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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3/2563  ครั้งที่  1 

วันที่  6  สิงหาคม   2563  เวลา  09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย   

ผู้มาประชุม  จ านวน  32   คน 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล   ต าแหน่ง     ลายมือชื่อ 
1. นายค าภา กาญบุตร              สมาชิก อบต. ม. 1                ค าภา    กาญบุตร 
2. นายกาวี   มะโนสิม สมาชิก อบต. ม. 1                  กาวี      มะโนสิม 
3. นายยุทธชัย ปูุทา สมาชิก อบต. ม. 2                ยุทธชัย    ปูุทา 
4.        นายวิกรานต ์ นวลสิงห ์ สมาชิก อบต. ม. 2                 วิกรานต์    นวลสิงห ์
5. นายอัครชัย แสงธาดา สมาชิก อบต. ม. 3                อัครชัย    แสงธาดา 
6. นายจรัญ ว่องไว สมาชิก อบต. ม. 3                จรัญ               ว่องไว 
7. นายพงษ์ศักดิ์ สุริยภูม ิ สมาชิก อบต. ม. 4                พงษ์ศักดิ์     สุริยภูม ิ
8. นายสุทธา ศรีเทพ สมาชิก อบต. ม. 4       สุทธา     ศรีเทพ 
9. นางสุดารัตน์        ใจวัน สมาชิก อบต. ม. 5       สุดารัตน์         ใจวัน 
10.     นายเสถียร          จนัทร์มาลา           สมาชิก อบต. ม. 5                  เสถียร            จันทร์มาลา 
11. นายชาญชัย โพธิกมล สมาชิก อบต. ม. 6       ชาญชัย     โพธิกมล 
12. นายนิรันดร์ ดอบุตร สมาชิก อบต. ม. 6       นิรันดร ์    ดอบุตร 
13. นายณรงค์           วงศ์สง่า               สมาชิก อบต. ม. 7       ณรงค์     วงศ์สง่า 
14.     นายปัญญา          วงศ์สง่า               สมาชิก อบต. ม. 7                 ปัญญา          วงศ์สง่า                
15. นายจันทร คุณสมบัติ สมาชิก อบต. ม. 8  จันทร     คุณสมบัติ 
16.     นายจตุรงค์          ถีระพันธ์              สมาชิก อบต. ม. 8                   จตุรงค์           ถีระพันธ์                
17. นายสมทบ แสงพรมชาลี สมาชิก อบต. ม. 9  สมทบ     แสงพรมชาลี  
18. นายสิทธิศักดิ์ บุญสุนีย์ สมาชิก อบต. ม. 9  สิทธิศักดิ์     บุญสุนีย ์
19. ร.ต.พลชัย          โยควัฒน์              สมาชิก อบต. ม. 10                  พลชัย           โยควัฒน์   
20.     นายเสนีย์           พ่วงทิม                สมาชิก อบต. ม. 10                 เสนีย์             พ่วงทิม                 
21. นายอดิศร บุตรชาติ สมาชิก อบต. ม. 11  อดิศร     บุตรชาต ิ
22 นายวินิจ นิยมเหลา สมาชิก อบต. ม. 11                 วินิจ    นิยมเหลา 
23. นายอนุภาพ คชพล สมาชิก อบต. ม. 12  อนุภาพ     คชพล 
24.     นายบุญแทน       ศรหีาพุฒ             สมาชิก อบต. ม. 12                  บุญแทน         ศรีหาพุฒ              
25. นายนิรัญ ทองโคตร สมาชิก อบต. ม. 13  นิรัญ              ทองโคตร 
26. นายสุริยันต์ สง่าพันธ์ สมาชิก อบต. ม. 14  สุริยันต์     สง่าพันธ์ 
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27 นายส ารวย ศรีวันทา สมาชิก อบต. ม. 14                 ส ารวย     ศรีวันทา 
28.     นายนิ่ม  ฝุายรีย์ สมาชิก อบต. ม. 15                  นิ่ม    ฝุายรีย ์
29. นายภาณรงค์ พลสันต์ สมาชิก อบต. ม. 16  ภาณรงค์   พลสันต์ 
30.      นายณัฐพล         เที่ยงทัศน์             สมาชิก อบต. ม. 16                 ณัฐพล         เที่ยงทัศน์              
31 นายชะนะ สิงห์งาม สมาชิก อบต. ม. 17  ชะนะ    สิงห์งาม 
32.     นายคัณชิต          ธสิาร                   สมาชิก อบต. ม. 17                 คัณชิต          ธิสาร                   
ผู้ไม่มาประชุม   จ านวน   -  คน 

ผู้เข้าร่วมประชุม   จ านวน  10   คน 
1. นายวีระศักดิ์ สุทธิอาจ นายก อบต.         ระศักดิ์    สุทธิอาจ 
2. นายสง่า  อุ่นแก้ว รองนายก อบต.        สง่า    อุ่นแก้ว 
3 นายกรุงศรี วังชา รองนายก อบต.        กรุงศรี          วังชา 
4.        นายสมัย           พลสันต์                เลขานุการนายก อบต.               สมยั             พลสันต์                 
5. ส.ต.อ.สุรศักดิ์ น้อยบาท ปลัด อบต.         สุรศักดิ์    น้อยบาท 
6. นางอมรรัตน์       แสนบรรดิษฐ์         หัวหน้าส านัก                           อมรรัตน์       แสนบรรดิษฐ์          
7. นางสาวสุจิตตรา   เนียมเพราะ          นักวิเคราะห์ฯ                          สุจิตตรา        เนียมเพราะ                
8.        นางเพ็ญนี          ดามะนาว             จพง.การเงินและบัญชี               เพ็ญนี           ดามะนาว 
9. น.ส.ยศวดี          วิลาลัย                นักวิชาการศึกษา                      ยศวดี            วิลาลัย                                
10.      นางสาววิยดา      แก้วอุดร              ผช.จพง.ธรุการ                        วิริยา             แก้วอุดร                

 
เริ่มประชุม  เวลา  09.00  น. 
   เมื่อที่ประชุมพร้อม  นายปัญญา  วงศ์สง่า ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย  สมัยสามัญ  สมัยที่  3/2563   ครั้งที่ 1  
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

นายปัญญา วงศ์สง่า/ประธานสภา อบต. 
        1. เรียนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เนื่องจากมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน LPA 
คะแนนในส่วนของสภาที่ผมได้สอบถามจากเจ้าหน้าที่ ก็ได้คะแนนไม่เต็ม ขาดในส่วนของการเข้ารับอบรมของสมาชิก
สภาซึ่งไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
                                    2.การเลือกตั้งท้องถิ่น ซึ่งยังไม่มีก าหนดที่แน่นอน สมาชิกสภาทุกท่านก็ปฏิบัติหน้าที่ไป
ก่อนจนกว่าจะมีค าสั่งเปลี่ยนแปลงครับ 
                                    3.เรื่องใบลาของสมาชิก สมาชิกท่านใดจะขอลาในการประชุมสภาแต่ละครั้ง ก็ขอให้
เขียนใบลาให้ถูกต้องทุกครั้งด้วยนะครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง  รับรองการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563   
                             เมื่อวันที่  14  พฤษภาคม   2563    
ที่ประชุม                  -มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์  
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง  เสนอเพื่อทราบ 

นายวิกรานต์  นวลสิงห์/ส.อบต.หมู่ที่ 2 
                                   เรียนประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมในนามของ อสร.อาสาสมัคร
แรงงานจังหวัดสกลนคร ได้รับสมัครบุคคลทั่วไป กรณีที่ 1.มีการจ่ายเงิน 70 บาท/เดือน รัฐจะเพ่ิมให้ 30 บาท       
2.จ่ายเงิน 100 บาท/เดือน รัฐจะเพ่ิมให้ 50 บาท 3.จ่ายเงิน 300 บาท/เดือน รัฐจะเพ่ิมให้ 100 บาท  ซึ่งทั้งสาม
กรณีนี้จะมีผลประโยชน์ คือ จ่ายเงิน 70 บาท เสียชีวิตจะได้ค่าท าศพ 20,000 บาท พิการทุพลภาพได้เดือนละ 
500 ไม่เกิน 1,000 บาท ชดเชยให้ 15 ปี เจ็บปุวยนอนโรงพยาบาลชดเชยให้วันละ 300 บาท ไม่เกิน 30 วัน ส่ง 
100 บาท เจ็บปุวยนอนโรงพยาบาลชดเชยให้วันละ 300 บาท ไม่เกิน 30 วัน ส่ง 300 เจ็บปุวยนอนโรงพยาบาล
ชดเชยให้วันละ 300 บาท ไม่เกิน 90 การสมัครก็น าบัตรประชาชนไปสมัครได้ที่เคาท์เตอร์เซอร์วิสหรือเคาท์เตอร์บิ๊ก
ซี การคุ้มครองนั้นท่านต้องส่งให้ครบสามเดือนสิทธิถึงจะเกิด ขอแจ้งให้ทราบ 

ส.ต.อ.สุรศักดิ์  น้อยบาท/ปลัด อบต. 
                                   1.เรียนประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กรณีคดีหนองเหล่าไฮ่ ตอนนี้ใน
ชั้นศาลอุทรณ์ได้มีค าสั่งศาลออกมาแล้วว่าเป็นการฟูองซ้ า ซึ่งศาลอุทธรณ์ได้พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น ซึ่งศาลก็เปิด
โอกาสให้นางพิสมัยฎีกาได้ ซึ่งก็ยังอยู่ในระหว่างการขอขยายฎีกา ครับ 
                                    2.ในเดือนมิถุนายน ได้มีข้าราชการย้ายมา จ านวน 2 ท่าน ท่านแรก นายปิยวิทย์ นาม
ผา ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ท่านที่ 2 นางสาวนภัสร์นันท์ บุญตา  ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ขอให้ทั้งสองท่าน
ได้แนะน าตัวให้กับสมาชิกด้วยครับ 
        3.ท่าน ผอ.กองกลังก็ได้เดินทางย้ายไปแล้ว เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ซึ่งท่านได้
ย้ายไปอยู่ที่ อบต.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ก็คณะพนักงานเจ้าหน้าที่ได้มีโอกาสเดินทางไปส่งท่าน 
                                     4.ในช่วงที่ผ่านมา มีโครงการ 2 โครงการ แต่ไม่ใช่โครงการของทาง อบต.ทางธนาคาร
ต้นไม้บ้านโคกส าราญร่วมกับคลังจังหวัด ได้มาปลูกปุาท่ีดอนหวาย โดยมีผู้ว่าจังหวัดมาเป็นประธานในพิธี อีกโครงการ
ก็ท่ีหนองบัวรวมโดยมีท่านนายอ าเภอมาเป็นประธานในพิธี 
                                     5.ในวันที่ 19-21 สิงหาคม 2563 จะมีการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 
ประจ า อปท. ซึ่งทาง อบต.เดื่อศรีคันไชยร่วมกับ อบต.ศรีวิชัย ซึ่งจัดที่ มณฑลทหารบกที่ 29 ค่ายกฤษณ์สีวะรา 
สมาชิกท่านใดสนใจจะเข้าร่วมจิตอาสาลงชื่อได้ที่นักวิเคราะห์ครับ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 
                             4.1 พิจารณารา่งข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2564 
                                    (ขั้นรับหลักการ) 
นายปัญญา วงศ์สง่า/ประธานสภา อบต. 

เรียนเชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย ชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมายของ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติม 
จนถึงปัจจุบัน 
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ส.ต.อ.สุรศักดิ์  น้อยบาท/ปลัด อบต. 
    กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  กระผมขอชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมาย  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2541 รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 
และ พ.ศ.2543 หมวด  3   
                    ข้อ  22  ให้หัวหน้าส่วนหน่วยจัดท าประมาณการรายรับ  และประมาณการรายจ่ายและให้หัวหน้า
งานคลังรวบรวมงานการเงินและสถิติต่าง ๆ ของทุกหน่วยงาน เพ่ือใช้ประกอบการค านวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อ
เจ้าหน้าที่งบประมาณ 
  ข้อ  23  ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณท าการพิจารณาตรวจสอบ  วิเคราะห์  และแก้ไขงบประมาณ
ชั้นต้น  แล้วให้เสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อคณะผู้บริหาร ท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงินงบประมาณยอดใด
เป็นงบประมาณประจ าปีแล้ว ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม และจัดท าเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะ
ผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้น าเสนอต่อสภาท้องถิ่น ให้ทันสมัยสามัญท่ี 3 
  ข้อ 24 ในกรณีที่คณะผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่สามารถที่จะน าร่างงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีเสนอต่อสภาท้องถิ่นได้ทันในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ ให้เสนอขออนุมัติต่อสภาท้องถิ่น แล้วรายงายให้
ผู้ว่าราชการจังหวัด ทราบ ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้รายงานนายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ า
กิ่งอ าเภอ 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  2547 (รวมทั้งแก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  หมวด 3  
  ข้อ 45  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ  แต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียวผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภา
ท้องถิน่จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติ
ให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว  การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็ม
สภา  โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  จะพิจารณาสาม
วาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง  ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง
นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 
   ข้อ 49  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว  ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการ    
แปรญัตติพิจารณา  ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด  
และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย  ภายใน
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควร
จะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ  โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่น 
รับรอง เช่นเดียวกับการเสนอญัตติการเสนอค าแปรญัตติให้อนุโลม  ใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้ในการพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติวาระท่ีสอง  กรณีการพิจารณาสามวาระรวดเดียว  ผู้แปรญัตติอาจเสนอค าแปรญัตติด้วยวาจาได้ 
  ข้อ  50  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว  จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม
และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม  พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อย
จะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง  การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติ
เกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติ
ด้วยและให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา 



5 

 

เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย  เพ่ือแถลงประกอบ
รายงานหรือชี้แจข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 
       ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง  ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปร
ญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น  เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน  ถ้าที่ประชุม
สภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติ  หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว  ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอ
ญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 
  ข้อ  52  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย  เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
จะได้ลงมติให้มีการอภิปราย  ถ้ามีเหตุอันสมควรในการพิจารณาวาระนี้  ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตรา
เป็นข้อบัญญัติหรือไม ่
          หมวด  4   ข้อ  58  ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นยื่นต่อสภาท้องถิ่น ตาม
แบบและวิธีการภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 

ข้อ  59  การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  จะกระท าได้เฉพาะการขอลดรายจ่ายหรือการขอ
ลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย  และต้องมีจ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 
  ข้อ  60  ห้ามมิให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่  หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย  หรือเปลี่ยนแปลงความประสงค์
ของจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย  เว้นแต่จะได้รับค ารับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น  หรือค าแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่น
เป็นผู้แปรญัตติ 

นายปัญญา วงศ์สง่า/ประธานสภา อบต. 
    ตามที่ปลัด อบต. ได้ชี้แจงระเบียบ  ข้อกฎหมาย  มีท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มีขอเรียนเชิญ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย แถลงงบประมาณร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2564 เรียนเชิญครับ 

นายวีระศักดิ์  สุทธิอาจ / นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย 
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  โอกาสนี้ขอแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้ทุกท่านได้ทราบ รวมถึงสถานการณ์การคลังตลอดจนหลักการ  และ
แนวนโยบายในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ดังต่อไปนี้      
 สถานการณ์คลัง 

  1.1  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนต าบลมีสถานะการเงิน  
ดังนี้ 

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 31,392,379.53 บาท 
1.1.2 เงินสะสม จ านวน 9,946,372.49 บาท 
1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 11,500,759.23 บาท 
1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท 
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 1 โครงการ รวม 30,669.00 บาท 
1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท 
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2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563 
(1) รายรับจริง จ านวน 53,736,460.59 บาท ประกอบด้วย 
หมวดภาษีอากร จ านวน 102,111.00 บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

จ านวน 74,985.00 บาท 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 225,026.96 บาท 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและ
การพาณิชย์ 

จ านวน 0.00 บาท 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 5,570.00 บาท 
หมวดรายได้จากทุน จ านวน 11,480.00 บาท 
หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 22,064,997.63 บาท 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 31,252,290.00 บาท 
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 44,739.00 บาท 
(3) รายจ่ายจริง จ านวน 45,435,820.83 บาท ประกอบด้วย 
งบกลาง จ านวน 17,302,071.10 บาท 
งบบุคลากร จ านวน 13,865,596.00 บาท 
งบด าเนินงาน จ านวน 7,750,893.73 บาท 
งบลงทุน จ านวน 4,053,440.00 บาท 
งบรายจ่ายอื่น จ านวน 0.00 บาท 
งบเงินอุดหนุน จ านวน 2,463,820.00 บาท 
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 44,739.00 บาท 
(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จ านวน 3,643,280.00 บาท 
(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 2,660,000.00 บาท 
(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท 
 งบเฉพาะการ  
ประเภทกิจการประปา   กิจการประปา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563 
 รายรับจริง จ านวน 2,883,370.45 บาท 
 รายจ่ายจริง จ านวน 2,147,403.60 บาท 
 ก าไรสะสม จ านวน 0.00 บาท 
 เงินสะสม จ านวน 2,021,656.48 บาท 
 ทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 1,473,457.67 บาท 
 กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ จ านวน 0.00 บาท 
 ยืมเงินสะสมจากเทศบาล จ านวน 0.00 บาท 
 เงินฝากธนาคาร จ านวน 4,675,181.00 บาท 
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 ทรัพย์รับจ าน า จ านวน 0.00 บาท 

บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.2564 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย 
อ าเภอ วานรนิวาส   จังหวัดสกลนคร 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 75,761,080 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง   
หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น  

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
งานบริหารทั่วไป รวม 11,277,080 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 8,077,280 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,870,360 บาท 

   
เงินเดือนนายก/รองนายก จ านวน 622,800 บาท 

   
เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 45,600 บาท 

   
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก                                                            จ านวน จ านวน    45,600         บาท 

   
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 90,720 บาท 

   
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 3,065,640 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 4,206,920 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 2,530,320 บาท 

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 252,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,320,700 บาท 

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 103,900 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 2,890,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 380,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 200,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 50,000 บาท 

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 60,000 บาท 

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 70,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 1,695,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จ านวน 50,000 บาท 

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 100,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 50,000 บาท 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

      

    
ค่าของขวัญ ของรางวัล จ านวน 10,000 บาท 

    
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น จ านวน 300,000 บาท 

    
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี จ านวน 50,000 บาท 

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอก
ราชอาณาจักร 

จ านวน 500,000 บาท 

    
ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการรับเสด็จ จ านวน 50,000 บาท 

    
โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 20,000 บาท 

    
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารงานของบุคลากร 

จ านวน 250,000 บาท 

    
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ส าหรับคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 

จ านวน 20,000 บาท 

    

โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคัน
ไชย 
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน                     

จ านวน 
 

จ านวน 

20,000 
 

195,000 

บาท 
 
บาท 

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 80,000 บาท 

   
ค่าวัสดุ รวม 340,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 70,000 บาท 

   
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ จ านวน 20,000 บาท 

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 30,000 บาท 

   
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 30,000 บาท 

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 40,000 บาท 

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 80,000 บาท 

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 20,000 บาท 

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 50,000 บาท 

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 670,000 บาท 

   
ค่าไฟฟูา จ านวน 500,000 บาท 

   
ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 60,000 บาท 

   
ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 30,000 บาท 

   
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 80,000 บาท 

  
งบลงทุน รวม 84,800 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 84,800 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีท างาน จ านวน 2,000 บาท 

    
ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีโพลีแถว เก้าอ้ีพักคอย จ านวน 8,000 บาท 
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ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จ านวน 42,000 บาท 

    
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก จ านวน 6,000 บาท 

    
ค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน จ านวน 5,000 บาท 

   
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว       

    
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า จ านวน 21,800 บาท 

  
งบรายจ่ายอ่ืน รวม 30,000 บาท 

   
รายจ่ายอ่ืน รวม 30,000 บาท 

   
รายจ่ายอื่น       

    
ค่าจ้างส ารวจความพึงพอใจ จ านวน 30,000 บาท 

 
งานบริหารงานคลัง รวม 3,555,400 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 2,871,400 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,871,400 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,846,500 บาท 

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 945,900 บาท 

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 37,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 670,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 200,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 150,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 30,000 บาท 

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 10,000 บาท 

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 10,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 280,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 40,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 100,000 บาท 

    
โครงการประเมินและจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ จ านวน 10,000 บาท 

    
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จ านวน 10,000 บาท 

    
โครงการส ารวจจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จ านวน 100,000 บาท 

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 20,000 บาท 

   
ค่าวัสดุ รวม 190,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 50,000 บาท 

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 10,000 บาท 
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 80,000 บาท 

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท 

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 40,000 บาท 

  
งบลงทุน รวม 14,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 14,000 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีท างาน จ านวน 4,000 บาท 

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

    
ค่าจัดซื้อจอคอมพิวเตอร์ จ านวน 10,000 บาท 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,551,000 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 709,000 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 709,000 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 150,000 บาท 

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 24,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 480,000 บาท 

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 55,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 842,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 90,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 50,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 40,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 752,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
โครงการจ้างเหมาบริการรายเดือนบุคคลภายนอก จ านวน 252,000 บาท 

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 500,000 บาท 

 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 1,106,700 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 1,000,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 750,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอก
ราชอาณาจักร 

จ านวน 50,000 บาท 
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โครงการทบทวนอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน(อปพร.) จ านวน 100,000 บาท 

    
โครงการปูองกันเด็กจมน้ า จ านวน 20,000 บาท 

    
โครงการปูองกันและแก้ปัญหาภัยแล้ง จ านวน 50,000 บาท 

    
โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จ านวน 200,000 บาท 

    
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยภิบัติประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตรทบทวน 

จ านวน 150,000 บาท 

    
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน(อปพร.)
หลักสูตรจัดตั้ง 

จ านวน 100,000 บาท 

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 80,000 บาท 

   
ค่าวัสดุ รวม 250,000 บาท 

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 50,000 บาท 

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 60,000 บาท 

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 20,000 บาท 

   
วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 50,000 บาท 

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 

   
วัสดุเครื่องดับเพลิง จ านวน 50,000 บาท 

  
งบลงทุน รวม 106,700 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 106,700 บาท 

   
ครุภัณฑ์การเกษตร       

    
ค่าซื้อเครื่องสูบน้ า จ านวน 82,400 บาท 

   
ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ       

    
ค่าจัดซื้อวิทยุสื่อสาร จ านวน 20,000 บาท 

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

    
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ จ านวน 4,300 บาท 

แผนงานการศึกษา 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,826,900 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 716,000 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 716,000 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 632,000 บาท 

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 42,000 บาท 

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 1,088,800 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 170,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 120,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 40,000 บาท 
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 10,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 738,800 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จ านวน 28,800 บาท 

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 460,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 20,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอก
ราชอาณาจักร 

จ านวน 100,000 บาท 

    
โครงการส่งเสริมศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน 50,000 บาท 

    
โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน นักเรียน นักศึกษา ผู้ยากจน 
และผู้ด้อยโอกาส 

จ านวน 30,000 บาท 

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 50,000 บาท 

   
ค่าวัสดุ รวม 180,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 30,000 บาท 

   
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ จ านวน 10,000 บาท 

   
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 10,000 บาท 

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 30,000 บาท 

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 70,000 บาท 

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000 บาท 

  
งบลงทุน รวม 22,100 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 22,100 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีท างาน จ านวน 2,000 บาท 

    
ค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน จ านวน 11,600 บาท 

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

    
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ จ านวน 8,500 บาท 

 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 9,444,300 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 3,890,200 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,890,200 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,048,200 บาท 

   
เงินวิทยฐานะ จ านวน 42,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 2,500,000 บาท 

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 300,000 บาท 
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งบด าเนินงาน รวม 3,337,700 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 1,816,600 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

      

    
โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จ านวน 50,000 บาท 

    
โครงการกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ จ านวน 30,000 บาท 

    
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 30,000 บาท 

    
โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ จ านวน 30,000 บาท 

    
โครงการมอบวุฒิบัตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 20,000 บาท 

    
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จ านวน 1,586,600 บาท 

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 70,000 บาท 

   
ค่าวัสดุ รวม 1,521,100 บาท 

   
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ จ านวน 20,000 บาท 

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 40,000 บาท 

   
ค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน 1,461,100 บาท 

  
งบลงทุน รวม 20,400 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 20,400 บาท 

   
ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ       

    
ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง จ านวน 20,400 บาท 

  
งบเงินอุดหนุน รวม 2,196,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 2,196,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    
อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน จ านวน 2,196,000 บาท 

แผนงานสาธารณสุข 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 3,059,400 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 704,000 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 704,000 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 150,000 บาท 

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 24,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 500,000 บาท 

   
เงนิเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 30,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 964,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง จ านวน 50,000 บาท 
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ส่วนท้องถิ่น 

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 20,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 774,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

      

    
ค่าจ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอก
ราชอาณาจักร 

จ านวน 50,000 บาท 

    
โครงการบริการแพทย์ฉุกเฉิน จ านวน 504,000 บาท 

    
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จ านวน 50,000 บาท 

    
โครงการรณรงค์ปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จ านวน 50,000 บาท 

    
โครงการหมู่บ้านชุมชนสะอาด จ านวน 50,000 บาท 

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 70,000 บาท 

   
ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 20,000 บาท 

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 80,000 บาท 

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 

  
งบลงทุน รวม 1,391,400 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 1,391,400 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จ านวน 36,400 บาท 

   
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง       

    
ค่าจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน จ านวน 1,000,000 บาท 

   
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์       

    
ค่าจัดซื้อเครื่องดูดเสมหะ จ านวน 42,000 บาท 

    
ค่าจัดซื้อเครื่องผลิตออกซิเจน จ านวน 150,000 บาท 

    
ค่าจัดซื้อชุดอุปกรณ์กู้ชีพ กู้ภัย จ านวน 60,000 บาท 

    
ค่าจัดซื้อเตียงเฟาว์เลอร์ จ านวน 48,000 บาท 

    
ค่าจัดซื้อถังออกซิเจน พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 55,000 บาท 

 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 599,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 259,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 159,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 144,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 15,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย       
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หมวดอ่ืนๆ 

    

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟูาจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติย
ราชนารี 

จ านวน 60,000 บาท 

   
ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท 

   
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 40,000 บาท 

  
งบเงินอุดหนุน รวม 340,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 340,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนเอกชน       

    
เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินการโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

จ านวน 340,000 บาท 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 945,000 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 551,500 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 551,500 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 368,040 บาท 

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 163,460 บาท 

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 20,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 150,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 90,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 50,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 20,000 บาท 

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 20,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

      

    
ค่าจ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอก
ราชอาณาจักร 

จ านวน 30,000 บาท 

   
ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 20,000 บาท 

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 10,000 บาท 

  
งบลงทุน รวม 33,500 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 33,500 บาท 
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ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีท างาน จ านวน 2,000 บาท 

    
ค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน จ านวน 4,500 บาท 

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

    
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 22,000 บาท 

    
ค่าจัดซือ้เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จ านวน 5,000 บาท 

  
งบเงินอุดหนุน รวม 210,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 210,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    
โครงการรวมน้ าใจต้านภัยยามยาก จ านวน 10,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์       

    
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ สืบสานประเพณีสงกรานต์ รด
น้ าด าหัวขอพรผู้สูงอายุ 

จ านวน 200,000 บาท 

 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 390,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 240,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

      

    
โครงการรณรงค์ปูองกันการติดเชื้อเอดส์และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 

จ านวน 20,000 บาท 

    
โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุต าบล
เดื่อศรีคันไชย(โรงเรียนผู้สูงอายุ) 

จ านวน 200,000 บาท 

    
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ จ านวน 20,000 บาท 

  
งบลงทุน รวม 150,000 บาท 

   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 150,000 บาท 

   
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ       

    
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาส ภายใต้กิจกรรม เราท าความดีด้วยหัวใจ 

จ านวน 150,000 บาท 

แผนงานเคหะและชุมชน 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 4,636,800 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 2,551,700 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,551,700 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 939,600 บาท 

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,420,700 บาท 
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เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 149,400 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 2,030,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 260,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 150,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 50,000 บาท 

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 30,000 บาท 

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 30,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 1,350,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 100,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอก
ราชอาณาจักร 

จ านวน 100,000 บาท 

    
ค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดท าแผนผังชุมชน จ านวน 50,000 บาท 

    
รายจ่ายเพื่อสอบเขตที่สาธารณะประโยชน์ จ านวน 100,000 บาท 

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 1,000,000 บาท 

   
ค่าวัสดุ รวม 410,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 50,000 บาท 

   
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ จ านวน 100,000 บาท 

   
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 50,000 บาท 

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 80,000 บาท 

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 80,000 บาท 

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 50,000 บาท 

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท 

   
ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 10,000 บาท 

  
งบลงทุน รวม 55,100 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 55,100 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จ านวน 3,500 บาท 

    
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จ านวน 2,500 บาท 

    
ค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน จ านวน 2,500 บาท 

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

    
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส านักงาน จ านวน 44,000 บาท 
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ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ จ านวน 2,600 บาท 

 
งานไฟฟ้าถนน รวม 800,000 บาท 

  
งบเงินอุดหนุน รวม 800,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 800,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    
โครงการอุดหนุนส านักงานการไฟฟูาส่วนภูมิภาคอ าเภอพังโคน
เป็นค่าขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า หมู่ที่ 14 บ้านสระพังทอง 

จ านวน 400,000 บาท 

    
โครงการอุดหนุนส านักงานการไฟฟูาส่วนภูมิภาคอ าเภอพังโคน
เป็นค่าขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า หมู่ที่ 4 บ้านโนนแพง 

จ านวน 400,000 บาท 

 
งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 670,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 320,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 320,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

      

    
โครงการจัดการขยะรูปแบบผสมผสาน จ านวน 100,000 บาท 

    
โครงการธนาคารขยะ จ านวน 120,000 บาท 

    
โครงการปรับปรุงและฟ้ืนฟูศูนย์เรียนรู้ขยะครบวงจร จ านวน 100,000 บาท 

  
งบลงทุน รวม 350,000 บาท 

   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 350,000 บาท 

   
ค่าถมดิน       

    
โครงการจ้างเหมาถมดินเพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ จ านวน 350,000 บาท 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 120,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 110,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

      

    
โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ต าบลเดื่อศรีคัน
ไชย 

จ านวน 50,000 บาท 

    
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีต าบลเดื่อศรีคันไชย จ านวน 30,000 บาท 

   
ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท 

   
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 30,000 บาท 

  
งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท 
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เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์       

    
อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนต าบลเดื่อศรีคันไชย จ านวน 10,000 บาท 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 290,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 90,000 บาท 

   
ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท 

   
วัสดุกีฬา จ านวน 90,000 บาท 

  
งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์       

    
อุดหนุนศูนย์กีฬาต าบลเดื่อศรีคันไชย จ านวน 200,000 บาท 

 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 390,000 บาท 

  
งบเงินอุดหนุน รวม 390,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 390,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    
โครงการส่งเสริมศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
ของไทยวานร 

จ านวน 10,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์       

    
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลเดื่อศรีคันไชย จ านวน 380,000 บาท 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน รวม 9,699,300 บาท 

  
งบลงทุน รวม 9,699,300 บาท 

   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 9,699,300 บาท 

   
อาคารต่าง ๆ       

    
โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถขององค์การบริหารส่วนต าบล
เดื่อศรีคันไชย 

จ านวน 461,000 บาท 

    
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น จ านวน 1,944,000 บาท 

   
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ       

    
โครงการก่อสร้างเมรุ หมู่ที่ 8 บ้านโคกส าราญ จ านวน 832,500 บาท 

   
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       

    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านปาน
เจริญ 

จ านวน 402,900 บาท 
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านเนินโพธิ์
ทอง 

จ านวน 109,800 บาท 

    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านเดื่อศรีคัน
ไชย 

จ านวน 402,900 บาท 

    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านท่าแร่ จ านวน 401,500 บาท 

    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านโคกก่อง จ านวน 402,900 บาท 

    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านโคกไพศาล จ านวน 401,800 บาท 

    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ปานเจริญ หมู่ที่ 5 บ้านขุนภูม ิ

จ านวน 440,000 บาท 

    
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้าน
ยางค า 

จ านวน 402,000 บาท 

    
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้าน
เนินโพธิ์ทอง 

จ านวน 269,000 บาท 

    
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้าน
ขุนเจริญ 

จ านวน 449,000 บาท 

    
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้าน
ค าหมูน 

จ านวน 400,000 บาท 

    
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้าน
ค าเจริญ 

จ านวน 400,000 บาท 

    
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้าน
ขุนภูมิ 

จ านวน 392,000 บาท 

    
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้าน
โพธิ์ตาก 

จ านวน 400,000 บาท 

    
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้าน
ขุนภูมิ 

จ านวน 399,000 บาท 

    
โครงการก่อสร้างหอถังสูง ขนาด  10  ลบ.ม. (ถังไฟเบอร์กลาส  
4  ถัง) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปานเจริญ   หมู่ที ่ 5  บ้านขุนภูมิ 

จ านวน 361,000 บาท 

   
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       

    
โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์  (หอปูุตา) หมู่ที่   15  บ้าน
ท่าเดื่อ 

จ านวน 328,000 บาท 

   
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 

      

    
ค่าจ้างออกแบบและควบคุมงาน จ านวน 100,000 บาท 

แผนงานการเกษตร 

 
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 907,200 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 597,200 บาท 
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เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 597,200 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 333,600 บาท 

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 263,600 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 310,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 50,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

      

    
ค่าจ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอก
ราชอาณาจักร 

จ านวน 50,000 บาท 

    
โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 100,000 บาท 

    
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มอาชีพและศึกษาดูงาน จ านวน 40,000 บาท 

    
โครงการอบรมส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

จ านวน 20,000 บาท 

    
โครงการอบรมส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จ านวน 20,000 บาท 

    
โครงการอบรมส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า จ านวน 20,000 บาท 

 
งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ รวม 230,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 230,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

      

    
โครงการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าเสีย น้ าประปา และน้ าบริโภค จ านวน 30,000 บาท 

    
โครงการท้องถิ่นปลูกปุาเฉลิมพระเกียรติ "ท้องถิ่น สร้างปุา รักษ์
น้ า" 

จ านวน 50,000 บาท 

    
โครงการวนเกษตรเพ่ือชุมชน จ านวน 100,000 บาท 

    
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ) 

จ านวน 50,000 บาท 

 
 
 

แผนงานงบกลาง 

 
งบกลาง รวม 24,263,000 บาท 

  
งบกลาง รวม 24,263,000 บาท 
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งบกลาง รวม 24,263,000 บาท 

   
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 330,000 บาท 

   
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ านวน 16,000 บาท 

   
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จ านวน 50,000 บาท 

   
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา จ านวน 1,500,000 บาท 

   
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 14,160,000 บาท 

   
เบี้ยยังชีพคนพิการ จ านวน 6,240,000 บาท 

   
เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ จ านวน 300,000 บาท 

   
ส ารองจ่าย จ านวน 1,000,000 บาท 

   
รายจ่ายตามข้อผูกพัน       

    
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น จ านวน 350,000 บาท 

   
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จ านวน 251,000 บาท 

   
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญ (ชคบ.) จ านวน 66,000 บาท 

                  
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย 

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการประปา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย 
อ าเภอ วานรนิวาส   จังหวัดสกลนคร 

        
              ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  3,450,920 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 
งบบุคลากร  เป็นเงิน 1,240,120 บาท 

 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,240,120 บาท 

  
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 138,120 บาท 

  
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 24,000 บาท 

  
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 970,000 บาท 

  
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 108,000 บาท 

งบด าเนินงาน  เป็นเงิน 1,950,000 บาท 

 
ค่าตอบแทน รวม 150,000 บาท 

  
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. จ านวน 100,000 บาท 

  
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 50,000 บาท 

 
ค่าใช้สอย รวม 510,000 บาท 

  
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 400,000 บาท 

  
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ รวม 50,000 บาท 
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 50,000 บาท 

  
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 60,000 บาท 

 
ค่าวัสดุ รวม 690,000 บาท 

  
วัสดุส านักงาน จ านวน 30,000 บาท 

  
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ จ านวน 40,000 บาท 

  
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 30,000 บาท 

  
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 40,000 บาท 

  
วัสดุอื่น จ านวน 550,000 บาท 

 
ค่าสาธารณูปโภค รวม 600,000 บาท 

  
ค่าไฟฟูา จ านวน 600,000 บาท 

งบลงทุน  เป็นเงิน 200,800 บาท 

 
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 150,800 บาท 

  
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 44,000 บาท 

  
ครุภัณฑ์อ่ืน จ านวน 106,800 บาท 

 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 50,000 บาท 

  
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จ านวน 50,000 บาท 

งบกลาง  เป็นเงิน 60,000 บาท 

 
งบกลาง รวม 60,000 บาท 

  
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 60,000 บาท 

              นายปัญญา วงศ์สง่า/ประธานสภา อบต. 
                 ตามรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ที่ผมได้ส่งให้ทุกท่านไปศึกษา
มา เราจะพิจารณาเป็นส่วนๆ ไปจะได้ไม่ต้องกลับไปกลับมา  ประกอบกับท่านนายกได้แถลงร่างงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  2564  สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามในส่วนส านักปลัด  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  
กองคลัง  กองช่าง  งบกลาง  รวมจ านวน  11  แผนงาน  และงบเฉพาะการประปา  แต่ขอเริ่มจาก แผนงานบริหาร
ทั่วไป  ขอเรียนเชิญครับ 

 

 

 

 

แผนงานบริหารทั่วไป 

นายสมทบ แสงพรมชาลี/ส.อบต.หมู่ที่ 9  
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                                  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  กระผมนายสมทบ แสงพรมชาลี สมาชิกสภา อบต.
หมู่ที่ 9 เรื่องงบประมาณปี 2564 ผมสังเกตงบกลาง มีการเพิ่มทุกปี งบบุคลากรก็เพ่ิม แต่งบลงทุนเพ่ิมแต่เพ่ิมน้อย
มาก ผมอยากให้มีการตั้งงบลงทุนให้มากกว่านี้ 

นายณัฐพล เที่ยงทัศน์/ส.อบต.หมู่ที่ 16 
                                     เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  ผมขอเรียนสอบถามจากท่านประธานว่าจะ
ด าเนินการประชุมครั้งนี้ จ านวนกี่วันครับ 

นายปัญญา วงศ์สง่า/ประธานสภา อบต. 
                                    ส าหรับการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 นี้เป็นการประชุมส าหรับการพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 จะมีการพิจารณา 3 วาระ คือ วาระที่ 1 รับหลักการ 
วาระที่ 2 แปรญัตติ วาระที่ 3 ลงมติ การก าหนดว่าจะประชุมกี่วันนั้นก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาร่างข้อบัญญัติว่าจะ
เสร็จตอนไหน เมื่อมีการลงมติรับหลักการแล้ว ก็จะต้องตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง ถึงจะมีการ
พิจารณาในวาระท่ี 2 และท่ี 3 ได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นให้ด าเนินการเป็นไปตามระเบียบที่ก าหนดครับ 

นายวิกรานต์  นวลสิงห์/ส.อบต. หมู่ที่ 2 
        เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ
การแถลงการณ์ของท่านนายก ครับ  รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 1 โครงการ รวม 
30,669 บาท คือโครงการอะไร อีกเรื่อง หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ ท่านบอก จ านวน 0 บาท 
ผมคิดว่ามันเป็นค่าน้ าประปาที่ทาง อบต.จัดเก็บแต่ท่านบอกไม่มี ผมขอให้ชี้แจงด้วยครับ 

ส.ต.อ.สุรศักดิ์ น้อยบาท/ปลัด อบต.  
                     เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กรณีโครงการที่ได้กันเงิน
ไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 1 โครงการ นั้น เป็นโครงการที่ด าเนินการในปีงบประมาณ 2562 และยังใช้เงิน
ไม่หมดซึ่งยอดคงเหลือนี้จะตกไปเป็นเงินสะสม เจ้าหน้าที่ได้ด าเนินน ายอดเงินดังกล่าวไปเพ่ิมเป็นเงินสะสมแล้วเมื่อต้น
เดือนสิงหาคม แต่เนื่องจากทางเจ้าหน้าที่งบประมาณมีการจัดท าแถลงการณ์ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ท าให้
ระบบยังโชว์ยอดจ านวนเงินอยู่ครับ และกรณีหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ ที่มียอด จ านวน 0 บาท 
นั้น ตามจริงคือยอดจากรายได้สาธารณูปโภค หรือรายได้จากการเก็บค่าน้ าประปา แต่เนื่องจาก อบต.เดื่อศรีคันไชย 
แผนงานการพาณิชย์ งานประปา ยังมีการท าบัญชีระบบมือ ยังไม่ได้น าเข้าระบบลาแอด จึงท าให้ยอดเงินที่ปริ้นมาจาก
ระบบลาแอดมันไม่โชว์ยอดเงินครับ 

นายค าภา กาญบุตร/ส.อบต.หมู่ที่ 1 
                                    เสนอให้ประธานสภาสั่งพักเบรก 

นายปัญญา วงศ์สง่า/ประธานสภา อบต. 
                                     -ประธานสภาสั่งพักเบรก 10 นาที - 
นายชาญชัย โพธิกมล/ส.อบต.หมู่ที่ 6 
                                เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ค่าตอบแทนพนักงาน
จ้างที่ตั้งไว้ ผมขอทราบว่า อบต.เดื่อศรีคันไชยมีพนักงานจ้าง จ านวนเท่าไหร่ 
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นายวีระศักดิ์ สุทธิอาจ/นายก อบต. 
                                 เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ปัจจุบันนี้มีพนักงาน
จ้างจ านวน  67  คน แยกเป็น พนักงานจ้างภารกิจ จ านวน 28  คน พนักงานจ้างทั่วไป 24 คน พนักงานจ้างเหมา 
15 คน ในส่วนของข้าราชการมีจ านวน 19 คน ครับ 

นายสมทบ  แสงพรมชาลี/ส.อบต.หมู่ที่ 9 
                                เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  เงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการที่ตั้ง
ไว้กับเงินนอกเวลาของประปา ผมขอทราบว่าเป็นตัวเดียวกันไหม ผมคิดว่ามันน้อยไปส าหรับค่านอกเวลาราชการ 
ตามท่ีผมเห็นพนักงานประปาท างานหนัก เสาร์ อาทิตย์ ตีหนึ่ง ตีสอง ก็โทรตามเวลาน้ าไม่ไหล 

นายวีระศักดิ์ สุทธิอาจ/นายก อบต. 
                                 การตั้งค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแต่ละแผนงานไม่เกี่ยวข้องกัน จะมี
การตั้งค่านอกเวลาเป็นส่วนๆไป และมีระเบียบการเบิกเงินค่านอกเวลาราชการที่ชัดเจน 

นายสมทบ  แสงพรมชาลี/ส.อบต.หมู่ที่ 9 
                                    เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  ถ้าน้ าประปาไม่ไหลหรือท่อน้ าประปาแตกในช่วงวัน
เสาร์อาทิตย์ ก็ไม่สามารถด าเนินการได้ต้องไปท าในวันจันทร์แทนใช่หรือไม่ครับ 

นายวีระศักดิ์ สุทธิอาจ/นายก อบต. 
                                    ไม่ถึงขนาดนั้นครับ ซึ่งในวันเสาร์อาทิตย์จะมีการตั้งเวรยามสับเปลี่ยนหมุนเวียนมา
ประจ าอยู่แล้วครับ เพ่ือปฏิบัติงานในยามเร่งด่วน 

นายนิ่ม ฝ่ายรีย์/ส.อบต.หมู่ที่ 15 
                                  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขอสอบถาม วัน
เสาร์อาทิตย์ไม่กินข้าวกินน้ ากันหรือครับ 

นายสุริยันต์  สง่าพันธ์/ส.อบต.หมู่ที่ 14 
                                  เรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  การบริการนอกเวลา 
ผมเห็นว่ามันจ าเป็น อยากสนับสนุนการเบิกเงินให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในช่วงวันหยุดครับ 

นายสมทบ  แสงพรมชาลี/ส.อบต.หมู่ที่ 9 
                                    เรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมขอให้เพ่ิมเงิน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติการนอกเวลาราชการ เพิ่มเป็น 70,000 บาท ครับ น่าจะพอดี เพราะเจ้าหน้าที่เขาได้เสียสละ
เวลาในการท างานในช่วงวันหยุด จะได้เป็นขวัญก าลังใจให้กับพนักงานที่เขาปฏิบัติหน้าที่ 

 

ส.ต.อ.สุรศักดิ์ น้อยบาท/ปลัด อบต.  
                                     เรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ส าหรับเงินนอกเวลา 
ทางผู้บิหารไม่ได้นิ่งดูดายแต่อย่างใด อะไรที่เป็นสวัสดิการของพนักงานก็พร้อมที่จะด าเนินการเต็มที่อยู่แล้วครับ วัน
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ปกติหลังจากสี่โมงครึ่งเป็นต้นไปถ้ามีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ก็จะได้ค่าล่วงเวลา ชั่วโมงละ  50 บาท ไม่เกิน 4 ชั่วโมง ถ้า
เป็นเสาร์อาทิตย์ก็จะตกวันละ 420 บาท ขอขอบคุณทางท่านสมาชิกที่จะเพ่ิมยอดเงินให้แต่ในส่วนนี้จะเป็นในส่วน
ของแผนงานบริหารทั่วไป ประปาก็จะอยู่อีกแผนงานครับ 

นายนิ่ม ฝ่ายรีย์/ส.อบต.หมู่ที่ 15 
                                    เรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมอยากย้อนไปที่ท่าน
ปลัดพูดครับ เงินนอกเวลาที่เจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติหน้าที่เสาร์อาทิตย์ได้จ่ายจริงหรือเปล่าครับ ที่ผมรู้มาไม่จ่ายเขาเลย
ครับ 

ส.ต.อ.สุรศักดิ์ น้อยบาท/ปลัด อบต.  
                                      ขอให้ทางท่ีพูดว่าไม่จ่ายขอให้มายืนยันหน่อยครับว่ามีใครบ้าง จะได้ทราบ 

นายนิ่ม ฝ่ายรีย์/ส.อบต.หมู่ที่ 15 
                                       ผมนี่แหละครับยืนยัน ผมรับผิดชอบเอง ผมขอดูเอกสารหนังสือท่ีว่าจ่ายเงินนอกเวลา
ได้เปล่าครับ 

นายวิกรานต์  นวลสิงห์/ส.อบต. หมู่ที่ 2 
                                         เรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามที่ผมดูค่าเช่า
เครื่องถ่ายเอกสาร ตั้งไว้ 50,000 บาท พอมาดูรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ ยังมีค่าถ่ายเอกสารอีก เช่าเครื่องถ่าย
เอกสารมาแล้วยังตั้งค่าถ่ายเอกสารไว้อีกหรือครับ ช่วยอธิบายให้ผมเข้าใจหน่อยครับ 

ส.ต.อ.สุรศักดิ์ น้อยบาท/ปลัด อบต.  
                                          ตามที่สมาชิกได้สอบถามเกี่ยวกับค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารไว้ แต่มีการตั้งค่าถ่าย
เอกสารไว้อีก ขอน าเรียนให้ท่านทราบดังนี้ครับ อบต.เดื่อศรีคันไชยมีการตั้งค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารไว้เป็นรายเดือน
โดยใช้กระดาษของ อบต.เอง ซึ่งมีการจ ากัดจ านวนกระดาษไว้ ซึ่งไม่สามารถถ่ายได้ในปริมาณมาก ในส่วนค่าถ่าย
เอกสารก็จะเป็นเอกสารที่จ าเป็นต้องถ่ายเป็นจ านวนมาก เช่น ข้อบัญญัติที่ได้แจกให้กับสมาชิกทุกท่าน ถ้าไปจ้างถ่ายก็
จะคุ้มกว่าครับ 

นายสมทบ  แสงพรมชาลี/ส.อบต.หมู่ที่ 9 
                                            เรียนประธานสภาที่เคารพ ผมมีข้อสงสัยเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ซึ่งมี
การตั้งไว้ทุกปี แต่ก็ไม่มีการจัดการเลือกตั้งที่ผ่านมางบประมาณในส่วนนี้น าไปใช้อะไรครับ 

ส.ต.อ.สุรศักดิ์ น้อยบาท/ปลัด อบต.  
                                        เรียนประธานสภาที่เคารพ ส าหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นซึ่งต้องตั้ง
ไว้เป็นประจ าทุกปี ถ้าไม่มีการใช้ก็ไม่ต้องมีการเบิกจ่าย 

 

นายสมทบ  แสงพรมชาลี/ส.อบต.หมู่ที่ 9 
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                                        เรียนประธานสภาที่เคารพ โครงการศึกษาดูงานและโครงการกีฬาต้านยาเสพติด
ปีงบประมาณนี้ก็ไม่ได้ใช่ไม่เห็นมีค าชี้แจงใดๆเลยครับ หรือคืนหลวงไปครับ ขอให้ชี้แจงหน่อยครับ  

ส.ต.อ.สุรศักดิ์ น้อยบาท/ปลัด อบต.  
                                         ส าหรับงบประมาณที่ตั้งไว้แล้วไม่ได้ด าเนินการจะคืนหรือไม่คืนต้องรอเดือน
กันยายนสิ้นปีงบประมาณ ณ ตอนนี้งบประมาณก็ยังเข้ามาไม่ครบ 

นายค าภา กาญบุตร/ส.อบต.หมู่ที่ 1 
                                        เรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ส าหรับโครงการ
ส่งเสริมความรู้ด้านประกาศ หลักเกณฑ์ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องส าหรับผู้บริหารและสมาชิกสภา ที่ตั้งไว้ผม
ว่างบน้อยไปขอให้เพ่ิมข้ึนอีก  เพราะอยากให้สมาชิกได้เข้ารับการอบรมเพ่ิมความรู้กันทุกคน 

ส.ต.อ.สุรศักดิ์ น้อยบาท/ปลัด อบต.  
                                     ส าหรับโครงการส่งเสริมความรู้ด้านประกาศ หลักเกณฑ์ และระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้องส าหรับผู้บริหารและสมาชิกสภา เป็นโครงการที่ตั้งไว้ส าหรับสมาชิกที่มีการเลือกตั้งเข้ามาใหม่ เพ่ืออบรมให้
ความรู้แก่สมาชิกซึ่งจะใช้งบประมาณไม่เยอะ แต่ในส่วนสมาชิกที่จะเข้ารับการอบรมกับหน่วยงานต่างๆก็สามารถใช้
งบในส่วนของค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้เลยครับ 

นายวิกรานต์  นวลสิงห์/ส.อบต. หมู่ที่ 2 
                                         เรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขอสอบถาม
เกี่ยวกับครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ว่าท่านจ าน าไปติดตั้งที่ไหนครับ และค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า ตั้งซื้อไว้ จ านวน 5 
เครื่อง จะมีการตัดหญ้าใน อบต.ไหมครับผมเห็นสถานที่ อบต.มีหญ้าขึ้นรกมาก ถ้ามีการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าก็ขอให้
ตัดหญ้าใน อบต.ด้วยนะครับ อีกเรื่องเงินอุดหนุนส่วนราชการ โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน 
ตั้งไว้ 195,000 บา ปีที่แล้วตั้งไว้ 13,000 บาท ท าไมปีนี้ถึงได้ตั้งมากขนาดนี้ครับ ชี้แจงด้วย 

นายชาญชัย โพธิกมล/ส.อบต.หมู่ที่ 6 
                                          เรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ค่าจัดซื้อเครื่องตัด
หญ้า ตามท่ีผมทราบราคาไม่ถึงหมื่นครับ ผมอยากทราบว่าเป็นเครื่องรุ่นไหนที่จะจัดซื้อ  

ส.ต.อ.สุรศักดิ์ น้อยบาท/ปลัด อบต.  
                                         ส าหรับเครื่องปรับอากาศที่ตั้งไว้ก็จะน าไปติดตั้งที่ห้องส านักปลัดและห้องประชุม
สภา เนื่องจากเครื่องปรับอากาศที่ติดไว้ในส านักปลัดมีอายุการใช้งานที่นานแล้วและเครื่องก็เสียบ่อยก็เลยมีการตั้งไว้
เพ่ือน าไปติดตั้งแทนตัวที่เสียครับ ส าหรับเครื่องตัดหญ้าทาง อบต.เคยซื้อมาแล้วแต่เครื่องมันเสียซ่อมไม่ไหว ส่วนราคา
ของเครื่องก็มีการจัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ที่ก าหนดไว้ และขอขอบคุณท่านสมาชิกที่ได้แนะน าว่ามีเครื่องตัด
หญ้าแล้วขอให้ตัดหญ้านั้น ทาง อบต.ก็จะมอบหมายให้กับลุงหมายและเจ้าหน้าที่ ปภ ด าเนินการตัดหญ้าที่ขึ้นสูงให้ดู
สะอาดเรียบร้อยครับ ในส่วนเงินอุดหนุนส่วนราชการ โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ที่ตั้งไว้ 
195,000 บาท ปีนี้ อบต.เดื่อฯเป็นเจ้าภาพ ก็จะมี อปท.ทั้ง 15 แห่ง รวม อบต.เดื่อฯด้วย อุดหนุนเงินมาให้ อปท.
ละ 13,000 บาท รวมเป็นเงิน 195,000 บาท และน าส่งให้กับทางอ าเภอเพ่ือใช้ในโครงการต่อไปครับ 
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นายเสถียร จันทร์มาลา/ส.อบต.หมู่ที่ 5 
                                    เรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน พูดถึงเครื่องตัดหญ้า
แล้ว ก็ขอแจ้งให้กับทางคณะผู้บริหารได้รับทราบ เนื่องจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งใหม่มีหญ้าขึ้นสูงประชาชนผ่านไป
ผ่านมาก็สอบถามว่าท าไมปล่อยให้หญ้าขึ้นสูง ถ้ามีการซื้อเครื่องตัดหญ้าแล้วก็ขอให้ส่งเจ้ าหน้าที่ไปตัดหญ้าให้ด้วยนะ
ครับ 

นายนิ่ม ฝ่ายรีย์/ส.อบต.หมู่ที่ 15 
                                    ผมเห็นด้วยกับท่านเสถียร ถ้าจัดซื้อแล้วช่วยไปท าความสะอาดให้ด้วยนะครับ 

นายวิกรานต์  นวลสิงห์/ส.อบต. หมู่ที่ 2 
                                     ขอสอบถามเรื่องค่าเช่าบ้าน ปัจจุบันนี้มีพนักงานเช่าบ้านไหมครับ ท่านปลัดยังเช่าบ้าน
อยู่ไหมครับ 

ส.ต.อ.สุรศักดิ์ น้อยบาท/ปลัด อบต.  
                                     ส าหรับค่าเช่าบ้านมีพนักงานเบิกค่าเช่า จ านวน 1 คน คือ หัวหน้าส านักปลัด ซึ่งเบิก
ในแผนงานบริหารทั่วไป ส่วนผมไม่ได้เบิกค่าเช่าบ้านครับ 

นายวิกรานต์  นวลสิงห์/ส.อบต. หมู่ที่ 2 
                                      โครงการส ารวจจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ผมมีข้อสงสัยว่า เป็นการจัดเก็บ
อย่างไร โปรดชี้แจงด้วยครับ 

ส.ต.อ.สุรศักดิ์ น้อยบาท/ปลัด อบต.  
                                        ส าหรับโครงการส ารวจจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อใช้ส าหรับจัดเก็บภาษี
ที่นาและโรงเรือน ซึ่งปัจจุบันนี้ใช้ระเบียบภาษีตัวใหม่ ท าให้ต้องมีการส ารวจใหม่ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครับ 

นายนิรัญ  ทองโคตร/ส.อบต.หมู่ที่ 13 
                                     เรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ส าหรับค่าจัดซื้อเก้าอ้ี
ส านักงาน ขอซ้ือเพ่ิมอีกสามโหลได้ไหมครับ เพื่อให้สมาชิกสภาได้ใช้เก้าอ้ีที่มาตรฐานกว่านี้ ปีที่แล้วก็ได้ขอไปแล้ว ท่าน
ปลัดก็บอกรอบหน้าๆ 

ส.ต.อ.สุรศักดิ์ น้อยบาท/ปลัด อบต.  
                                     ส าหรับค่าจัดซื้อเก้าอ้ี ตอนนี้เราได้ตั้งอาคารอเนกประสงค์ไว้แล้ว ก็จะมีการจัดท าห้อง
ประชุมสภาใหม่ ถ้าผ่านมติ ก็จะจัดซื้อเก้าอ้ีแบบมีพนักพิงที่ได้มาตรฐานเพราะจะไม่มีการโยกย้ายสถานที่อีกแล้วครับ 

นายปัญญา วงศ์สง่า/ประธานสภา อบต. 
                                       -ประธานสภาสั่งพักเที่ยงและนัดประชุมต่อเวลา 13.00 น. 
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แผนงานรักษาความสงบภายใน 

เริ่มประชุม เวลา 13.00 น. 

นายปัญญา วงศ์สง่า/ประธานสภา อบต. 
                   ประธานสั่งนับองค์ประชุมปรากฏว่า มีสมาชิกสภา จ านวน 22 คน ถือว่าครบองค์

ประชุม แผนงานรักษาความสงบภายใน ขอเชิญท่านสมาชิกอภิปรายครับ 

ส.ต.อ.สุรศักดิ์  น้อยบาท/ปลัด อบต. 
                              ด้วยคณะผู้บริหารมีนโยบายติดกล้อง CCTV ในพ้ืนที่ต าบลเดื่อศรีคันไชย โดยมีการส ารวจ
พ้ืนที่เบื้องตน้ประมาณ 20 จุด โดยมีค่าใช้จ่ายในกรณีเช่า สัญญา 2 ปี คิดเป็นตัวละ 1,500 บาท ยี่สิบตัวจะเป็นเงิน 
30,000 บาท/เดือน จะตกปีละ 360,000 บาท รวมยอด 2 ปี จะเป็นเงิน 720,000 บาท อุปกรณ์ค่าติดตั้งการ
ดูแลรักษาจะอยู่ในระยะเวลาสัญญาเช่าทั้งหมด กรณีจัดซื้อจะเป็นเงินประมาณ 2,400,000 บาท ขอปรึกษาหารือ
ท่านสมาชิกว่าสมควรจะติดตั้งกล้อง CCTV หรือไม่ ถ้าสมควรติดตั้งจุดที่ที่ติดตั้งจะติดตั้งกี่จุด จุดไหนบ้าง และจะใช้
กรณีเช่าหรือจะด าเนินการจัดซื้อเลย 

นายวิกรานต์  นวลสิงห์/ส.อบต.หมู่ที่ 2 
                                เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในการติดกล้อง CCTV ผมก็ไม่
ค่อยมีความรู้ แต่เคยเห็นมีคนติดตั้งกล้อง 2 ตัว ราคาจะอยู่ที่ประมาณแปดหมื่นบาท แต่เท่าที่ทราบการติดตั้งกล้อง
จะต้องมีอินเตอร์เน็ต ถ้ามีการเช่าจ านวนเงินจะอยู่ที่ประมาณ 720,000 บาท ผมคิดว่าการจัดซื้ อจะคุ้มกว่าและ
สามารถติดตั้งได้ครบทุกหมู่บ้านเพียงแต่บ้านที่ติดตั้งจะต้องมีอินเตอร์เน็ต ถ้าใช้วิธีการดึงสายเน็ตที่ อบต.ไปจะได้ไหม 
รายละเอียดที่ให้มาก็ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ 

นายจตุรงค์  ถีระพันธ์/ส.อบต.หมู่ที่ 8 
                                 การติดตั้งกล้อง CCTV ผมคิดว่ายังไม่จ าเป็นเท่าที่ควร มีหลายกรณีที่ติดตั้งกล้อง เวลาเกิด
เหตุก็ไม่สามารถด าเนินการอะไรได้ งบประมาณท่ีใช้ก็จ านวนมากและต้องจ่ายต่อเนื่องไปอีกหลายปี ผมว่ามันไม่คุ้มกับ
การลงทุนครับ น างบประมาณไปใช้อย่างอ่ืนจะดีกว่า 

นายเสถียร  จันทร์มาลา/ส.อบต.หมู่ที่ 5 
                               เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน การติดตั้งกล้องผมก็เห็นดีด้วย
งบประมาณมีไม่เพียงพอก็ใช้วิธีเช่าก็ได้  

นายอนุภาพ  คชพล/ส.อบต.หมู่ที่ 12 
                                 เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมเห็นด้วยที่จะมีการติดตั้งกล้อง 
CCTV แต่ขอให้เจ้าหน้าที่งบประมาณศึกษาให้รอบคอบระหว่างการเช่ากับการจัดซื้อวิธีการใดคุ้มกว่ากัน การติดตั้งก็
ขอให้ติดตั้งในจุดที่เป็นจุดเข้าจุดออกของแต่ละหมู่บ้านด้วย 

นายณัฐพล  เที่ยงทัศน์/ส.อบต.หมู่ที่ 16 
                                   เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมเห็นด้วยที่จะมีการติดตั้ง
กล้อง CCTV แต่ขอให้สอบถามท่านผู้น าและประชาชนของแต่ละหมู่บ้านว่าต้องการให้ติดตั้งที่จุดไหน และติดตั้งให้
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ครบทุกหมู่บ้าน อย่างเช่นชุมชนสามค า คือ บ้านค าเจริญ บ้านค าหมูน บ้านยางค า ให้ทั้งสามบ้านได้ปรึกษาร่วมกันว่า
จะติดตั้งที่จุดไหนบ้าง 

นายจรัญ  ว่องไว/ส.อบต.หมู่ที่ 3 
                                   เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน การติดตั้งกล้อง CCTV เป็น
โครงการที่ดี ผมขอเสนอให้ติดบริเวณสี่แยกไปวัดบ้านปุาสันติเจริญพร จุดนี้จะมีรถวิ่งค่อนข้างมาก เป็นจุดอับด้วย 
ครับ 
นายชะนะ  สิงห์งาม/ส.อบต.หมู่ที่ 17 
                                  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน การติดตั้งกล้อง CCTV ผมก็เห็น
ดีด้วย แต่ขอให้ค านึงถึงจุดที่ติดตั้งให้ครอบคลุม  

นายจันทร  คุณสมบัติ/ส.อบต.หมู่ที่ 8 
                                   ส าหรับเรื่องกล้องผมไม่ติดใจ แต่ติดใจจุดที่ติดตั้งได้ส ารวจดีหรือยัง ทุกจุดที่ติดตั้งผม
ขอให้มาจากความต้องการของประชาชนในพื้นที่จะดีกว่า 

นายสุริยันต์  สง่าพันธ์/ส.อบต.หมู่ที่ 14 
                                   การติดตั้งกล้อง CCTV ผมก็เห็นด้วยครับ แต่ขอให้เน้นเรื่องแก้ไขปัญหาประชาชนที่
เดือดร้อนก่อนจะดีกว่า บางครั้งการติดตั้งกล่องก็ไม่มีประโยชน์ต่อประชาชนสักเท่าไหร่ 

นายนิรัญ  ทองโคตร/ส.อบต.หมู่ที่ 13 
                                    การติดตั้งกล้อง CCTV ผมก็เห็นด้วยครับ แต่ขอสอบถามว่ากล้อง CCTV รุ่นที่จะติดตั้ง
สามารถจับภาพเวลากลางคืนได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ต้องเพ่ิมไฟฟูาแสงสว่างให้กับกล้องถึงจะมีประสิทธิภาพครับ 
 
นายสมทบ  แสงพรมชาลี/ส.อบต.หมู่ที่ 9 
                                       การติดตั้งกล้อง CCTV ผมขอให้ศึกษารายละเอียดให้รอบคอบรายละเอียดที่ท่านได้
แจกเอกสารมาและสี่แยกบ้านโคกไพศาลไม่ทราบว่าอยู่ตรงจุดไหน ในตอนกลางคืนสามารถจับภาพได้หรือไม่ และ
กล้องที่ทาง อบต.จะติดตั้งคุณสมบัติเป็นอย่างไรบ้างขอให้ชี้แจงด้วย 

นายอนุภาพ  คชพล/ส.อบต.หมู่ที่ 12 
                                          ผมขอเน้นย้ าการติดตั้งกล้องให้ดี ระหว่าง เช่ากับจัดซื้อ เพราะที่ผ่านมามีการ
จัดซื้อไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย์เวลาเกิดความเสียหายก็มีการซ่อมซ่อมมาซ่อมไปก็เกิดบานปลาย ไฟฟูาส่องสว่างก็
เหมือนกัน เวลาฟูาผ่าก็เกิดความเสียหาย งบประมาณในการซ่อมแต่ละครั้งก็มีเป็นจ านวนมาก กล้อง CCTV ผมจึงขอ
เสนอให้เช่าจะดีกว่าครับ 

นายสมทบ  แสงพรมชาลี/ส.อบต.หมู่ที่ 9 
                                            ผมขอให้ทางคณะผู้บริหารชี้แจงรายละเอียดให้ครบทุกด้านก่อน ว่าคุณสมบัติ
ของเครือ่งเป็นอย่างไรบ้าง 

 



31 

 

ส.ต.อ.สุรศักดิ์  น้อยบาท/ปลัด อบต. 
                                          ถ้าเป็นภาพกลางคืนก็จะเห็นแบบมัวๆ ส่วนรายละเอียดผมก็ยังไม่ทราบชัดเจนสัก
เท่าไหร่ ผมก็ไม่ค่อยมีความรู้ทางด้านนี้ 

นายนิ่ม  ฝ่ายรีย์/ส.อบต.หมู่ที่ 15 
                                          เรียนท่านประธานผมอยากทราบกล้องท่ีท่านว่าเป็นอย่างไร รายละเอียดก็ไม่มี 

นายสมทบ  แสงพรมชาลี/ส.อบต.หมู่ที่ 9 
                                       เรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  โครงการทบทวน
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน(อปพร) ผมคิดว่างบประมาณที่ตั้งไว้จ านวนหนึ่งแสนมันมากเกิน ขอให้ตัดลงเหลือ
ห้าหมื่นได้ไหมครับ 

ส.ต.อ.สุรศักดิ์ น้อยบาท/ปลัด อบต.  
                                      โครงการทบทวนอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน(อปพร) เป็นการตั้งงบประมาณ
ไว้เป็นรายหัว จะตกหัวละ 5,000 บาท โครงการนี้จะเป็นโครงการที่ทาง อบต.ส่งเจ้าหน้าที่ อปพร เข้ารับการอบรม
กับทางจังหวัด ถ้ามีการตัดงบประมาณลงก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมในจ านวนที่น้อยลงด้วยครับ 

นายสุริยันต์  สง่าพันธ์/ส.อบต.หมู่ที่ 14 
                                        ผมขอเสนอให้มีการจัดซื้อเครื่องพ่นยาเพิ่ม เพื่อน ามาเสริมให้กับเจ้าหน้าที่ปูองกันภัย
ใช้ในการดับเพลิง 

นายจตุรงค์ ถีระพันธ์/ส.อบต.หมู่ที่ 8 
                                      เรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  โครงการปูองกันเด็ก
จมน้ า ผมอยากทราบว่ากลุ่มเปูาหมายที่จะเข้ารับการอบรมเป็นกลุ่มไหน และโครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
งบประมาณท่ีตั้งไว้ผมคิดว่ามันน้อยเกินไป เวลาเกิดภัยแล้งมันแล้งทั้งต าบลนะครับ และจะด าเนินการอย่างไรเวลามัน
เกิดภัยแล้ง 

ส.ต.อ.สุรศักดิ์ น้อยบาท/ปลัด อบต.  
                                      โครงการปูองกันเด็กจมน้ า กลุ่มเปูาหมายจะเป็นเด็กที่ยังไม่เคยเข้าร่วมอบรมสถานที่
ฝึกสอนน่าจะเป็นสระว่ายน้ าที่พังโคนหรือสระว่ายน้ าที่วานร ส่วนโครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งก็จะเป็นการ
ช่วยเหลือในเบื้องต้นก่อน 

นายสมทบ  แสงพรมชาลี/ส.อบต.หมู่ที่ 9 
                                       โครงการจิตอาสาภัยพิบัติ กับโครงการอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน ผมคิดว่า
สองโครงการนี้มันทับซ้อนกันครับ ขอให้ปลัดชี้แจงด้วย 

ส.ต.อ.สุรศักดิ์ น้อยบาท/ปลัด อบต.  
                                         ส าหรับโครงจิตอาสาภัยพิบัติ เป็นโครงการที่กรมมีหนังสือมาให้ด าเนินการ ซึ่งจะ
เข้าร่วมกับทางจังหวัด ถ้าสมาชิกท่านใดจะเข้าร่วมก็สามารถลงชื่อได้กับทางนักวิเคราะห์  และโครงการอบรม
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อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน เป็นโครงการส าหรับการรับสมัคร อปพร ใหม่ เนื่องจากปัจจุบันนี้ ต าบลเดื่อศรีคัน
ไชยมี อปพร.ปฏิบัติหน้าที่ประมาณ 50 คน เท่านั้น เมื่อมีการรับสมัครเพิ่มแล้วก็จะส่งเข้ารับการอบรมต่อไป 

นายวิกรานต์  นวลสิงห์/ส.อบต. หมู่ที่ 2 
                                         เรียนท่านประธานโครงการอบรมอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน(อปพร)
หลักสูตรจัดตั้ง กับ โครงการทบทวนอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน(อปพร) ผมขอให้เสนอยุบรวมเป็นโครงการ
เดียวกันได้หรือไม่ เท่าท่ีผมดูมันแตกต่างกันตรงทบทวนกับไม่ทบทวนเท่านั้นเอง 

นายสมทบ  แสงพรมชาลี/ส.อบต.หมู่ที่ 9 
                                           ผมเห็นด้วยกับท่านวิกรานต์ครับ เหมือนตั้งโครงการมาให้ดูงงๆครับ 
นายวีระศักดิ์  สุทธิอาจ/นายก อบต. 
                                         เรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   ขออธิบาย
โครงการทบทวนอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน(อปพร.) เป็นโครงการที่ให้ผู้ที่เป็น อปพร.อยู่แล้วเข้ารับการอบรม
ทบทวนเพ่ือให้ไม่ลืมความรู้ในการปูองกันภัยอย่างถูกวิธี  โครงการอบรมอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน(อปพร)
หลักสูตรจัดตั้ง เป็นโครงการส าหรับผู้ที่เข้ามาเป็น อปพร.ใหม่ ซึ่งการฝึกอบรมทั้งสองโครงการนี้จะมีค่าใช้จ่ายเป็นราย
หัว จะอยู่ที่ประมาณหัวละ 5,000 บาท 

นายนิ่ม ฝ่ายรีย์/ส.อบต.หมู่ที่ 15 
                                       เรียนประธานสภาที่เคารพ ผมขอสอบถามว่าอบรม อปพร.จะอบรมไปท าไมครับ 
ผมขอให้ท่านนายกมีหนังสือแจ้งไปยัง อปพร.เวลาปฏิบัติหน้าที่ให้ท าตามกฎระเบียบหน่อยผมเสียดายค่าชุด เวลา
ปฏิบัติหน้าที่มีแต่คนเมาๆครับ 

นายวีระศักดิ์  สุทธิอาจ/นายก อบต. 
                                       ขอน าเรียนในเบื้องต้นส าหรับ อปพร ก็ขาดการอบรมมานานพอสมควรแล้ว เวลามี
งานก็จะมีการเรียกใช้ก็เลยไม่ค่อยมีระเบียบเท่าที่ควร 
นายสมทบ  แสงพรมชาลี/ส.อบต.หมู่ที่ 9 
                                          วัสดุเครื่องดับเพลิง ที่ผ่านมาเกิดเหตุไฟไหม้บ้านเรือนผมก็อยู่ในเหตุการณ์ 
รถดับเพลิงก็เข้าไม่ได้ ผมขอให้มีการซื้อเครื่องพ่นเพิ่มตามท่ีท่านสุริยันต์เสนอ เพ่ือใช้ในการดับเพลิง 

นายวีระศักดิ์  สุทธิอาจ/นายก อบต. 
                                         เครื่องดับเพลิงตามที่ท่านสมาชิกเสนอซึ่งปีที่แล้วก็มีการจัดซื้อแล้วก็ยังใช้การได้ดีอยู่ 
ถ้าเครื่องพังก็จะมีการจัดซื้อไว้ทดแทนส าหรับใช้งานต่อไปครับ 

นายวิกรานต์  นวลสิงห์/ส.อบต. หมู่ที่ 2 
                                         เรียนท่านประธานส าหรับค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ า เป็นท่อสูบน้ าพญานาคส่วนมากใช้
ในภาคกลาง แล้วก็ใช้ได้ตัวเดียว ผมขอเสนอให้ซื้อเครื่องสูบน้ าซึ่งสามารถซื้อได้แปดเครื่องตามงบที่ตั้งไว้นี้ และ
ช่วยเหลือพร้อมๆกันได้ตั้งหลายหมู่บ้าน 
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นายนิรัญ  ทองโคตร/ส.อบต.หมู่ที่ 13 
                                          เรียนท่านประธาน ผมเห็นว่าไม่จ าเป็นต้องซื้อเครื่องสูบน้ า ที่ผ่านมาที่มีการจัดซื้อ
หลายสิ่งหลายอย่างก็จะมีคนได้ประโยชน์แค่ในบางพื้นที่ งบประมาณที่เห็นผมว่ามันสามารถตั้งซื้อเก้าอ้ีให้สมาชิกสภา
ได้เลยครับ 

นายจตุรงค์ ถีระพันธ์/ส.อบต.หมู่ที่ 8 
                                          ผมเห็นด้วยกับสมาชิกที่อภิปรายเครื่องสูบน้ าถ้าซื้อมาแล้วก็ไม่รู้จะเอาไปสูบน้ าที่
ไหน 
 

นายชาญชัย  โพธิกมล/ส.อบต.หมู่ที่ 6 
                                      เรียนท่านประธาน เครื่องสูบน้ า อบต.เคยซื้อมาแล้วสี่เครื่อง ตอนนี้ก็ไม่รู้อยู่ไหน ผม
ว่าตัดออกเลยครับ 

นายจันทร  คุณสมบัติ/ส.อบต.หมู่ที่ 8 
                                     เรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กรณีจัดซื้อเครื่องสูบ
น้ าต้องมาดูว่าถ้าซื้อมาจะน าไปใช้ประโยชน์ที่ไหน มันคุ้มกับท่ีลงทุนซื้อไหม ขอทราบรายละเอียดด้วยครับ 

นายวีระศักดิ์  สุทธิอาจ/นายก อบต. 
                                       เรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ส าหรับเครื่องสูบน้ า 
ปีที่ผ่านมาเกิดภัยแล้งขึ้น การบริหารน้ าประปาไม่มีน้ าเพียงพอต่อการผลิต ทาง อบต.ได้ท าหนังสือไปยืมเครื่องสูบน้ า
จากชลประทานได้มาสามตัว เพ่ือสูบน้ าจากที่หนึ่งมาใส่อีกที่หนึ่งแต่การยืมก็เกิดความล่าช้า ถ้าเรามีเครื่องเป็นของ
ตัวเองก็สามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว 

แผนงานการศึกษา 

นายวิกรานต์  นวลสิงห์/ส.อบต. หมู่ที่ 2 
                                         รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าเข่าเครื่องถ่ายเอกสารในแผนงานบริหารงานทั่วไป
ก็ตั้งไว้ ในแผนงานการศึกษาก็ตั้งไว้อีก ผมอยากทราบว่าค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารมีการตั้งไว้จ านวนกี่ เครื่องชี้แจงด้วย
ครับ 

ส.ต.อ.สุรศักดิ์ น้อยบาท/ปลัด อบต.  
                                       เครื่องถ่ายเอกสาร อบต.เดื่อศรีคันไชยมีการเช่าเครื่องจ านวน 2 เครื่อง เครื่องที่ 1 
อยู่ที่ อบต.อีกเครื่องอยู่ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขอน าเรียนมาเพ่ือทราบครับ 

นายวิกรานต์  นวลสิงห์/ส.อบต. หมู่ที่ 2 
                                       เรียนท่านประธานผมมีข้อสงสัยรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าจ้างเหมาคนท า
ความสะอาดกับแม่บ้านเป็นคนละคนใช่หรือไม่ครับ 
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นายวีระศักดิ์  สุทธิอาจ/นายก อบต.  
                                        ค่าจ้างเหมาบริการคนท าความสะอาดที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นคนละคนกับแม่บ้าน
ที่ อบต.ครับ 

นายสมทบ  แสงพรมชาลี/ส.อบต.หมู่ที่ 9 
                                       รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการในส่วนนี้ที่ตั้งไว้ จ านวน 460,000 บาท ไว้ใช้
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างเดียวใช่หรือไม่ครับ และค่าประกัน เป็นค่าประกันรถอย่างเดียวหรือรวมตัวเด็กด้วย
ครับ 

ส.ต.อ.สุรศักดิ์ น้อยบาท/ปลัด อบต.  
                                        ค่าประกันเป็นค่าประกันรถอย่างเดียว ไม่รวมของเด็ก ส่วนเด็กก็จะมีประกันแยก
ต่างหาก 
นายจตุรงค์  ถีระพันธ์/ส.อบต.หมู่ที่ 8 
                                       ค่าประกันรถเฉพาะรถของ อบต.อย่างเดียวใช่หรือไม่ครับ 

นายวีระศักดิ์  สุทธิอาจ/นายก อบต.  
                                         เฉพาะรถของ อบต.ครับ 

นายนิ่ม ฝ่ายรีย์/ส.อบต.หมู่ที่ 15 
                                     รถรับส่งเด็กนักเรียนในปัจจุบันมีจ านวนกี่คัน และรถที่รับจ้างส่งนักเรียนจ้างแบบไหน
แบบรายวันและรายเดือน 

ส.ต.อ.สุรศักดิ์ น้อยบาท/ปลัด อบต.  
                                      ปัจจุบันมีรถรับส่งเด็กนักเรียนมีจ านวน 3 คัน หนึ่งคันเป็นของ อบต. อีกสองคันได้
ว่าจ้างรถรับส่ง เนื่องจากจ านวนเด็กมีเพ่ิมขึ้น ส่วนงบประมาณก็เบิกในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ในรายจ่าย
เพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

นายสมทบ  แสงพรมชาลี/ส.อบต.หมู่ที่ 9 
                                      เรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมขอสอบถามเงิน
เพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง ตามรายละเอียดที่เขียนมานอกจากครูผู้ดูแลเด็กแล้วยังมีผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอีกใช่ไหมครับ 
ค่าครองชีพมันหมายถึงอะไร ถ้าครูได้ค่าครองชีพสมาชิกสภาก็ต้องได้ด้วยขอให้ชี้แจงด้วย 

นายวีระศักดิ์  สุทธิอาจ/นายก อบต.  
                                      ส าหรับเงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้างหรือค่าครองชีพเป็นเงินที่รัฐบาลช่วยเหลือผู้มี
รายได้น้อย คือลูกจ้างที่มีรายได้ต่ ากว่าหนึ่งหมื่นให้รับเงินหนึ่งหมื่นบาท ในส่วนของสมาชิกไม่ได้เป็นลูกจ้างเป็นผู้ทรง
เกียรติจึงไม่เข้าเกณฑ์ครับ 
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นายสมทบ  แสงพรมชาลี/ส.อบต.หมู่ที่ 9 
                                      กระผมมีเรื่องสอบถามเกี่ยวกับนมศูนย์เด็ก ที่ผ่านมาผมได้รับเรื่องร้องเรียนจาก
ผู้ปกครองเกี่ยวกับนมของเด็กว่ามีปัญหา ทาง อบต. ได้มีการบริหารจัดการอย่างไรเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และได้มี
การตรวจติดตามว่านมมีคุณภาพหรือไม่ครับ 
 

ส.ต.อ.สุรศักดิ์ น้อยบาท/ปลัด อบต.   
                               เรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   โครงการอาหารเสริม(นม)
เป็นโครงการที่รัฐบาลมอบหมายให้ท้องถิ่นด าเนินการ โดย อปท.เป็นผู้จัดซื้อและมอบให้แก่โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ของ 
อบต.โดยการจัดซื้อนมนั้นได้จัดซื้อนมจากสหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จ ากัด จากเหตุการณ์ที่นมเกิดปัญหาทาง อบต.ก็ได้
แจ้งไปที่สหกรณ์ สาเหตุน่าจะเกิดจากไฟฟูาตกท าให้นมเกิดตะกอน ทางสหกรณ์ก็รับผิดชอบโดยการน านมมาเปลี่ยน
ให้ทั้งหมด ส่วนการติดตามนั้นทางครูจะเป็นผู้ตรวจรับ 

นายสมทบ  แสงพรมชาลี/ส.อบต.หมู่ที่ 9 
                                    เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน ทาง อบต.ได้มีการตรวจติดตามหรือไม่ หรือได้
ออกไปดูว่าอาหารกลางวันที่เด็กได้รับประทานมีคุณภาพหรือเปล่าครับ ตามที่ผมได้พูดคุยกับผู้ปกครองบางท่านว่ามี
การซื้ออาหารที่จะน ามาประกอบการจัดท าอาหารให้เด็กมาเก็บไว้นายหลายวัน จริงหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ ขอให้ทาง
เจ้าหน้าที่ได้ตรวจติดตามเงินอุดหนุนอาหารกลางวันด้วย 

นายวิกรานต์  นวลสิงห์/ส.อบต.หมู่ที่ 2 
                                    โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา มีค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว) ยอดเงินกับจ านวนรายหัวไม่ตรงกัน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ยอดจ านวนเด็กลดลงไม่เท่ากับยอดจ านวนเด็กในค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว)  และ 
ค่าอาหารกลางวันแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวนเด็กก็ไม่เท่ากันอีกครับ และยอดจ านวนเด็กกับยอดเงินก็ไม่เท่ากัน 
ขอให้ทางเจ้าหน้าที่งบประมาณชี้แจงด้วยครับ 

นายสมทบ  แสงพรมชาลี/ส.อบต.หมู่ที่ 9 
                                      โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้ 1,571,910 บาท 
ค่าอาหารกลางวันที่ตั้งไว้ล้านกว่าๆ ผมไม่ได้ติดใจ แต่ผมขอสอบถามว่าได้มีการตรวจติดตามอาหารที่เด็กได้รับ
ประทานว่ามีคุณภาพถูกตามหลักโภชนาการหรือไม่ 

ส.ต.อ.สุรศักดิ์ น้อยบาท/ปลัด อบต.   
                                     ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว) ยอดที่แจกให้ท่านสมาชิกไปมี
การแก้ไขเนื่องจากมีเด็กลดลงที่ถูกจะต้องเป็น 213 คน  ค่าอาหารกลางวันแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก็จะเป็น 213 คน
เหมือนกันครับ ในส่วนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะจ่ายเฉพาะเด็ก 3-5 ปี และในส่วน
ของคณะกรรมการตรวจติดตามอาหารกลางวันก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการไว้แล้วแต่จ าไม่ได้ว่ามีใครบ้าง ก็จะ
ตรวจสอบและจะแจ้งให้ทราบครับ 
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นายวิกรานต์  นวลสิงห์/ส.อบต.หมู่ที่ 2 
                                       ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จ่ายให้เฉพาะเด็ก 3-5 ปี 
จ านวนเด็กที่เหลือท าไม่ให้ ขอให้ทางผู้บริหารพิจารณาด้วย 

ส.ต.อ.สุรศักดิ์ น้อยบาท/ปลัด อบต.   
                                       เนื่องจากการเรียนการสอนส าหรับเด็กที่อายุน้อยกว่า 3-5 ขวบ นั้น ยังไม่เหมาะกับ
การเรียนการสอน เนื่องจากเป็นวัยที่อยู่ในการเตรียมความพร้อม ไม่ใช่ว่าไม่อยากแจกนะครับ ถึงให้ไปก็ยังไม่เหมาะ
กับวัยของเด็ก ในส่วนของชุดก็จะพิจารณาอีกครั้ ง  ในการด าเนินการแต่ละครั้ งก็จะยึดตามระเบียบที่
กระทรวงมหาดไทยสั่งมาครับ 

นายวิกรานต์  นวลสิงห์/ส.อบต.หมู่ที่ 2 
                                       ค่าอาหารเสริมนมรายละเอียดที่ท่านระบุไว้ตามที่ผมตรวจสอบดูยอดเงินที่ตั้งไว้ไม่
ตรงกันนะครับ 

ส.ต.อ.สุรศักดิ์ น้อยบาท/ปลัด อบต.   
                                        ขอบคุณท่านวิกรานต์ จะด าเนินการแก้ไขต่อไป 
 

นายนิ่ม ฝ่ายรีย์/ส.อบต.หมู่ที่ 15 
                                        เรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมขอเสนอให้ยุติ
การประชุมเพียงแค่นี้ก่อนครับ  

นายณัฐพล  เที่ยงทัศน์/ส.อบต.หมู่ที่ 16 
                                          เรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ถ้ามีสมาชิกครบ
องค์ประชุมท่านประธานสามารถวินิจฉัยได้ว่าจะให้มีการประชุมต่อหรือยุติเพียงเท่านี้ก่อนอ านาจอยู่ที่ท่านจะเป็นผู้
ตัดสินครับ 

นายสมทบ  แสงพรมชาลี/ส.อบต.หมู่ที่ 9 
                                         เรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   ผมขอเรียนว่า
งบประมาณมีจ านวนมากอภิปรายกันวันเดียวไม่จบแน่นอนครับ และตอนนี้เวลาก็ผ่านมาสมควรแล้วครับ ขอให้ยุติการ
ประชุมเพียงเท่านี้ก่อนครับ 

นายปัญญา วงศ์สง่า/ประธานสภา อบต. 
                                           ประธานสภาสั่งยุติการประชุม และนัดประชุมเพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 ขั้นรับหลักการ ต่อ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ 
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย 

เลิกประชุมเวลา      16.00  น. 

 


