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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจ าปี ๒๕๖3 

ครั้งที ่1/๒๕๖3 
วันที ่14 เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖3 

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   
๖  น.ส.พิมพ์ประไพ จงดี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ -   ขาดประชุม 

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.สุวรรณ ี พูนเกตุ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙ -   ขาดประชุม 

๒๐  นายศรีเพชร สุ่มอ่ า สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐  ว่าง  

๒๑  นายอโณทัย วงษ์ใหญ่ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐  ว่าง  

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 าดับ
ที ่

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 นายนิพนธ์        เพชรแสงสว่าง  เลขานุการนายก อบต.บางขุนไทร นิพนธ์         เพชรแสงสว่าง  
๕ นางพิชยา         พิชญดลย์  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล พิชยา         พิชญดลย์  
๖ นายมนู            ไข่มุกข์  ผู้อ านวยการกองช่าง มน ู           ไข่มุกข์  
๗ นายเอกธนัช      รอดยิ้ม  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม เอกธนัช      รอดยิ้ม  
๘ น.ส.ธัญญ์นรี      มากช่วย  หัวหน้าส านักปลัด ธัญญ์นรี      มากช่วย  
๙ นายรุ่งอรุณ       ตู้ประดับ  วิศวกรโยธา รุ่งอรุณ       ตู้ประดับ  

๑๐ น.ส.ขวัญเรือน    โชยา  นักวิชาการพัสดุ  ขวัญเรือน    โชยา  
๑๑ น.ส.นุชจรี         สุขเกษม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นุชจรี         สุขเกษม  
๑๒ น.ส.ชุติมา         บุญยืน  นักจัดการงานทั่วไป ชุติมา         บุญยืน  
๑๓ นางฐิติมา          ทับศรี  นักทรัพยากรบุคคล ฐิติมา          ทับศร ี  
๑๔ น.ส.กุลธิดา        ราญไพร  นายช่างโยธา - คุมงาน 
๑๕ นายจิรศักดิ์       ปรางค์ภูผา  นักการ  - ลาพักผ่อน 
๑๖ ว่าที่ ร.ต.หญิง พชรภรณ์ ขันเพชร  นักวิชาการศึกษา พชรภรณ์ ขันเพชร  
๑๗     
๑๘     
19     
20     
21     

22     
23     
24     
25     
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        บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๖3 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖3 
วันที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖3 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
---------------------- 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
เลขานุการสภาฯ เรียน ท่านสมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีเคารพ วันนี้เป็นการนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 

2563 ครั้งที่ 1/2563 บัดนี้ สมาชิกสภาท้องถิ่น ได้เข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ประกอบกับ
คณะผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนต าบล และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง      
ได้เข้าร่วมรับฟังการประชุมครั้งนี้ด้วย และขณะนี้ได้เวลาตามก าหนดนัดหมายในการประชุมแล้ว       
คือเวลา 09.00 น. ในการนี้ กระผมในฐานะเลขานุการสภา อบต.บางขุนไทร จึงขอเรียนเชิญ        
นายจรินทร์ เดชปาน ประธานสภา อบต.บางขุนไทร ได้ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมในครั้งนี้        
ขอเรียนเชิญครับ   

ประธานสภาฯ         ในวันนีเ้ป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที ่3 ประจ าปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อสมาชิกสภา
อบต.บางขุนไทรมาเข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ขอต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมสภา อบต.บางขุนไทร
ทุกท่านที่มาเข้าร่วมรับฟังการประชุมในครั้งนี้ด้วยความยินดียิ่ง และผมขอเปิดการประชุมสภา อบต.
บางขุนไทร และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  

ระเบียบวาระท่ี ๑     เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
ประธานสภาฯ         แนะน าตัวพนักงานส่วนต าบลที่บรรจุแต่งตั้งใหม่จ านวน ๑ ราย คือ ว่าที่ ร.ต.หญิงพชรภรณ์ ขันเพชร 

ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จากบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ที่ประสงค์จะไปบรรจุแต่งตั้ง 
ครั้งที่ 5 ในต าแหน่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอให้ กสถ.ด าเนินการสอบแข่งขัน ในนามของ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล บางขุนไทร  อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี มีความ ยินดีต้อนรับ  
และให้กล่าวแนะน าตัวต่อที่ประชุม 

ที่ประชุม               รับทราบปรบมือยินดีต้อนรับ  

ระเบียบวาระท่ี ๒     รับรองรายงานการประชุม  
ประธานสภาฯ ขอให้ที่ประชุมสภา อบต. บางขุนไทร  ได้ตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 2                          

ประจ าปี ๒๕๖3 ครั้งที่ 2/๒๕๖3 เมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖3 ว่าจะมีผู้ใดขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรือไม่ หลังจากนั้นจะขอมติที่ประชุม     

ที่ประชุม ได้ร่วมกันตรวจสอบบันทึกรายงานการประชุม สภา อบต.ครั้งที่แล้ว ปรากฏว่าไม่มีการขอแก้ไขหรือ
เปลี่ยนแปลงบันทึกรายงานการประชุม และมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่  2 
ประจ าปี ๒๕๖3 ครั้งที ่2/๒๕๖3 เมื่อวันที ่30 เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖3   

ระเบียบวาระท่ี ๓     เรื่องท่ีเสนอใหม่         
ประธานสภาฯ         ๓.1 ญัตติเรื่องการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4   
                          ขอเชิญนายก อบต.บางขุนไทร ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม    

  นายก อบต.            เรียน ท่านประธานสภา อบต. บางขุนไทรและสมาชิกสภา อบต. บางขุนไทรทุกท่าน บัดนี้ ถึงเวลา     
ที่คณะผู้บริหาร  อบต.บางขุนไทร จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลอีกครั้งหนึ่ง  
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ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหาร  อบต.บางขุนไทร จึงขอแถลงให้ท่านประธานสภาและสมาชิกสภา
อบต.บางขุนไทรทุกท่านได้ทราบถึงสถานะ ทางการคลัง ตลอดจนหลักการ  เหตุผล และแนวนโยบาย
ในการด าเนินงานภายในปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖4 ส าหรับรายละเอียดร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 มีดังนี ้  

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางขุนไทร อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 

หลักการ 
  งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น    เป็นเงิน  42 ,000,000 บาท 
  แยกรายละเอียดตามแผนงาน ได้ดังนี้ 
ด้านบริหารงานทั่วไป 
๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป    ตั้งไว้     13 ,301,600 บาท 
๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน   ตั้งไว้          651 ,000 บาท 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
๑. แผนงานสาธารณสุข    ตั้งไว้          244,000 บาท 
๒. แผนงานเคหะและชุมชน    ตั้งไว้       2 ,297,300 บาท 
๓. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ตั้งไว้       1,218,000 บาท 
๔. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ตั้งไว้          465,000 บาท 
๕. แผนงานสังคมสงเคราะห์    ตั้งไว้       1 ,598,000 บาท 
๖. แผนงานการศึกษา    ตั้งไว้        3 ,987,300 บาท 
ด้านการเศรษฐกิจ 
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   ตั้งไว้       4,062,300 บาท 
2. แผนงานการเกษตร     ตั้งไว้      208,000 บาท 
ด้านการด าเนินงานอ่ืน 
๑. แผนงานงบกลาง     ตั้งไว้     13 ,967,500 บาท 
                                          เหตุผล 
       เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารท่ีไดว้างแผนไว้ ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินตลอด
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖ 4 จึงเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖4 เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป รายละเอียดดังนี้ 

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
-------------------------------- 

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น   42,000,000  บาท  แยกเป็น 
หมวดภาษีอากร       จ านวน       300,000 บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต    จ านวน       484,000 บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน      จ านวน       450,000 บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด      จ านวน         71,000 บาท 
หมวดภาษีจัดสรร       จ านวน  20,895,000 บาท 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป      จ านวน  19,800,000 บาท 
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ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น    42,000,000 บาท  แยกเป็น 
                                                           แผนงานงบกลาง             ต้ังไว้    13,967,500  บาท 

      งบกลาง                                                       รวม     13,967,500 บาท 
             งบกลาง          รวม     13,967,500 บาท 
        งบกลาง          รวม     13,967,500  บาท 

- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม       จ านวน       ๑8๐,๐๐๐ บาท 
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ         จ านวน 10,754,0๐๐ บาท   
- เบี้ยยังชีพคนพิการ         จ านวน   ๑,814,4๐๐ บาท 
- เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์         จ านวน      ๓60,๐๐๐ บาท 
- ส ารองจ่าย         จ านวน      237,1๐๐ บาท 
  รายจ่ายตามข้อผูกพัน   
- เงินสมทบโครงการด าเนินงานระบบหลักประกัน    จ านวน      170,000 บาท 
  สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  
- เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน        จ านวน    200,000 บาท 
  (องค์กรสวัสดิการชุมชน)      
- เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  จ านวน    222,๐๐๐ บาท 
- เงินสมทบกองทุนทดแทน        จ านวน        5,000 บาท 
- เงินช่วยพิเศษกรณีถึงแก่ความตาย       จ านวน        5,000 บาท 
- เงินท าขวัญพนักงานและลูกจ้าง       จ านวน        5,000 บาท 
- เงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ จ านวน        5,000 บาท 
- เงินทดแทนกรณีพนักงานประสบอันตรายเจ็บป่วยหรือ     จ านวน        5,000 บาท 
  สูญหายเนื่องจากการท างานให้ราชการ 
- ค่าตอบแทนการออกจากงานโดยไม่มีความผิด     จ านวน        5,000 บาท  

                                                    ๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป   ตั้งไว้  13,301,600 บาท 
      ๑. งานบริหารทั่วไป        รวม   12,458,100 บาท 

                              ๑.๑ งบบุคลากร          รวม   8,822,150 บาท 
                  เงินเดือน  (ฝ่ายการเมือง)        รวม   2,925,000 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  ๒,๒32,๐๐๐ บาท 

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)        รวม   5,897,150 บาท 
  - เงินเดือนพนักงาน (ส านักงานปลัด)            จ านวน  ๒,650,0๐๐ บาท 
  - เงินเดือนพนักงาน (กองคลัง)     จ านวน  2 ,054,000 บาท 
  - เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน (ส านักงานปลัด)      จ านวน       84,๐๐๐ บาท 
  - เงินประจ าต าแหน่ง (ส านักงานปลัด)      จ านวน     ๑๖๘,๐๐๐ บาท 
  - เงินประจ าต าแหน่ง (กองคลัง)       จ านวน       42,๐๐๐ บาท 

      - ค่าจ้างลูกจ้างประจ า (ส านักงานปลัด)     จ านวน     223,9๐๐ บาท 
      - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ส านักงานปลัด)     จ านวน     472,0๐๐ บาท 
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      - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (กองคลัง)     จ านวน    145,35๐ บาท 
      - เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง (ส านักงานปลัด)   จ านวน      36,0๐๐ บาท 
       - เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง (กองคลัง)      จ านวน      21,9๐๐ บาท 

          ๑.๒ งบด าเนินงาน       รวม    3,062,200 บาท 
          ค่าตอบแทน          รวม       580,200 บาท 
      - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่  อบต. จ านวน    350,0๐๐ บาท 
      - ค่าเบี้ยประชุม        จ านวน      ๑๐,๐๐๐ บาท 
      - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     จ านวน        ๕ ,๐๐๐ บาท 
      - ค่าเช่าบ้าน       จ านวน    192 ,๐๐๐ บาท 
      - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร      จ านวน      23 ,2๐๐ บาท 
        ค่าใช้สอย       รวม 1,345,000  บาท 
        รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  
       - ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล      จ านวน      20,000 บาท 
      - ค่าโฆษณาเผยแพร่                                            จ านวน      20,000 บาท 
      - ค่าธรรมเนียมต่างๆ      จ านวน      20,000 บาท 
      - ค่าเบี้ยประกันภัย      จ านวน      30,000 บาท 
      - ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี     จ านวน      10,000 บาท 
      - ค่าจ้างเหมาบริการ      จ านวน      30,000 บาท   
        รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ     จ านวน     60,000 บาท  
      รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ   
    - ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน อบต. (ส านักงานปลัด)  จ านวน     8๐,๐๐๐ บาท 
    - ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง     จ านวน   465,00๐ บาท 
    - โครงการ อบต.สัญจร      จ านวน      1๐,๐๐๐ บาท 
    - โครงการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณ   จ านวน     ๑๐,๐๐๐ บาท 
    - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน  อบต.     จ านวน   250,๐๐๐ บาท 
    - โครงการการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน      25,๐๐๐ บาท 
      ในการป้องกันการทุจริต  
    - โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน อบต.  จ านวน    100,000 บาท 
    - โครงการอบรมให้ความรู้ทางด้านกฎหมายท้องถิ่น จ านวน      15,000 บาท 
    - ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม      จ านวน     ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
      ค่าวัสดุ        รวม        768,000 บาท 
    - ค่าวัสดุส านักงาน       จ านวน     1๕๐,๐๐๐ บาท 
    - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ      จ านวน       15,๐๐๐ บาท 
    - วัสดุงานบ้านงานครัว      จ านวน       15,๐๐๐ บาท 
    - วัสดุก่อสร้าง      จ านวน       75,๐๐๐ บาท 
    - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง      จ านวน       70,๐๐๐ บาท 
    - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น    จ านวน     ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
    - วัสดุการเกษตร      จ านวน       1๐,๐๐๐ บาท 
    - วัสดุโฆษณาและเผยแพร่     จ านวน         ๓,๐๐๐ บาท 
    - วัสดุคอมพิวเตอร์       จ านวน       3๐,๐๐๐ บาท 
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      ค่าสาธารณูปโภค      รวม  369,000 บาท 
    - ค่าไฟฟ้า        จ านวน   ๒๔๐,๐๐๐ บาท 
    - ค่าน้ าประปา       จ านวน     3๕,๐๐๐ บาท 
    - ค่าโทรศัพท์       จ านวน     1๕,๐๐๐ บาท 
    - ค่าไปรษณีย์       จ านวน       5,๐๐๐ บาท 
    - ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม     จ านวน     ๗๔,๐๐๐ บาท 

        ๑.๓ งบลงทุน       รวม  555,750  บาท 
        ค่าครุภัณฑ์       รวม  555,750  บาท 

            ครุภัณฑ์ส านักงาน 
          - พัดลมระบายอากาศ    จ านวน      1 ,25๐ บาท 
            ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
        - เครื่องคอมพิวเตอร์     จ านวน    30,000 บาท 
         - เครื่องส ารองไฟฟ้า     จ านวน      2 ,500 บาท 
        - เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก    จ านวน    22 ,000 บาท 
         ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
        - เครื่องรับวิทยุกระจายเสียงไร้สาย   จ านวน  464 ,000 บาท 
       - กล้องวงจรปิด     จ านวน    26 ,000 บาท  
         ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์   จ านวน    10 ,000 บาท 
          ๑.๔ งบเงินอุดหนุน     รวม   18,000  บาท   
             เงินอุดหนุน      รวม   18,000  บาท   
             เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     

    - โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ    จ านวน    ๑๘ ,๐๐๐ บาท 
                             ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

    ๒. งานวางแผนสถิติและวิชาการ     รวม       35,000  บาท   
       ๒.๑ งบด าเนินงาน     รวม       30,000  บาท   
       ค่าใช้สอย       รวม       30,000  บาท  
       รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ  
    - ค่าถ่ายเอกสารและค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ จ านวน      5,000 บาท 
      รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
    - โครงการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล     จ านวน   25,๐๐๐ บาท 
      ๒.๒ งบรายจ่ายอ่ืน     รวม         5,000  บาท   
            รายจ่ายอ่ืน       รวม         5,000  บาท     
       ค่าจ้างท่ีปรกึษา      จ านวน      5 ,๐๐๐ บาท 
    ๓. งานบริหารงานคลัง      รวม     808,500  บาท   

        ๓.1 งบด าเนินงาน       รวม 808,500  บาท   
        ค่าตอบแทน     รวม 395,000  บาท   
      - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.  จ านวน  180,๐๐๐ บาท 
     - ค่าเบี้ยประชุม     จ านวน      ๕,๐๐๐ บาท  
      - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    จ านวน      ๕ ,๐๐๐ บาท 
      - ค่าเช่าบ้าน       จ านวน  ๑8๐ ,๐๐๐ บาท 
      - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร     จ านวน    ๒๕,๐๐๐ บาท 
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      ค่าใช้สอย        รวม 340,500  บาท   
      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   
    - ค่าโฆษณาและเผยแพร่    จ านวน    20 ,000 บาท   

               - ค่าเบี้ยประกันภัย     จ านวน      2,000  บาท 
     - ค่าจ้างเหมาบริการ     จ านวน      8 ,500 บาท 
       รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น 
    - ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของ อบต.   จ านวน  100 ,000 บาท 
     - โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน   จ านวน  20๐ ,๐๐๐ บาท 
     - ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม      จ านวน    1๐ ,๐๐๐ บาท 
      ค่าวัสดุ        รวม        73,000 บาท        

                         - วัสดุส านักงาน       จ านวน    30 ,๐๐๐ บาท 
    - วัสดุโฆษณาและเผยแพร่      จ านวน      ๓ ,๐๐๐ บาท 

     - วัสดุคอมพิวเตอร์       จ านวน    3๐ ,๐๐๐ บาท 
            - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น    จ านวน      ๕ ,๐๐๐ บาท 
     - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง    จ านวน      ๕ ,๐๐๐ บาท 

      ๒ . แผนงานการรักษาความสงบภายใน            ตั้งไว้ 651,000  บาท  
          1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 367,000  บาท   
        1.1 งบบุคลากร     รวม     367,000 บาท   
         เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)    รวม 367,000  บาท   
      - เงินเดือนพนักงาน      จ านวน  189 ,000 บาท 
       - เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน     จ านวน    18 ,000 บาท 
       - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง     จ านวน  138 ,000 บาท 
       - เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง    จ านวน    22 ,000 บาท 
                          2. งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย   รวม      284,000 บาท   
                          2.๑ งบด าเนินงาน      รวม      284,000 บาท     
                          คา่ตอบแทน       รวม       60,000 บาท                                  

- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเกิดประโยชน์แก่ อบต. จ านวน     60,๐๐๐ บาท 
       ค่าใช้สอย         รวม 129,000  บาท     
       รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
    - โครงการฝึกอบรม อปพร.     จ านวน    ๖๐ ,๐๐๐ บาท 
    - โครงการป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนน    จ านวน      7 ,๐๐๐ บาท 

                        - โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน อบต.บางขุนไทร  จ านวน    ๑2 ,๐๐๐ บาท 
      - โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ  จ านวน    50 ,000 บาท 
        ประจ าองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน.  

          ค่าวัสดุ      รวม       95,000  บาท     
    - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ     จ านวน       5,๐๐๐ บาท 
    - วัสดุอื่น ๆ      จ านวน     ๒๐,๐๐๐ บาท 
       - วัสดุเครื่องแต่งกาย     จ านวน     5๐,๐๐๐ บาท 
       - วัสดุเครื่องดับเพลิง     จ านวน     2๐,๐๐๐ บาท 
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๓. แผนงานการศึกษา    ตั้งไว้  3,987,300  บาท     
   ๑. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา     รวม   1 ,608,200 บาท     
      ๑.๑ งบบุคลากร       รวม   1 ,573,200 บาท     
       เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)     รวม    1,573,200 บาท     
    - เงินเดือนพนักงาน     จ านวน   788,2๐๐ บาท 
    - เงินวิทยฐานะช านาญการ    จ านวน     42 ,000 บาท 
   - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    จ านวน   743,0๐๐ บาท 
     ๑.๒ งบด าเนินงาน      รวม        35,000  บาท   
     ค่าตอบแทน      รวม      6,000  บาท   
    - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร      จ านวน       6,๐๐๐ บาท  
      ค่าใช้สอย      รวม        29 ,000 บาท     
      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  
   - ค่าถ่ายเอกสารและค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ จ านวน       3 ,000 บาท   

              - ค่าโฆษณาและเผยแพร่    จ านวน       3,000 บาท 
   - ค่าจ้างเหมาบริการ     จ านวน       3,000 บาท 

                         รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
              - ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของ อบต.   จ านวน     20,๐๐๐ บาท     

     ๒. งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา    รวม      464,300  บาท   
       ๒.1 งบด าเนินการ      รวม      464,300  บาท   
    ค่าใช้สอย      รวม      431,500  บาท     

                       รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
              - ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของ อบต.   จ านวน      30,0๐๐ บาท     
                       - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จ านวน    386,500 บาท 

                              แยกเป็น 
      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนวัด หมู่ที่ 6 
     - ค่าอาหารกลางวัน     จ านวน        98,000 บาท 
     - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)   จ านวน      34 ,000 บาท 
     - ค่าหนังสือเรียน       จ านวน        4 ,000 บาท 
     - ค่าอุปกรณ์การเรียน        จ านวน         4,000 บาท 
     - ค่าเครื่องแบบนักเรียน       จ านวน         6,000 บาท 
     - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     จ านวน         8,600 บาท 
       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนผิงแดด 
     - ค่าอาหารกลางวัน     จ านวน      49 ,000 บาท 
     - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)   จ านวน      17 ,000 บาท 
    - ค่าหนังสือเรียน     จ านวน         2,000 บาท 
     - ค่าอุปกรณ์การเรียน      จ านวน         2,000 บาท 
     - ค่าเครื่องแบบนักเรียน      จ านวน         3,000 บาท 
     - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    จ านวน         4,300 บาท 
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       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามัคคี หมู่ที่ 10 
     - ค่าอาหารกลางวัน     จ านวน      98 ,000 บาท 
     - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)   จ านวน      34 ,000 บาท 
     - ค่าหนังสือเรียน       จ านวน        4 ,000 บาท 
     - ค่าอุปกรณ์การเรียน        จ านวน         4,000 บาท 
     - ค่าเครื่องแบบนักเรียน       จ านวน         6,000 บาท 
     - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     จ านวน         8,600 บาท 

            - ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม    จ านวน       15,000 บาท 
      ค่าวัสดุ       รวม      10,000 บาท 
    - วัสดุงานบ้านงานครัว      จ านวน       10 ,000 บาท 
               คา่สาธารณปูโภค     รวม           22,800  บาท 

    - ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล    จ านวน          7,2๐๐  บาท 
    - ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม   จ านวน        15 ,600 บาท 
     ๓. งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ      รวม      1,914,800 บาท      

                   ๓ .๑ งบด าเนินงาน       รวม         686,800 บาท     
              คา่ใช้สอย        รวม         100,000  บาท      
                        รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

  - โครงการจัดงานวันเด็ก      จ านวน      10๐ ,๐๐๐ บาท 
     ค่าวัสดุ       รวม         586,800  บาท     
  - ค่าอาหารเสริม (นม)       จ านวน      586 ,8๐๐ บาท 
       ๓.๒ งบเงินอุดหนุน      รวม      1,228,000  บาท 
       เงินอุดหนุน        รวม      1,228,000  บาท         
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ        
    - โครงการอาหารกลางวัน (โรงเรียนวัดบางขุนไทร )  จ านวน      584,๐๐๐ บาท 
  - โครงการอาหารกลางวันนักเรียน (โรงเรียนวัดดอนผิงแดด)  จ านวน     444,๐๐๐ บาท  

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

             - โครงการ จ้างครูท 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       244,000 บาท     
      ๑. งานโรงพยาบาล      รวม        244,000  บาท     
       ๑.๑ งบด าเนินงาน      รวม        244,000  บาท 
  ค่าตอบแทน        รวม        144,000 บาท  
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต. จ านวน    144 ,000 บาท 
  (อาสาสมัคร/นักบริบาลท้องถิ่น) 
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     ค่าใช้สอย      รวม          40,000  บาท 
                        รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
                       - โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จ านวน       ๓๐,๐๐๐ บาท  
     - ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม    จ านวน       10 ,000 บาท 

     ค่าวัสดุ        รวม          60,000  บาท 
          - วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์     จ านวน       4๐,๐๐๐ บาท 
          - วัสดุเครื่องแต่งกาย       จ านวน       ๑๐,๐๐๐ บาท 
    - วัสดุอื่นๆ      จ านวน       10 ,000 บาท         

                        ๕. แผนงานสังคมสงเคราะห์    ตั้งไว้    1,598,000  บาท     
       ๑. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์   รวม     1,568,000  บาท     
       ๑.๑ งบบุคลากร       รวม     1,354,500  บาท     
     เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)      รวม     1,354,500  บาท     
   - เงินเดือนพนักงาน       จ านวน     864 ,2๐๐ บาท 
   - เงินประจ าต าแหน่ง         จ านวน       ๔๒,๐๐๐ บาท 
   - ค่าจ้างลูกจ้างประจ า       จ านวน     ๒88 ,8๐๐ บาท 
   - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    จ านวน     138 ,000 บาท 
   - เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง    จ านวน       21 ,500 บาท 
     ๑.๒ งบด าเนินงาน        รวม        213,500  บาท     
     ค่าตอบแทน      รวม        118,000 บาท        
  - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.  จ านวน         ๕ ,๐๐๐ บาท 
   - ค่าเช่าบ้าน        จ านวน     108 ,๐๐๐ บาท 
   - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร      จ านวน         5,๐๐๐ บาท 
     ค่าใช้สอย        รวม          38,000  บาท     
     รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   
  - ค่าถ่ายเอกสารและค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ จ านวน         2 ,000 บาท  

    - ค่าโฆษณาและเผยแพร่     จ านวน         5,000 บาท 
   - ค่าเบี้ยประกันภัย     จ านวน         1 ,000 บาท   
     รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
   - ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของ  อบต.    จ านวน       15 ,๐๐๐ บาท 
   - ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม        จ านวน       15 ,๐๐๐ บาท 
    ค่าวัสดุ        รวม          57,500  บาท     
   - วัสดุส านักงาน       จ านวน       15 ,๐๐๐ บาท 
   - วัสดุคอมพิวเตอร์       จ านวน       4๐ ,๐๐๐ บาท 
  - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น    จ านวน         2 ,5๐๐ บาท                          
    ๒. งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์    รวม          30,000 บาท     
    ๒.๑ งบด าเนินการ       รวม          30,000 บาท     
     ค่าใช้สอย       รวม          30,000 บาท     
     รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
  - โครงการสงเคราะห์ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาส  จ านวน  30,000 บาท 
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              ๖ . แผนงานเคหะและชุมชน    ตั้งไว้   2,297,300 บาท 
       1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  รวม    1,822,300  บาท     
       1.1 งบบุคลากร      รวม    1,822,300 บาท 
       เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     รวม    1,822,300 บาท     
     - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง     จ านวน 1 ,657,000 บาท 
    - เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง    จ านวน    165,300 บาท 
        2. งานไฟฟ้าถนน      รวม       150,000 บาท     

2.๑ งบด าเนินงาน      รวม       150,000 บาท     
ค่าใช้สอย        รวม       100,000 บาท     

                        รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ              
     - ค่าจ้างเหมาบริการ     จ านวน     50 ,000 บาท 

  - ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม    จ านวน     5๐,๐๐๐ บาท 
     ค่าวัสดุ        รวม        50,000  บาท     
   - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ       จ านวน     5๐ ,๐๐๐ บาท 

3. งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล    รวม      325,000  บาท     
3.1 งบด าเนินงาน      รวม      325,000 บาท     
  ค่าใช้สอย        รวม      270,000 บาท     
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
- ค่าใช้จ่ายค่าทิ้งขยะ      จ านวน   23๐ ,๐๐๐ บาท 
- โครงการบริหารจัดการขยะชุมชน   จ านวน    40 ,000 บาท 
  ค่าวัสดุ        รวม        55,000  บาท 
- วัสดุเครื่องแต่งกาย       จ านวน     ๑5 ,0๐๐ บาท 
- วัสดุงานบ้านงานครัว      จ านวน     ๔๐,๐๐๐ บาท 

        ๗. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ตั้งไว้     465,000 บาท     
          ๑. งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน  รวม     465,000 บาท     

๑.๑ งบด าเนินงาน                                  รวม      338,000 บาท     
ค่าใช้สอย        รวม      338,000 บาท     

      รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
  - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพผู้น า  จ านวน   ๒3๐ ,๐๐๐ บาท 
    และเครือข่ายการด าเนินงานด้านสุขภาพ 
  - โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์เพื่อสุขภาพที่ดี   จ านวน     30,000 บาท 
    วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
  - โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ     จ านวน     60,๐๐๐ บาท 
  - โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ    จ านวน     15,๐๐๐ บาท 
  - โครงการคลินิกกฎหมายต าบลบางขุนไทร  จ านวน       3 ,000 บาท 

          ๑.๒ งบเงินอุดหนุน      รวม      127,000  บาท     
          เงินอุดหนุน       รวม      127,000  บาท     
         เงินอุดหนุนส่วนราชการ           
     - โครงการกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด    จ านวน       ๘ ,๐๐๐ บาท 
        - โครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ  จ านวน       ๖,๐๐๐ บาท 
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     - โครงการอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งระดับหมู่บ้าน จ านวน    13,000 บาท 
          ต าบลเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
       เงินอุดหนุนเอกชน         

      - โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งและแหล่งหอยแครง   จ านวน   ๑๐๐ ,๐๐๐ บาท 
       ๘ . แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ตั้งไว้  1,218,000 บาท     

    ๑. งานกีฬาและนันทนาการ     รวม        10,000  บาท     
    ๑.๑ งบด าเนินการ      รวม        10,000 บาท      
    ค่าวัสดุ        รวม         10,000 บาท     
  - วัสดุกีฬา        จ านวน      1๐,๐๐๐ บาท 
  ๒. งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น     รวม       128,000  บาท     
๒.๑ งบด าเนินการ       รวม         90,000 บาท     

                 คา่ใช้สอย        รวม         90,000 บาท     
      รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
     - โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ    จ านวน     60,๐๐๐ บาท 
     - โครงการจัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา     จ านวน     ๒๐ ,๐๐๐ บาท 
    - โครงการประกวดกิจกรรมด้านศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 

  ๒.๒ งบเงินอุดหนุน      รวม         38,000  บาท     
  เงินอุดหนุน                รวม         38,000  บาท      

       เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์    
     - โครงการอิสลามศึกษา    จ านวน      ๑๘ ,๐๐๐ บาท 
    -  โครงการจัดซื้อหนังสือเรียนและสื่อการเรียนการสอน จ านวน      20 ,000 บาท 
      ๓. งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว      รวม    1,080,000 บาท     
    ๓.๑ งบด าเนินงาน      รวม    1,000,000 บาท      
    ค่าใช้สอย        รวม    1,000,000 บาท     
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
  - โครงการจัดงานบางขุนไทร Sea Salt & Light   จ านวน 1,000,000 บาท 
  ๓.๒ งบเงินอุดหนุน      รวม         80,000  บาท     
  เงินอุดหนุน       รวม         80,000 บาท    

    เงินอุดหนุนส่วนราชการ        
  - โครงการจัดกิจกรรมร่วมงานพระนครคีรีเมืองเพชร   จ านวน      ๓๐,๐๐๐ บาท  

      ครั้งที่ 35 ประจ าปี 2564 
     - โครงการจัดงาน “เปิดโลกทะเลโคลน” ครั้งที่ 12         จ านวน      ๕๐,๐๐๐ บาท 
      ประจ าปี 2564 
      9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  ตั้งไว้ 4,062,300  บาท 
      1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  รวม 1,837,800  บาท 
      1.1 งบบุคลากร     รวม 1,447,800  บาท 
      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)    รวม 1,447,800  บาท 
    - เงินเดือนพนักงาน     จ านวน  1,208,600 บาท 
    - เงินประจ าต าแหน่ง      จ านวน       42,000 บาท 
    - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    จ านวน     185,200 บาท 
    - เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง    จ านวน       12,000 บาท 
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      1.2 งบด าเนินงาน     รวม   390,000  บาท 
      ค่าตอบแทน     รวม   207,000  บาท 
    - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์   จ านวน     20 ,000 บาท 
      แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    - ค่าเบี้ยประชุม      จ านวน     20 ,000 บาท 
    - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   จ านวน         5,000 บาท 
    - ค่าเช่าบ้าน       จ านวน     102,000 บาท 
    - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร     จ านวน      60,000 บาท 
      ค่าใช้สอย       รวม      90,000 บาท 
      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      
    - ค่าโฆษณาและเผยแพร่    จ านวน       5 ,000 บาท 
    - ค่าเบี้ยประกันภัย     จ านวน       5,000  บาท 
    - ค่าจ้างเหมาบริการ     จ านวน      30,000 บาท 
      รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
    - ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน อบต.    จ านวน       30,000 บาท 
    - ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม     จ านวน     20,000 บาท 
      ค่าวัสดุ        รวม     93,000  บาท 
    - วัสดุส านักงาน       จ านวน      20 ,000 บาท 
    - วัสดุเชื่อเพลิงและหล่อลื่น    จ านวน      10 ,000 บาท 
    - วัสดุโฆษณาและเผยแพร่    จ านวน        3 ,000 บาท 
    - วัสดุคอมพิวเตอร์     จ านวน      60,000 บาท 
      2. งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน    รวม 2,224,500 บาท 
      2.1 งบด าเนินงาน      รวม  1,105,000 บาท 
      ค่าใช้สอย       รวม    400,000 บาท 
      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
    - ค่าโฆษณาและเผยแพร่    จ านวน       50 ,000 บาท  
    - ค่าจ้างเหมาบริการ     จ านวน     150 ,000 บาท   
    - ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม   จ านวน    200 ,000 บาท 
      ค่าวัสดุ      รวม    705,000 บาท 
    - วัสดุก่อสร้าง      จ านวน    500 ,000 บาท   
    - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง    จ านวน         5,000 บาท 
    - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น    จ านวน     200,000 บาท 
      2.2 งบลงทุน     รวม     1,119,500 บาท 
      ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    รวม 1 ,119,500 บาท 
      ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
    - โครงการก่อสร้างผนังกันดิน ค.ส.ล.หมู่ที่ 1   จ านวน    419,500 บาท 
      ข้างถนน (สาย พบ.ถ.36-002) 

       - ค่าจ้างออกแบบค่าจ้างควบคุมงาน   จ านวน   500 ,000 บาท 
    - เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)  จ านวน   200 ,000 บาท 
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  10. แผนงานการเกษตร    ตั้งไว้  208,000  บาท 
    1. งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้   รวม  208,000  บาท 
    1.1 งบด าเนินงาน     รวม  208,000  บาท 
    ค่าใช้สอย      รวม  208,000  บาท 
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  
  - ค่าจ้างเหมาบริการ     จ านวน   200 ,000 บาท   
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
  - โครงการปลูกป่าทดแทน     จ านวน       8,000 บาท 
  ส าหรับรายละเอียดร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖ 4 ตามเอกสาร     

ที่ได้แจกให้กับสมาชิกสภา อบต .บางขุนไทร ทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม แล้ว ก็ขอให้ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นได้ร่วมกันพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีฉบับดังกล่าวต่อไป 

ประธานสภาฯ ตามท่ีคณะผู้บริหารท้องถิ่น ได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 
ให้ที่ประชุมสภา อบต. บางขุนไทรได้ พิจารณานั้น ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554)ข้อ 45 วรรคสาม         
ได้ก าหนดไว้ว่า “ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดไม่ได้ และในการพิจารณา
วาระท่ีสอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น” ดังนั้น ที่ประชุมสภา อบต. จะต้องพิจารณา ร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณแบ่งเป็นสามวาระ วาระท่ีหนึ่ง ขั้นรับหลักการ วาระท่ีสอง ขั้นแปรญัตติ และวาระที่ สาม  
ขั้นลงมติ      

                      ดงันัน้ เพ่ือให้การพิจารณารา่งข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าป ีเป็นไปด้วยความเรยีบร้อยและ
ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯก าหนด จึงขอให้ที่ประชุม สภา อบต. ได้ร่วมกันพิจารณา ร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  วาระท่ีหนึ่ง คือ ขั้นรับหลักการ ซึ่งสมาชิกสภา ท้องถิ่นสามารถ
อภิปรายได้ในวาระนี้  หลังจากนั้นจะขอมติที่ประชุมว่าจะรับหลักการ แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ฉบับนี้หรือไม่ ขอเชิญสมาชิกสภา อบต.บางขุนไทร ที่มีความ
ประสงคจ์ะอภิปรายในวาระนี้ ขอเชิญครับ    

ที่ประชุม   ฝ่ายเลขานุการสภา อบต.ได้ตรวจสอบสมาชิกสภา อบต.ที่อยู่ในที่ประชุม มีสมาชิกสภา อบต.เข้าร่วม
ประชุม จ านวน 17 คน  ถือว่าครบองค์ประชุมและ ได้ร่วมกันพิจารณา ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีการ อภิปราย ซักถาม เพ่ิมเติม และตอบข้อซักถามกัน
พอสมควรที่ประชุม สภา อบต.บางขุนไทร จึงได้มีมติ ให้ความเห็นชอบ รับหลักการ แห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 วาระท่ีหนึ่ง จ านวน 16 เสียง และงดออกเสียง 
จ านวน 1 เสียง 

ประธานสภาฯ   เมื่อที่ประชุมสภา ท้องถิ่น ได้ มีมติ เห็นชอบและ รับหลักการ แห่ง ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖ 4 วาระท่ี หนึ่ง  ไปแล้วนั้น  ต่อไปในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ประธานสภา ท้องถิ่น จะต้องจัดส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีให้คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณา อีกครั้งหนึ่ง ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ) หมวด ๘ 
คณะกรรมการสภาท้องถิ่น ข้อ ๑๐๓ (๑) และข้อ ๑๐๕ (๓) สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  จะต้องเลือก
สมาชิกสภาท้องถิ่น  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ก็ขอให้ที่
ประชุมได้ร่วม กันพิจารณาและเสนอรายชื่อสมาชิกสภา  อบต.บางขุนไทร ผู้ที่จะมาเป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4  
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โดยในการด าเนินการคัดเลือก ให้น าแนวทางการเลือกตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยฯ ฉบับดังกล่าว    
ข้อ ๑๒  มาใช้ในการคัดเลือก โดยอนุโลม ก็ขอให้ที่ประชุม สภา อบต.บางขุนไทร ได้พิจารณา ก าหนด
จ านวนของคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ งบประมาณ และพิจารณาเสนอรายชื่อคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ พร้อมก าหนดวันแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ว่าจะให้
เสร็จสิ้นวันใด ก็ขอให้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาต่อไป 

ที่ประชุม           ฝ่ายเลขานุการสภา อบต.ได้ตรวจสอบสมาชิกสภา อบต.ที่อยู่ในที่ประชุม มีสมาชิกสภา อบต.เข้าร่วม
ประชุม จ านวน 17 คน  ถือว่าครบองค์ประชุม  โดยได้ร่วมกันพิจารณาและด าเนินการคัดเลือกสมาชิก
สภา  อบต. บางขุนไทร เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ตามแนวทางแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพ่ิมเติม (ถึงฉบับที่ ๒) พ.ศ.2554) ซ่ึง ที่ประชุมสภา อบต.ได้ ก าหนดให้มี
คณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  จ านวนสามคน และที่ประชุมได้
ด าเนินการคัดเลือกสมาชิกสภา อบต.ทีละหนึ่งคน โดยมีผู้เสนอรายชื่อเพียงครั้งละหนึ่งคนและ มีผู้รับรอง
ถูกต้องครบถ้วน ซึ่งผู้ที่ถูกเสนอรายชื่อที่ประชุมได้มีมติ เห็นชอบเป็นเอกฉันท์คัดเลือกเป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖4 จ านวน  16 เสียง และงด
ออกเสียง จ านวน 1 เสียง รายละเอียด ดังนี้ 
คนที่หนึ่ง นายชุมพล คอเหลี่ยม ต าแหน่ง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  8 เสนอรายชื่อ นายไสว ปรียานนท์ 
ต าแหน่ง ส มาชิกสภา อบต.หมู่ที่  6 เป็นกรรมการแปรญัตติ  โดยมีสมาชิกสภา อบต.รับรองครบถ้วน
ถูกต้อง จ านวน ๒ ท่าน  คือ  ( ๑)  นายเสนาะ โชยา ต าแหน่ง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  11                 
และ (๒) นายชัยพฤกษ์ อุทารไทร ต าแหน่ง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที ่2  
คนที่สอง นายชัยพฤกษ์ อุทารไทร ต าแหน่ง สมาชิกสภาอบต.หมู่ที ่2 เสนอรายชื่อ นายส ารวย นาคนคร 
ต าแหน่ง ส มาชิกสภา อบต.หมู่ที่  9 เป็นกรรมการแปรญัตติ  โดยมีสมาชิกสภา อบต.รับรองครบถ้วน
ถูกต้องจ านวน ๒ ท่าน  คือ  ( ๑)  นายชุมพล คอเหลี่ยม ต าแหน่ง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  8               
และ (๒) นายสังข์กร สุขกันตะ ต าแหน่ง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 
คนที่สาม  นายเสนาะ โชยา ต าแหน่ง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  11 เสนอรายชื่อ นางอรษา จันทรโชติ 
ต าแหน่ง ส มาชิกสภา อบต.หมู่ที่  5 เป็นกรรมการแปรญัตติ  โดยมีสมาชิกสภา อบต.รับรองครบถ้วน
ถูกต้อง จ านวน ๒ ท่าน  คือ  (๑)  นายชัยพฤกษ์ อุทารไทร ต าแหน่ง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  2           
และ (๒) นายชุมพล คอเหลี่ยม ต าแหน่ง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8  
  และได้ก าหนดระยะเวลา ในการยื่นเสนอขอแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ได้  
ตั้งแต่วันที่  17 สิงหาคม ๒๕ ๖3 - 19 สิงหาคม ๒๕ ๖3 และก าหนดให้คณะกรรมการแปรญัตติ ร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี มา ประชุมเพ่ือท าการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 20 สิงหาคม ๒๕๖3 

เลขานุการสภาฯ ได้น าปรึกษาคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และได้มีการก าหนด  
นัดวันประชุมเพื่อแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ในวันที่ 
20 สิงหาคม ๒๕ ๖3 เวลา  09.30 น. ณ ห้องปลัด อบต. บางขุนไทร  และหาก มีสมาชิกสภา อบต.     
บางขุนไทรท่านใด ทีม่ีความประสงค์จะยื่นเสนอขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี       
ก็ขอให้มาชี้แจงในวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวด้วย  และหลังจากเลิกการประชุมสภา อบต.บางขุนไทร  
ในวันนี้ ผมขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณท้ังสามท่าน เพื่อท าการเลือก
ประธานและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ือปฏิบัติ
หน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ก าหนดต่อไป 

ที่ประชุม รับทราบ  
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      ประธานสภาฯ ผมขอนัดหมายให้สมาชิกสภา อบต.บางขุนไทรและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน มาเข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ 

สมัยที่ ๓ ประจ าปี  ๒๕๖3 ครั้งที่ ๒/๒๕๖3 เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖ 4 (วาระท่ีสองและวาระท่ีสาม) ในวันที่  25 สิงหาคม ๒๕ ๖3 เวลา 09.30 น. 
และหากมี สมาชิกสภา  อบต .บางขุนไทร ท่านใด  มีความประสงค์ จะเสนอขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี กใ็ห้ส่งหนังสือขอแปรญัตติไปยังคณะกรรมการแปรญัตติ ได้ ตั้งแต่วันที่ 17 
สิงหาคม ๒๕๖3 - 19 สิงหาคม ๒๕๖3 ในเวลาราชการ ณ ที่ท าการ อบต.บางขุนไทร และ สมาชิกสภา
อบต. บางขุนไทร ท่านใด  ที่ได้ ยื่นเสนอขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ 2564 ก็ขอให้เข้ามาชี้แจงในวันประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ในวันที่ 20 สิงหาคม ๒๕๖3 เวลา 09.30 น. ณ ห้องปลัด อบต.บางขุนไทรด้วย  

       ที่ประชุม รับทราบ 

  ประธานสภาฯ ๓.2 ญัตติเรื่องการพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2563 ขอเชิญนายก 
อบต.บางขุนไทร ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม 

นายก อบต.        ด้วย อบต.บางขุนไทร มีความประสงค์ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
เนื่องจากมีความจ าเป็นจะต้องด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ไว้ใช้ในราชการเพ่ิมเติม  โดยการติดตั้งผ้าม่าน
ประตูพร้อมอุปกรณ์ ส าหรับติดตั้งภายในอาคารส านักงาน อบต.บางขุนไทร  เพ่ือความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในการปฏิบัติงานราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  แต่ไม่ได้
ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีไว้ จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ไว้ใช้ในราชการ รายละเอียดดังนี้   
โอนเพิ่ม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จ านวน 21,000.-บาท ดังนี้ 
1. ส ำนักงำนปลัด ขอโอนเพิ่ม เป็นเงิน 21,000.-บาท            
ด้านบริหารงานทั่วไป 
แผนงานบริหารงานทั่วไป   
งานบริหารทั่วไป   
งบลงทุน    
หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
- ผ้ำม่ำนพร้อมอุปกรณ์ (เพิ่มเติม)  โอนเพิ่ม เป็นเงิน 21,000.-บาท เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าผ้าม่านประตูแบบตาไก่พร้อมอุปกรณ์ ส าหรับติดตั้งภายในอาคารส านักงาน อบต.
บางขุนไทร โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้  

  1. ผ้าม่านประตู แบบตาไก่ ขนาดไม่น้อยกว่า 3.60 x 3.00 เมตร จ านวน 2 ชุด  
  2. ผ้าม่านประตู แบบตาไก่ ขนาดไม่น้อยกว่า 4.10 x 3.00 เมตร จ านวน 1 ชุด  
  3. เป็นผ้าโพลีเอสเตอร์ 100 % สามารถกันแดดได้และไม่เก็บฝุ่น  

ตั้งตามราคาท้องตลาดทั่วไป เนื่องจากต้องการรุ่นและคุณสมบัติพิเศษ ซึ่งไม่มีในบัญชีราคา 
มาตรฐานครุภัณฑ์  
เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าว เป็นโครงการที่ด าเนินการจัดท าไม่ใช่เพื่อบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะ จึงไม่ต้องบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือซักซ้อมแนวทางการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2561 กระทรวงมหาดไทย ที่มท 0810.3/ว6046 ลงวันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ.
2561 ข้อ 4  
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โอนลด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จ านวน 21,000.- บาท ดังนี้ 
1. ส านักงานปลัด ขอโอนลด เป็นเงินทั้งสิ้น จ านวน 21,000.-บาท   
ด้านบริหารทั่วไป 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
งบด าเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอย 
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ   

  โครงการบริหารจัดการขยะชุมชน  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการบริหารจัดการขยะชุมชน โดยมีค่าใช้จ่าย

ประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร      
ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง งบประมาณตั้งไว้ เป็นเงินทั้งสิ้น 50,000.-บาท 
ยังไม่มีการเบิกจ่าย  งบประมาณคงเหลือ 50,000.-บาท  ขอโอนลดครั้งนี้ เป็นเงิน 21,000.-
บาท คงเหลืองบประมาณ จ านวน 29,000.-บาท 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ 

  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ และฉบับที่ ๓) พ.ศ.2543 หมวด ๔  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ  ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้
ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
ดังนั้น เพื่อให้การพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยฯ ก าหนด จึง ขอให้ที่ประชุมสภา อบต. บางขุนไทร ได้ร่วมกันพิจารณาโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖3 จ านวน 21,000.-บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)  
รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้กับทุกท่านแล้ว 

ประธานสภาฯ   ตามท่ี นายก อบต.บางขุนไทรได้ชี้แจงรายละเอียดให้ทราบ ก็ ขอให้ที่ประชุมสภา อบต.บางขุนไทร          
ได้ร่วมกันพิจารณา เพ่ือโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นเงินทั้งสิ้น 
จ านวน 21,000.-บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) หลังจากนั้นจะขอมติจากท่ีประชุม 

ที่ประชุม ฝ่ายเลขานุการสภาฯ ได้ตรวจสอบสมาชิกสภา อบต.บางขุนไทรที่อยู่ในที่ประชุม มีสมาชิกสภา อบต.
บางขุนไทรเข้าร่วมประชุม จ านวน 17 คน  ถือว่าครบองค์ประชุม และ ได้ร่วมกันพิจารณา โอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2563 โดยมีการซักถาม เพ่ิมเติม และตอบข้อซักถามกัน
พอสมควรที่ประชุม สภา อบต.บางขุนไทร จึงมีมติให้ความเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 วงเงินงบประมาณอนุมัติ 21,000.-บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)  
จ านวน 16 เสียง และงดออกเสียง จ านวน 1 เสียง  

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ  
        ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภา อบต.บางขุนไทรท่านใด หรือมีผู้ใดที่จะเสนอเรื่องอ่ืนๆ  หรือซักถามอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ 

(ไม่มี) ถ้าไม่มีผมก็ขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต.บางขุนไทรและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม
สภาท้องถิ่น ในวันนี้  และขอเน้นย้ าสมาชิกสภา อบต. บางขุนไทร ทุกท่านอีกครั้ง  ในวันที่  25 สิงหาคม 
๒๕๖3 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม อบต.บางขุนไทร ขอเชิญสมาชิกสภาอบต .บางขุนไทรทุกท่าน 
มาเข้าร่วมประชุม สภาท้องถิ่นโดยพร้อมเพรียงกันด้วย และส าหรับสมาชิกสภา อบต. บางขุนไทรท่านใด 
ที่ไม่ได้มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้  ขอให้ทางฝ่ายเลขา นุการสภา อบต.บางขุนไทร ท าหนังสือแจ้งขอเชิญ
ประชุมในครั้งหน้าด้วย ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งและขอปิดการประชุม 

เลิกประชุมเวลา 11.05 น.   
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                   (นายส ารวย นาคนคร) 
  
          (ลงชื่อ)   อรษา จันทรโชติ   กรรมการ              

            (นางอรษา จันทรโชติ)   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 
 
 

-  ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๖3 ครั้งที่ 2/2563 
   เมื่อวันที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖3 ได้มีมติรับรองบันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 
   ประจ าปี ๒๕๖3 ครั้งที่ ๑/๒๕๖3 เมื่อวันที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖3 (ฉบับนี้) เรียบร้อยแล้ว 

                
                (ลงชื่อ) จรินทร์ เดชปาน ผู้รับรองรายงานการประชุม 

                                                   (นายจรินทร์ เดชปาน) 
                                    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 

 
 



 

 
 
 


