประธานสภา อบต.บางขุนไทร        
เป็นผู้ด าเนินการประชุมต่อไป  

ที่ประชุม ได้ร่วมกันตรวจสอบบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ปรากฏว่าไม่มีการขอแก้ไขหรือเปลี่ยนบันทึก
รายงานการประชุมฯ และมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่  3 ประจ าปี ๒๕๖๐ 
ครั้งที ่๑/๒๕๖๐ ซึ่งประชุมไปเมื่อวันอังคารที ่๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐   

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องท่ีเสนอใหม่ (ค้างพิจารณา) 
                        ๓.๑ ญัตติเรื่องการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  
                             (วาระที่ ๒, วาระท่ี ๓)   
รองประธานสภาฯ   ตามที่ประชุมสภา อบต.บางขุนไทรได้มีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ในวาระที่ ๑) ไปแล้วนั้น และที่ประชุมได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
แปรญัตติเพ่ือพิจารณารายละเอียดร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ ซึ่งบัดนี้คณะกรรมการแปรญัตติ ได้ประชุมพิจารณารายละเอียดร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายฯ ฉบับดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันจันทร์ที ่21 สิงหาคม ๒๕60 และไดแ้จ้งให้ทราบว่าในการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ฉบับนี้ ไม่มีสมาชิกสภา 
อบต.บางขุนไทรท่านใด ยื่นเสนอขอแปรญัตติแต่อย่างใด  

                              และในส่วนของคณะกรรมการแปรญัตติเอง ก็ไม่มีการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และได้มีมติเห็นชอบให้คงร่างเดิมไว้ ดังนั้น 
เป็นอันว่า (ในวาระที่ ๒) ขั้นแปรญัตติ ที่ประชุมสภา อบต.บางขุนไทร ไม่มีการแก้ไขและให้คงร่างเดิม
ตามท่ีคณะผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ   

ที่ประชุม รับทราบ ไม่มีการขอแก้ไขร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑         
และไดม้ีมติเห็นชอบให้คงร่างเดิมตามท่ีคณะผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ 
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รองประธานสภาฯ   ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

(ในวาระที่ ๓) ขั้นลงมติ ก็ขอให้ที่ประชุมสภา อบต.บางขุนไทร ได้ลงมติว่าจะให้ผ่านร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ หรือไม่ ขอมติที่ประชุมด้วยครับ 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบผ่านร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ในวาระที่ ๓) 
จ านวน 16 เสียง และงดออกเสียง จ านวน 1 เสียง และให้น าเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เสนอนายอ าเภอบ้านแหลม ได้พิจารณาลงนามอนุมัติเพ่ือ
ผู้บริหารท้องถิ่นได้ลงนามประกาศใช้ต่อไป   

ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องท่ีเสนอใหม่  
รองประธานสภาฯ ๓.๑ ญัตติเรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 ขอเชิญนายก 

อบต.บางขุนไทร ชี้แจงรายละเอียด 
นายก อบต. ตามที่ สภา อบต.บางขุนไทร ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕60 และนายก อบต.บางขุนไทร ได้ลงนามประกาศใช้ไปแล้ว เมื่อวันที่ 9 เดือน 
กันยายน พ.ศ.๒๕๕9 แต่เนื่องจากในปัจจุบันมีความจ าเป็นที่จะต้องจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือใช้ในราชการ
เพ่ิมเติม แต่ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ ดังนั้น จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ไปตั้งจ่าย
เพ่ิมเติมและตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 

 ๑. ส านักปลัด  โอนเพิ่ม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,0๐๐.-บาท รายละเอียด ดังนี้  
 ด้านบริหารงานทั่วไป 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 งานบริหารทั่วไป 

งบลงทุน 
 หมวดค่าครุภัณฑ์ 
 ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
 - ค่าเครื่องขยายเสียง ตั้งจ่าย 10,๐๐๐.-บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง จ านวน 1 เครื่อง เพาเวอร์มิกเซอร์ 8 ช่อง 300 w x 2     

(ตั้งตามราคาท้องตลาดทั่วไป เนื่องจากต้องการรุ่นและคุณสมบัติพิเศษ ซึ่งไม่มีอยู่ในราคามาตรฐาน 
                       2.กองคลัง โอนเพิ่ม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 74,400.-บาท รายละเอียด ดังนี้   
 ด้านบริหารงานทั่วไป 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 งานบริหารงานคลัง 
 งบลงทุน 
 หมวดค่าครุภัณฑ์ 
 ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน 
 - ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก ตั้งจ่าย 31,600.-บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กชนิด 4 ลิ้นชัก แบบมีหูลิ้นชัก จ านวน 4 ตู้  (ตั้งตามราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ)์ 
 - ตู้เหล็ก 2 บาน ตั้งจ่าย 10,000.-บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด ๒ บานเลื่อนกระจกแบบมีแผ่นปรับระดับ 3 ชิ้น     

ขนาดไม่ต่ ากว่า 90 x 45 x 180 ซม.จ านวน 2 ตู้ (ตั้งตามราคาท้องตลาดทั่วไป เนื่องจากไม่มีอยู่ใน
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
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ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
- เครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่าย 30,000.-บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว (โดยมีลักษณะพ้ืนฐานตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงมหาดไทยหรือกระทรวงสารสนเทศ
และการสื่อสาร) 
- เครื่องส ารองไฟฟ้า ตั้งจ่าย 2,800.-บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟูา ขนาด 800 VA จ านวน 1 เครื่อง มีก าลังไฟด้านนอก       
ไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) สามารถส ารองไฟฟูาได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที (โดยมีลักษณะ
พ้ืนฐานตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงมหาดไทยหรือกระทรวงสารสนเทศและการสื่อสาร) 

 รวมโอนเพิ่ม เป็นเงินทั้งสิ้น 84,400.-บาท (แปดหม่ืนสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)  

 ๑. ส านักปลัด โอนลด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,0๐๐.-บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้   
ด้านบริหารงานทั่วไป 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 งานบริหารทั่วไป 

งบด าเนินงาน 
 หมวดค่าใช้สอย 
 ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
 - ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ  
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมที่เป็นอ านาจหน้าที่ของ อบต.และนโยบายของอ าเภอ 

จังหวัดและรัฐบาล เช่น การจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้  กิจกรรมการปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ฯลฯ 
งบประมาณตั้งไว้ เป็นเงิน 70,000. -บาท ด าเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว เป็นเงิน 2,100. -บาท 
งบประมาณคงเหลือ โอนลดครั้งนี้ เป็นเงิน 10,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ จ านวน 57,900.-
บาท    

                       2. กองคลัง โอนลด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 74,400.-บาท รายละเอียด ดังนี้   
                          ด้านบริหารงานทั่วไป 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 งานบริหารงานคลัง 
 งบด าเนินงาน 
 หมวดค่าใช้สอย 
 ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
 - โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โอนลด 74,400.-บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้การด าเนินการจัดเก็บ

ภาษีเป็นไปตามเปูาหมายและก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ งบประมาณตั้งไว้ 
200,000.-บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย ขอโอนลดครั้งนี้  เป็นเงิน 74,400. -บาท คงเหลือเงิน
งบประมาณตั้งจ่าย จ านวน 125,600.-บาท 

 รวมโอนลด เป็นเงินทั้งสิ้น 84,400.-บาท (แปดหม่ืนสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)  

      ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรื อโอนไป   
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   
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     ดังนั้น ขอให้ที่ประชุมสภา อบต.ได้ร่วมกันพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕60 จ านวนเงิน 84,400.-บาท (แปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) เพ่ือน ามาเป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามรายการข้างต้นต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจก
ให้กับทุกท่านแล้ว    

รองประธานสภาฯ ตามที่นายก อบต.บางขุนไทร ได้ชี้แจงให้ทราบก็ขอให้ที่ประชุมสภา อบต.บางขุนไทร ได้ร่วมกัน
พิจารณาต่อไป หลังจากนั้นจะขอมติจากท่ีประชุม 

ที่ประชุม  ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว โดยมีการซักถามและตอบข้อซักถามกันพอสมควร ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบ
อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 จ านวนเงิน 84,400.-บาท 
(แปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) จ านวน 16 เสียง และงดออกเสียง จ านวน 1 เสียง  

ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องอ่ืน ๆ   
       รองประธานสภาฯ มีสมาชิกสภา อบต.หรือผู้ใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆหรือซักถามอะไรเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ (ไม่มี) ถ้าไม่มีผมก็

ขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต.และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุมสภา อบต.ในวันนี้      
และขอปิดการประชุม 

  ปิดการประชุมเวลา 10.15 น.   
                    (ลงชื่อ) จ.อ.อนันต์ พันธุ์บ้านแหลม ผู้จดรายงานการประชุม 
                        (อนันต์ พันธุ์บ้านแหลม) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
 

     (ลงชื่อ)                                กรรมการ   
                 (นายชุมพล  คอเหลี่ยม) 

       (ลงชื่อ)                                กรรมการ   

                 (นายส ารวย   นาคนคร)  

       (ลงชื่อ)                                กรรมการ   

                 (นางอรษา   จันทรโชติ) 

 

 

 
 
 
 
 
 

                  (ลงชื่อ)                          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                        (นายจรินทร์  เดชปาน) 
       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
 
 
 
 
 

 
 
 

- ที่ประชุมสภาองค์การบริหารสว่นต าบลบางขนุไทร สมยัวสิามญั สมัยที่ ๑ ประจ าปี ๒๕60 
  คร้ังที่ ๑/๒๕60 เมื่อวันที่........เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕60 ไดม้ีมติรับรองรายงานการ 
  ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที ่๓ ประจ าปี ๒๕60 คร้ังที่ ๒/๒๕60 ซึ่งได้ประชุมไป 
  เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕60 เรียบร้อยแล้ว 
 

                  (ลงชื่อ)                          ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                      (นายจรนิทร์  เดชปาน) 
                      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 

 
 



   (ร่าง)  
 

 
 
 
 

ข้อบญัญติังบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

 
 
 

 
 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางขนุไทร 
อ าเภอบา้นแหลม  
จงัหวดัเพชรบรีุ  

 



 
 

ภาคผนวก 
 
 

       ๑. บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจ าปี ๒๕60          
           ครั้งท่ี ๑/๒๕60 วันอังคารท่ี ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕60 
 
 
       

๒. บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ครั้งที่ ๑/๒๕60         
วันจันทร์ท่ี 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕60 

 
        
 

๓. บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจ าปี ๒๕60      
ครั้งท่ี ๒/๒๕60 วันศุกร์ท่ี ๒๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕60 

  
 
 
 
 

 
 



 
เอกสารประกอบการประชุม 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทรบางขุนไทร สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓  
ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ 

วันจันทร์ท่ี ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 

***************** 
 

๑. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.หมู่ท่ี ๑ หน้าบ้านนางกล่อง ดวงภูมิเนตร – บ้านนางวิมลรัตน์ 
จิรพงษ์วัชรกร จ านวนเงิน ๑๖๔,๐๐๐ บาท  
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร 
รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าหนด 

๒. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. หมู่ท่ี ๓ ซอย ๗ จ านวนเงิน ๒๘,๐๐๐ บาท 
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า กว้าง ๐.๒๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๒.๐๐ เมตร 

รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าหนด 

๓. โครงการปรับปรุงเสริม ค.ส.ล. หมู่ท่ี ๑๐ ซอย ๔ จ านวนเงิน ๔๑,๐๐๐ บาท 
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าเทคอนกรีต กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นท่ี 
    เทคอนกรีตถนนไม่น้อยกว่า ๗๘.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าหนด 
 

 
*********************** 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

-ร่าง- 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

------------------------ 
                  เรียนประธานสภา อบต.และสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  

จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้  
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร จึงขอแถลงให้ท่านประธานสภา อบต. และสมาชิกสภา อบต.บางขุนไทร



ทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะทางการคลัง ตลอดจนหลักการเหตุผลและแนวนโยบายในการด าเนินงานภายในปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๑ ส าหรับรายละเอียดร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ มีดังนี ้   

บันทึกหลักการและเหตุผล 
   ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ขององค์การบริหารส่วนต าบล  

บางขุนไทร อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
หลักการ 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น    เป็นเงิน ๓๘,๒๒๐,๐๐๐ บาท 
แยกรายละเอียดตามแผนงาน ได้ดังนี้ 
ด้านบริหารงานทั่วไป 
๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป    ตั้งไว้  ๑๒,๖๕๙,๙๐๐ บาท 
๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน   ตั้งไว้       ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
๑. แผนงานสาธารณสุข    ตั้งไว้         ๖๐,๐๐๐ บาท 
๒. แผนงานเคหะและชุมชน    ตั้งไว้    ๔,๕๙๑,๑๐๐ บาท 
๓. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ต้ังไว้       ๙๒๘,๐๐๐ บาท 
๔. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ตั้งไว้       ๖๓๖,๐๐๐ บาท 
๕. แผนงานสังคมสงเคราะห์    ตั้งไว้    ๑,๔๖๕,๐๐๐ บาท 
๖. แผนงานการศึกษา    ตั้งไว้    ๕,๐๖๐,๐๐๐ บาท 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน 
๑. แผนงานงบกลาง     ตั้งไว้  ๑๒,๕๒๐,๐๐๐ บาท 
                                          เหตุผล 

เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารที่ได้วางแผนไว้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตลอดปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๑ จึงเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
พิจารณาเห็นชอบต่อไป รายละเอียดดังนี้ 

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
***************** 

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น  ๓๘,๒๒๐,๐๐๐ บาท  แยกเป็น 
หมวดภาษีอากร       จ านวน      ๑๘๐,๐๐๐ บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต    จ านวน      ๒๑๔,๔๐๐ บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน      จ านวน      ๓๕๐,๐๐๐ บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด      จ านวน        ๒๘,๐๐๐ บาท 
หมวดภาษีจัดสรร       จ านวน ๑๖,๒๒๗,๖๐๐ บาท 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป      จ านวน ๒๑,๒๒๐,๐๐๐ บาท 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  ๓๘,๒๒๐,๐๐๐ บาท  แยกเป็น 
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                                                           แผนงานงบกลาง             ตั้งไว้   ๑๒,๕๒๐,๐๐๐ บาท 

       งบกลาง                                                       รวม    ๑๒,๕๒๐,๐๐๐ บาท 
              งบกลาง          รวม    ๑๒,๕๒๐,๐๐๐ บาท 
         งบกลาง          รวม    ๑๒,๕๒๐,๐๐๐ บาท 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม       จ านวน      ๑๗๐,๐๐๐ บาท 



เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ          จ านวน  ๙,๕๑๐,๐๐๐ บาท   
เบี้ยยังชีพคนพิการ          จ านวน  ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์         จ านวน     ๓๕๐,๐๐๐ บาท 
ส ารองจ่าย          จ านวน     ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
รายจ่ายตามข้อผูกพัน         จ านวน     ๕๒๐,๐๐๐ บาท 
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น   จ านวน     ๑๗๐,๐๐๐ บาท 

                                                    ๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป   ตั้งไว้  ๑๒,๖๕๙,๙๐๐ บาท 
       ๑. งานบริหารทั่วไป        รวม     ๙,๙๔๙,๕๐๐ บาท 

                                       ๑.๑ งบบุคลากร       รวม   ๖,๕๑๒,๘๐๐ บาท 
                 เงินเดือน  (ฝ่ายการเมือง)        รวม   ๒,๘๙๓,๐๐๐ บาท 

         เงินเดือนนายก/รองนายก        จ านวน     ๕๒๐,๐๐๐ บาท 
         เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก   จ านวน       ๔๓,๐๐๐ บาท 
         เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก      จ านวน       ๔๓,๐๐๐ บาท 
         เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก  อบต.   จ านวน       ๘๗,๐๐๐ บาท 
         เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.          จ านวน  ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท 

 เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)        รวม   ๓,๖๑๙,๘๐๐ บาท 
   เงินเดือนพนักงาน                จ านวน  ๒,๓๔๐,๒๐๐ บาท 
   เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงาน        จ านวน     ๑๐๒,๐๐๐ บาท 
   เงินประจ าต าแหน่ง        จ านวน     ๑๖๘,๐๐๐ บาท 

       ค่าจ้างลูกจ้างประจ า        จ านวน     ๑๘๑,๗๐๐ บาท 
       ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                จ านวน     ๗๓๑,๙๐๐ บาท 
       เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง       จ านวน       ๙๖,๐๐๐ บาท 

         ๑.๒ งบด าเนินงาน        รวม     ๓,๑๕๓,๔๐๐ บาท 
             ค่าตอบแทน         รวม        ๑๙๑,๐๐๐ บาท 
       ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่  อบต.  จ านวน       ๓๐,๐๐๐ บาท 
       ค่าเบี้ยประชุม        จ านวน        ๑๐,๐๐๐ บาท 
       ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     จ านวน          ๕,๐๐๐ บาท 
       ค่าเช่าบ้าน       จ านวน        ๙๖,๐๐๐ บาท 
       เงินชว่ยเหลือการศึกษาบุตร       จ านวน        ๕๐,๐๐๐ บาท 
       ค่าใช้สอย       รวม  ๑,๖๔๗,๔๐๐ บาท 
       รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ     จ านวน    ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
       รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ     จ านวน      ๗๐,๐๐๐ บาท 

 แยกเป็น 
        - ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา  อบต. คณะกรรมการฯลฯ    
        - ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล       

     รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน 
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    - ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ      จ านวน      ๕๗,๐๐๐ บาท 
    - ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน อบต.    จ านวน    ๒๒๐,๐๐๐ บาท 
    -  ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง     จ านวน    ๕๙๕,๔๐๐ บาท 
    - โครงการ อบต.สัญจร      จ านวน      ๒๐,๐๐๐ บาท 
    - โครงการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณ   จ านวน      ๑๐,๐๐๐ บาท 



    - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน  อบต.     จ านวน    ๓๑๐,๐๐๐ บาท 
    - โครงการการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน      ๑๕,๐๐๐ บาท 
      ในการปูองกันการทุจริต  
    - ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม      จ านวน    ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
   ค่าวัสดุ        รวม   ๙๒๓,๐๐๐ บาท 
   - ค่าวัสดุส านักงาน       จ านวน    ๒๕๐,๐๐๐ บาท 
   - วัสดุไฟฟูาและวิทยุ       จ านวน      ๒๐,๐๐๐ บาท 
   - วัสดุงานบ้านงานครัว      จ านวน      ๒๐,๐๐๐ บาท 
   - วัสดุก่อสร้าง      จ านวน      ๖๐,๐๐๐ บาท 
   - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง      จ านวน    ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
   - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น    จ านวน    ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
   - วัสดุการเกษตร      จ านวน      ๓๐,๐๐๐ บาท 
   - วัสดุโฆษณาและเผยแพร่     จ านวน        ๓,๐๐๐ บาท 
   - วัสดุคอมพิวเตอร์       จ านวน      ๔๐,๐๐๐ บาท 
  ค่าสาธารณูปโภค       รวม   ๓๙๒,๐๐๐ บาท 
  - ค่าไฟฟูา        จ านวน    ๒๔๐,๐๐๐ บาท 
  - ค่าน้ าประปา       จ านวน      ๔๕,๐๐๐ บาท 
  - ค่าโทรศัพท์       จ านวน      ๑๕,๐๐๐ บาท 
  - ค่าไปรษณีย์       จ านวน      ๑๘,๐๐๐ บาท 
  - ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม     จ านวน      ๗๔,๐๐๐ บาท 

   ๑.๓ งบลงทุน       รวม  ๒๖๕,๓๐๐ บาท 
        ค่าครุภัณฑ์       รวม  ๒๓๕,๓๐๐ บาท 
       ครุภัณฑ์ส านักงาน 
      - เก้าอ้ีท างาน     จ านวน       ๒,๕๐๐ บาท 

           ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   
         - เครื่องคอมพิวเตอร์         จ านวน     ๓๐,๐๐๐ บาท 
      - เครื่องส ารองไฟฟูา     จ านวน       ๒,๘๐๐ บาท 
           ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
         - ชุดเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สาย  จ านวน   ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
         - ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์     จ านวน   ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
         ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง      รวม    ๓๐,๐๐๐ บาท           
        ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง     
        - ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน     ๓๐,๐๐๐ บาท 
       ๑.๔ งบเงินอุดหนุน      รวม    ๑๘,๐๐๐ บาท   
          เงินอุดหนุน      รวม    ๑๘,๐๐๐ บาท   
          เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   จ านวน    ๑๘,๐๐๐ บาท   
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   - โครงการพัฒนาศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการ  จ านวน     ๑๘,๐๐๐ บาท 
                            จ้างขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอและ  
                            ศูนย์ประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอบ้านแหลม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  

   ๒. งานวางแผนสถิติและวิชาการ     รวม       ๗๐,๐๐๐ บาท   
     ๒.๑ งบด าเนินงาน      รวม       ๕๐,๐๐๐ บาท   



 ค่าใช้สอย       รวม       ๕๐,๐๐๐ บาท   
 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน 
 - โครงการจัดท าแผนพัฒนาองค์การริหารส่วนต าบล จ านวน     ๕๐,๐๐๐ บาท 
      ๒.๒ งบรายจ่ายอ่ืน     รวม        ๒๐,๐๐๐ บาท   
            รายจ่ายอ่ืน       รวม         ๒๐,๐๐๐ บาท     
       ค่าจ้างท่ีปรึกษา      จ านวน      ๒๐,๐๐๐ บาท 
   ๓. งานบริหารงานคลัง      รวม    ๒,๖๔๐,๔๐๐ บาท   
      ๓.๑ งบบุคลากร       รวม    ๑,๙๗๒,๔๐๐ บาท   

     เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)      รวม    ๑,๙๗๒,๔๐๐ บาท   
      เงินเดือนพนักงาน       จ านวน ๑,๗๘๑,๙๐๐ บาท 
      เงินประจ าต าแหน่ง        จ านวน      ๔๒,๐๐๐ บาท 
      ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    จ านวน    ๑๒๔,๕๐๐ บาท 
      เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง    จ านวน      ๒๔,๐๐๐ บาท 
       ๓.๒ งบด าเนินงาน       รวม   ๖๕๘,๐๐๐ บาท   
     ค่าตอบแทน      รวม   ๒๒๕,๐๐๐ บาท   
     - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.  จ านวน      ๑๐,๐๐๐ บาท 
    - ค่าเบี้ยประชุม     จ านวน        ๕,๐๐๐ บาท 
     - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    จ านวน        ๕,๐๐๐ บาท 
     - ค่าเช่าบ้าน       จ านวน    ๑๘๐,๐๐๐ บาท 
     - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร      จ านวน      ๒๕,๐๐๐ บาท 
      ค่าใช้สอย        รวม   ๓๕๐,๐๐๐ บาท   
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ     จ านวน      ๓๐,๐๐๐ บาท 
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน 
    - ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของ  อบต.    จ านวน      ๕๐,๐๐๐ บาท 
    - โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน   จ านวน    ๒๕๐,๐๐๐ บาท 
    - ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม      จ านวน      ๒๐,๐๐๐ บาท 
      ค่าวัสดุ        รวม         ๘๓,๐๐๐ บาท        

                       - วัสดุส านักงาน       จ านวน      ๓๐,๐๐๐ บาท 
   - วัสดุโฆษณาและเผยแพร่      จ านวน        ๓,๐๐๐ บาท 

    - วัสดุคอมพิวเตอร์       จ านวน      ๔๐,๐๐๐ บาท 
            - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น    จ านวน        ๕,๐๐๐ บาท 
    - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง    จ านวน        ๕,๐๐๐ บาท 

                         ๓.๓  งบลงทุน                รวม     ๑๐,๐๐๐ บาท   
      ค่าครุภัณฑ์        รวม     ๑๐,๐๐๐ บาท   
    - ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์     จ านวน      ๑๐,๐๐๐ บาท 
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   ๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน           ตั้งไว้   ๓๐๐,๐๐๐ บาท   
                           ๑.  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย   รวม   ๓๐๐,๐๐๐ บาท   
                                ๑.๑ งบด าเนินงาน      รวม       ๓๐๐,๐๐๐ บาท     
                                       ค่าตอบแทน      รวม         ๓๐,๐๐๐ บาท                                  

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเกิดประโยชน์แก่ อบต. จ านวน      ๓๐,๐๐๐ บาท 



     ค่าใช้สอย         รวม   ๑๕๐,๐๐๐ บาท     
     รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
    - โครงการฝึกอบรม อปพร.     จ านวน      ๖๐,๐๐๐ บาท 
    - โครงการปูองกันและลดอุบัติภัยทางถนน    จ านวน      ๔๕,๐๐๐ บาท 
        - โครงการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยและความ  จ านวน      ๓๐,๐๐๐ บาท 
       สงบเรียบร้อยในชุมชน 

                        - โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการจราจรเบื้องต้น จ านวน  ๑๕,๐๐๐ บาท 
        ค่าวัสดุ      รวม       ๑๒๐,๐๐๐ บาท     
    - วัสดุไฟฟูาและวิทยุ     จ านวน      ๒๐,๐๐๐ บาท 
    - วัสดุอื่น ๆ      จ านวน      ๒๐,๐๐๐ บาท 
       - วัสดุเครื่องแต่งกาย     จ านวน      ๘๐,๐๐๐ บาท 

๓.  แผนงานการศึกษา    ตั้งไว้   ๕,๐๖๐,๐๐๐ บาท     
   ๑. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา     รวม       ๒๑๕,๑๐๐ บาท     
     ๑.๑ งบบุคลากร       รวม       ๑๙๐,๑๐๐ บาท     
    เงินเดือน  (ฝุายประจ า)     รวม   ๑๙๐,๑๐๐ บาท     
    เงินเดือนพนักงาน     จ านวน    ๑๙๐,๑๐๐ บาท 
    ๑.๒ งบด าเนินงาน      รวม         ๒๕,๐๐๐ บาท   
    ค่าตอบแทน      รวม     ๑๕,๐๐๐ บาท   
   - ค่าเช่าบ้าน        จ านวน      ๑๐,๐๐๐ บาท 
    - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร      จ านวน        ๕,๐๐๐ บาท 
     ค่าใช้สอย      รวม         ๑๐,๐๐๐ บาท     
     รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ    จ านวน        ๕,๐๐๐ บาท 

                         รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน 
              - ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของ อบต.   จ านวน          ๕,๐๐๐ บาท     

       ๒. งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา    จ านวน  ๒,๓๙๔,๙๐๐ บาท   
      ๒.๑ งบบุคลากร       รวม      ๑,๕๐๒,๐๐๐ บาท   
   เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)     รวม      ๑,๕๐๒,๐๐๐ บาท     
    เงินเดือนพนักงาน     จ านวน      ๔๙๘,๕๐๐ บาท 
    เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน    จ านวน        ๑๐,๐๐๐ บาท 
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง      จ านวน      ๘๙๓,๕๐๐ บาท 
    เงินเพ่ิมต่างๆ  ของพนักงานจ้าง     จ านวน      ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
     ๒.๒ งบด าเนินการ      รวม         ๘๙๒,๙๐๐ บาท   
   ค่าตอบแทน      รวม           ๓๐,๐๐๐ บาท   
   - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร      จ านวน        ๓๐,๐๐๐ บาท 
    ค่าใช้สอย      รวม         ๘๒๒,๙๐๐ บาท     
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   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ    จ านวน      ๑๕๐,๐๐๐ บาท 

                      รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน 
             - ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของ อบต.   จ านวน        ๙๑,๑๐๐ บาท     
                       - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จ านวน      ๔๘๑,๘๐๐ บาท 

                                       แยกเป็น 



             - ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนวัด หมู่ที่ ๖  จ านวน      ๑๑๒,๗๐๐ บาท   
            - ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามัคคี หมู่ที่ ๑๐ จ านวน     ๑๔๗,๐๐๐ บาท 
            - ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนผิงแดด   จ านวน       ๙๘,๐๐๐ บาท  
            - ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนวัด หมู่ที่ ๖ จ านวน   ๓๙,๑๐๐ บาท   
             - ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามัคคี หมู่ที่ ๑๐ จ านวน ๕๑,๐๐๐ บาท 
            - ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนผิงแดด  จ านวน        ๓๔,๐๐๐ บาท  
            - ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม     จ านวน      ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
               ค่าสาธารณูปโภค     รวม            ๔๐,๐๐๐ บาท 

    - ค่าไฟฟูา      จ านวน        ๒๐,๐๐๐ บาท    
    - ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล    จ านวน         ๒๐,๐๐๐ บาท 
     ๓. งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ      รวม       ๒,๔๕๐,๐๐๐ บาท     

                       ๓.๑ งบด าเนินงาน      รวม          ๙๓๐,๐๐๐ บาท     
              ค่าใช้สอย        รวม            ๙๐,๐๐๐ บาท      
                        รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน 

   - ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันส าคัญต่างๆ     จ านวน         ๑๐,๐๐๐ บาท 
   - โครงการจัดงานวันเด็ก      จ านวน         ๘๐,๐๐๐ บาท 
    ค่าวัสดุ       รวม          ๘๔๐,๐๐๐ บาท     
  - ค่าอาหารเสริม (นม)       จ านวน       ๘๔๐,๐๐๐ บาท 
      ๓.๒ งบเงินอุดหนุน      รวม       ๑,๕๒๐,๐๐๐ บาท 
       เงินอุดหนุน        รวม       ๑,๕๒๐,๐๐๐ บาท         
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ      รวม       ๑,๕๒๐,๐๐๐ บาท   
    - โครงการอาหารกลางวัน (โรงเรียนวัดบางขุนไทร )  จ านวน       ๗๙๖,๐๐๐ บาท 
  - โครงการอาหารกลางวันนักเรียน (โรงเรียนวัดดอนผิงแดด)  จ านวน      ๕๒๔,๐๐๐ บาท 

            - โครงการจ้างครูท าการสอนวิชาภาษาอังกฤษ                  จ านวน         ๕๐,๐๐๐ บาท 
       (โรงเรียนวัดบางขุนไทร)  

             - โครงการจ้างครูท าการสอนวิชาคอมพิวเตอร์           จ านวน         ๕๐,๐๐๐ บาท 
                         (โรงเรียนวัดบางขุนไทร)  

      - โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูท าการสอน           จ านวน        ๗๘,๐๐๐ บาท 
        วิชาคอมพิวเตอร์ (โรงเรียนวัดดอนผิงแดด)  
      - โครงการจ้างครูสอนวิชานาฏศิลป์            จ านวน        ๒๒,๐๐๐ บาท 
        (โรงเรียนวัดดอนผิงแดด) 

        ๔.  แผนงานสาธารณสุข    ตั้งไว้         ๖๐,๐๐๐ บาท     
  ๑. งานโรงพยาบาล       รวม          ๖๐,๐๐๐ บาท     
     ๑.๑ งบด าเนินงาน      รวม          ๖๐,๐๐๐ บาท         

     ค่าวัสดุ        รวม          ๓๐,๐๐๐ บาท 
          - วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์     จ านวน        ๒๐,๐๐๐ บาท 
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          - วัสดุเครื่องแต่งกาย       จ านวน        ๑๐,๐๐๐ บาท 
            คา่ใช้สอย      รวม           ๓๐,๐๐๐ บาท 

                        รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน 
                       - โครงการปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า    จ านวน         ๓๐,๐๐๐ บาท 
                        ๕. แผนงานสังคมสงเคราะห์    ตั้งไว้      ๑,๔๖๕,๐๐๐ บาท     



    ๑. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์    รวม       ๑,๓๔๕,๐๐๐ บาท     
     ๑.๑ งบบุคลากร       รวม          ๙๘๕,๐๐๐ บาท     
    เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)      รวม          ๙๘๕,๐๐๐ บาท     
     เงินเดือนพนักงาน       จ านวน       ๗๐๖,๐๐๐ บาท 
     เงินประจ าต าแหน่ง         จ านวน         ๔๒,๐๐๐ บาท 
     ค่าจ้างลูกจ้างประจ า       จ านวน       ๒๓๗,๐๐๐ บาท 
     ๑.๒ งบด าเนินงาน        รวม          ๓๖๐,๐๐๐ บาท     
      ค่าตอบแทน     รวม          ๑๓๕,๐๐๐ บาท      

               - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.  จ านวน         ๑๕,๐๐๐ บาท 
    - ค่าเบี้ยประชุม     จ านวน        ๕,๐๐๐ บาท 
     - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    จ านวน        ๘,๐๐๐ บาท 
     - ค่าเช่าบ้าน       จ านวน      ๗๒,๐๐๐ บาท 
     - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร      จ านวน      ๓๕,๐๐๐ บาท 
      ค่าใช้สอย        รวม       ๑๐๕,๐๐๐ บาท     
      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ     จ านวน      ๑๕,๐๐๐ บาท 
      รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน 
     - ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของ  อบต.    จ านวน      ๕๐,๐๐๐ บาท 
     - ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม        จ านวน      ๔๐,๐๐๐ บาท 
     ค่าวัสดุ        รวม       ๑๒๐,๐๐๐ บาท     
     - วัสดุส านักงาน       จ านวน      ๓๐,๐๐๐ บาท 
     - วัสดุคอมพิวเตอร์       จ านวน      ๘๐,๐๐๐ บาท 
    - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น    จ านวน       ๑๐,๐๐๐ บาท                           
    ๒. งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์    รวม       ๑๒๐,๐๐๐ บาท     
    ๒.๑ งบด าเนินการ       รวม       ๑๒๐,๐๐๐ บาท     
         ค่าใช้สอย      รวม       ๑๐๐,๐๐๐ บาท     
     รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      จ านวน      ๒๐,๐๐๐ บาท 
     รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน 
  - โครงการส่งเสริมบทบาทสภาเด็กและเยาวชน  จ านวน       ๘๐,๐๐๐ บาท 

              ค่าวัสดุ      รวม          ๒๐,๐๐๐ บาท     
             - วัสดุก่อสร้าง      จ านวน       ๒๐,๐๐๐ บาท 
                                         ๖. แผนงานเคหะและชุมชน  ตั้งไว้    ๔,๕๙๑,๑๐๐ บาท 

  ๑. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน    รวม     ๑,๕๕๐,๘๐๐ บาท     
     ๑.๑ งบบุคลากร       รวม     ๑,๑๕๕,๘๐๐ บาท     
   เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)      รวม     ๑,๑๕๕,๘๐๐ บาท     
   เงินเดือนพนักงาน       จ านวน     ๙๔๒,๙๐๐ บาท 
   เงินประจ าต าแหน่ง         จ านวน       ๔๒,๐๐๐ บาท 
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   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง      จ านวน     ๑๕๘,๙๐๐ บาท 
   เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง      จ านวน       ๑๒,๐๐๐ บาท 

      ๑.๒ งบด าเนินงาน       รวม        ๓๗๕,๐๐๐ บาท     
    ค่าตอบแทน        รวม        ๑๙๒,๐๐๐ บาท     
   - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่  อบต.   จ านวน       ๒๐,๐๐๐ บาท 



   - ค่าเบี้ยประชุม        จ านวน       ๑๕,๐๐๐ บาท 
   - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    จ านวน         ๕,๐๐๐ บาท 
   - ค่าเช่าบ้าน        จ านวน    ๑๐๒,๐๐๐ บาท 
   - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร     จ านวน       ๕๐,๐๐๐ บาท 
     ค่าใช้สอย        รวม          ๙๐,๐๐๐ บาท   
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ     จ านวน       ๔๐,๐๐๐ บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน 
   - ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของ  อบต.     จ านวน      ๓๐,๐๐๐ บาท 
   - ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม    จ านวน      ๒๐,๐๐๐ บาท 

              ค่าวัสดุ      รวม         ๙๓,๐๐๐ บาท     
             - วัสดุส านักงาน     จ านวน      ๒๐,๐๐๐ บาท 
             - วัสดุคอมพิวเตอร์     จ านวน      ๖๐,๐๐๐ บาท 
              - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น    จ านวน      ๑๐,๐๐๐ บาท 

              - วัสดุโฆษณาและเผยแพร่    จ านวน        ๓,๐๐๐ บาท 
                  ๑.๓ งบลงทุน       รวม         ๒๐,๐๐๐ บาท     

     ค่าครุภัณฑ์       รวม         ๒๐,๐๐๐ บาท     
                           - ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์     จ านวน      ๒๐,๐๐๐ บาท 

๒. งานไฟฟ้าถนน      รวม    ๑,๓๙๕,๐๐๐ บาท     
      ๒.๑ งบด าเนินงาน     รวม    ๑,๓๙๕,๐๐๐ บาท     
 ค่าใช้สอย       รวม       ๕๐๐,๐๐๐ บาท     

                              รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             จ านวน    ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
   - ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม    จ านวน    ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
     ค่าวัสดุ        รวม       ๘๙๕,๐๐๐ บาท     
    - วัสดุไฟฟูาและวิทยุ       จ านวน    ๑๔๐,๐๐๐ บาท 
    - วัสดุก่อสร้าง       จ านวน    ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
    - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง      จ านวน        ๕,๐๐๐ บาท 
    - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น    จ านวน    ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
   - วัสดุอื่นๆ      จ านวน     ๕๐,๐๐๐ บาท 

๓. งานสวนสาธารณะ      รวม        ๑๕,๐๐๐ บาท     
  ๓.๑ งบด าเนินงาน       รวม        ๑๕,๐๐๐ บาท     
 ค่าใช้สอย        รวม        ๑๕,๐๐๐ บาท     
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ  ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน 
- โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษาพ้ืนที่สีเขียว  จ านวน      ๑๕,๐๐๐ บาท 
๔. งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล    รวม    ๑,๖๓๐,๓๐๐ บาท     
     ๔.๑ งบบุคลากร      รวม    ๑,๒๒๙,๔๐๐ บาท     
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     รวม    ๑,๒๒๙,๔๐๐ บาท  
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 - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง      จ านวน ๑,๐๘๔,๒๐๐ บาท 
 - เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง     จ านวน    ๑๔๕,๒๐๐ บาท 
    ๔.๒ งบด าเนินงาน     รวม       ๔๐๐,๙๐๐ บาท     
      ค่าใช้สอย       รวม       ๓๕๐,๐๐๐ บาท     
 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน 



- ค่าใช้จ่ายค่าทิ้งขยะ      จ านวน    ๓๕๐,๐๐๐ บาท 
     ค่าวัสดุ        รวม         ๕๐,๙๐๐ บาท 
- วัสดุเครื่องแต่งกาย       จ านวน      ๑๐,๙๐๐ บาท 
- วัสดุงานบ้านงานครัว      จ านวน      ๔๐,๐๐๐ บาท 

   ๗. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ตั้งไว้      ๖๓๖,๐๐๐ บาท     
         ๑. งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน  รวม       ๖๓๖,๐๐๐ บาท     

๑.๑ งบด าเนินงาน                                 รวม       ๕๐๕,๐๐๐ บาท     
      ค่าใช้สอย       รวม       ๕๐๕,๐๐๐ บาท     

      รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน 
    - ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน อบต.   จ านวน      ๒๕,๐๐๐ บาท 

  - โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพผู้น า  จ านวน    ๒๕๐,๐๐๐ บาท 
    และเครือข่ายการด าเนินงานด้านสุขภาพ 
  - โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ     จ านวน      ๗๐,๐๐๐ บาท 
  - โครงการส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชน จ านวน      ๔๐,๐๐๐ บาท 
  - โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง  จ านวน    ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
    ต าบลบางขุนไทร 
  - โครงการปกปูองสถาบันส าคัญของชาติ    จ านวน     ๒๐,๐๐๐ บาท 

      ๑.๒ งบเงินอุดหนุน       รวม      ๑๓๑,๐๐๐ บาท     
              เงินอุดหนุน       รวม      ๑๓๑,๐๐๐ บาท     
       เงินอุดหนุนส่วนราชการ      จ านวน    ๓๑,๐๐๐ บาท     
    - โครงการกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจ าปี ๒๕๖๑ จ านวน       ๘,๐๐๐ บาท 

    - โครงการอบรมทบทวนผู้ประสานพลังแผ่นดิน  จ านวน     ๑๗,๐๐๐ บาท 
        - โครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ  จ านวน       ๖,๐๐๐ บาท 
    เงินอุดหนุนเอกชน       จ านวน  ๑๐๐,๐๐๐ บาท     

     - โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง  และแหล่งหอยแครง   จ านวน   ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
    ๘. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ตั้งไว้     ๙๒๘,๐๐๐ บาท     

 ๑. งานกีฬาและนันทนาการ     รวม        ๔๐,๐๐๐ บาท     
      ๑.๑ งบด าเนินการ     รวม        ๔๐,๐๐๐ บาท      
 ค่าใช้สอย        รวม        ๒๐,๐๐๐ บาท     
 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน 
 - โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ จ านวน     ๒๐,๐๐๐ บาท 
 ค่าวัสดุ        รวม        ๒๐,๐๐๐ บาท     
 วัสดุกีฬา        จ านวน     ๒๐,๐๐๐ บาท 
๒. งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น     รวม      ๑๐๘,๐๐๐ บาท     

๒.๑ งบด าเนินการ      รวม        ๙๐,๐๐๐ บาท    
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                         ค่าใช้สอย       รวม        ๙๐,๐๐๐ บาท     
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน 
    - โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ    จ านวน    ๖๐,๐๐๐ บาท 
    - โครงการจัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา     จ านวน    ๒๐,๐๐๐ บาท 
    - โครงการประกวดกิจกรรมด้านศาสนาวัฒนธรรมและ  จ านวน    ๑๐,๐๐๐ บาท 



      ประเพณี 
  ๒.๒ งบเงินอุดหนุน      รวม       ๑๘,๐๐๐ บาท     
     เงินอุดหนุน                รวม       ๑๘,๐๐๐ บาท      

    เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์  จ านวน   ๑๘,๐๐๐ บาท   
   - โครงการอิสลามศึกษา     จ านวน    ๑๘,๐๐๐ บาท 
   ๓. งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว        รวม     ๗๘๐,๐๐๐ บาท     
      ๓.๑ งบด าเนินงาน     รวม     ๗๐๐,๐๐๐ บาท      
ค่าใช้สอย        รวม     ๗๐๐,๐๐๐ บาท     
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน 
- โครงการจัดงานบางขุนไทร Sea Salt & Light   จ านวน  ๗๐๐,๐๐๐ บาท 
๓.๒ งบเงินอุดหนุน                รวม       ๘๐,๐๐๐ บาท     
             เงินอุดหนุน      รวม       ๘๐,๐๐๐ บาท    

 เงินอุดหนุนส่วนราชการ      รวม       ๘๐,๐๐๐ บาท     
   - โครงการจัดกิจกรรมร่วมงานพระนครคีรีเมืองเพชร   จ านวน    ๓๐,๐๐๐ บาท 
      ครั้งที่ ๓๒  ประจ าปี ๒๕๖๑  
   - โครงการจัดงาน  “เปิดโลกทะเลโคลน” ครั้งที่ ๙ ประจ าปี ๒๕๖๑ จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท 

 


