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ส าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย   
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3/2563  ครั้งที่  2 

วันที่  20  สิงหาคม   2563  เวลา  09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย   

ผู้มาประชุม  จ านวน  31  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.       นายวิกรานต์        นวลสิงห์              สมาชิก อบต. ม. 2                  วิกรานต์          นวลสิงห์ 
5. นายจรัญ ว่องไว สมาชิก อบต. ม. 3                จรัญ               ว่องไว 
6.       นายอัครชัย         แสงธาดา              สมาชิก อบต. ม. 3                  อัครชัย         แสงธาดา 
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.      นายปัญญา         วงศ์สง่า               สมาชิก อบต. ม. 7                   ปัญญา          วงศ์สง่า                 
14. นายณรงค์           วงศ์สง่า               สมาชิก อบต. ม. 7       ณรงค์     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      บญุสุนีย์                สมาชิก อบต. ม. 9                   สิทธศิักดิ์        บุญสุนีย์    
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            บุตรชาติ                        
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 สง่าพนัธ์ 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               ฝุายรีย์                   
29.     นายณัฐพล         เที่ยงทัศน์             สมาชิก อบต. ม. 16                 ณัฐพล           เที่ยงทัศน์      
30.     นายคัณชิต         ธิสาร                   สมาชิก อบต. ม. 17                 คัณชติ          ธิสาร                   
31.     นายชะนะ สิงห์งาม              สมาชิก อบต. ม. 17 ชะนะ   สิงห์งาม 

ผู้ไม่มาประชุม   จ านวน   1  คน 
1.  นายภาณรงค์   พลสันต์                สมาชิก อบต.ม. 16         
             
ผู้เข้าร่วมประชุม   จ านวน  10   คน 
1. นายวีระศักดิ์ สุทธิอาจ นายก อบต.         วีระศักดิ์    สุทธิอาจ              
2. ส.ต.อ.สุรศักดิ์ น้อยบาท ปลัด อบต.         สุรศักดิ์    น้อยบาท 
3. นางสาวยศวดี      วลิาลัย                 นักวิชาการศึกษา            ยศวดี            วิลาลัย 
4.        นางเพ็ญนี          ดามะนาว              เจ้าพนักงานการเงินฯ                เพ็ญนี          ดามะนาว  
5.        นางสาวสุจิตตรา   เนียมเพราะ           นักวิเคราะห์ฯ                         สุจติตรา       เนียมเพราะ 
6.        นางอโนรัตน์       ทองพราว              จพง.ธุรการ                            อโนรัตน์        ทองพราว               
7.        นางสาววิยะดา     แก้วอุดร               ผช.จนง.ธรุการ                       วิยะดา          แก้วอุดร         
8.     นางสาวปิยนุช       เกษงาม               ผช.จนท.บนัทึกข้อมูล                  ปิยนุช           เกษงาม               
 
เริ่มประชุม  เวลา  09.00  น. 
      เมื่อที่ประชุมพร้อม  นายปัญญา  วงศ์สง่า  ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย  สมัยสามัญ  สมัยที่  3/2563 ครั้งที่ 2  
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง  ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

นายปัญญา  วงศ์สง่า/ประธานสภาฯ 
                                                                   1. วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย สมัย
สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2563 เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ในวาระท่ีสองและวาระท่ีสาม และมีสมาชิกลา จ านวน 1  ท่าน คือ 
                                             นายภาณรงค์   พลสันต์                สมาชิก อบต.ม. 16                                         

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง  รับรองการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
ที่ประชุม                      มีมติรับรองการประชุมสภา  สมัยสามัญท่ี 3/2563  ครั้งที่  1  
                                          เม่ือวันที่  6 -7 สิงหาคม  2563  เป็นเอกฉันท์  
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง ญัตติ พิจารณา ร่างข้อบญัญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
                                                 ในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตต ิ

 นายปัญญา  วงศ์สง่า/ประธานสภาฯ 
                                         ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชยได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ
เพ่ือพิจารณาค าเสนอแปรญัตติของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชยไปแล้วและตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ .ศ.2547 ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้
พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและ
บันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอน
หรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การ
สงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติ และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้น
ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน และ
ให้คณะกรรมการแปรญัตติร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับ
รายงานนั้น 

นายปัญญา  วงศ์สง่า/ประธานสภาฯ 
            ขอเชิญ นายวิกรานต์  นวลสิงห์  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

นายวิกรานต์  นวลสิงห์  /ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
   ในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติขอรายงานผลการประชุมของคณะกรรมการ      
แปรญัตติ  ดังนี้ 
     ตามที่ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชยได้จัดส่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชยในคราว
ประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ 3  เมื่อวันที่ 6- 7  สิงหาคม  2563  มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ แล้ว  
เพ่ือให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา  และที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้ก าหนดให้นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชยหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย ผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขร่าง
ข้อบัญญัติฉบับนี้ก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ  โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อเสนอต่อประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ  นับแต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ 
   

   เมื่อวันที่  11  สิงหาคม  2563  เวลา  09.00  น.  คณะกรรมการแปรญัตติได้
ร่วมกันประชุมเพื่อปรึกษาหารือเพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564   
ปรากฏว่าไม่มีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่านใดเสนอค าแปรญัตติ
ต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 
(แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554)  ข้อ 50  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่าง
ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภา
ท้องถิ่นฯ 
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  คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแล้ว  มีความเห็นให้จัดส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ตามร่างเดิมโดยไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม  ต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล  เพื่อจัดส่งรายงานนี้แก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลต่อไป 
 

               
วิกรานต์  นวลสิงห ์

(นายวิกรานต์ นวลสิงห์  ) 
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

 

          สุริยันต์ สง่าพันธ์                                                               สมทบ แสงพรมชาลี 
(นายสุริยันต์ สง่าพันธ์)                                                               (นายสมทบ แสงพรมชาลี) 

             กรรมการ                                                          กรรมการ 

 
 

นายปัญญา  วงศ์สง่า/ประธานสภาฯ 
                     ขอขอบคุณท่านวิกรานต์ นวลสิงห์  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ที่รายงาน
ผลการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  สรุปว่าไม่มีใครเสนอค าแปรญัตติใน
การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 ผมจึงขอสอบถามท่านสมาชิก
สภาฯ ท่านใดต้องการอภิปรายหรือซักถาม เพ่ิมเติมก่อนที่จะลงมติให้ความเห็นชอบในวาระที่ 2 หรือไม ่

ที่ประชุม                           ไม่มีการอภิปรายหรือซักถามเพ่ิมเติม 
 

 

นายปัญญา  วงศ์สง่า/ประธานสภาฯ 
                                     เมื่อในที่ประชุมไม่มีการอภิปรายหรือซักถามเพ่ิมเติม ประธานสั่งนับองค์ประชุม 
ปรากฏว่ามีสมาชิกจ านวน 30 ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุม  
                                      เมื่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้แถลงแล้ว ต่อไปเป็นการพิจารณาว่าจะ
เห็นชอบให้คงร่างเดิม ข้อบัญญัติหรือไม ่กระผมจะขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกฯท่านใดพิจารณาแล้วเห็นชอบให้คง
ร่างเดิมข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  โปรดยกมือครับ  

 

มติที่ประชุม                         เห็นชอบ                 จ านวน    29      เสียง 
                                      ไม่เห็นชอบ               จ านวน     -        เสียง 
                                       งดออกเสียง             จ านวน     1       เสียง 

นายปัญญา  วงศ์สง่า/ประธานสภาฯ 
                                         พักการประชุม สิบนาที 
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ระเบียบวาระท่ี 4 4.1 เรื่อง ญัตติ พิจารณา ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
                                                  พ.ศ. 2564    ในวาระที่ 3 ขั้นเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ 

นายปัญญา  วงศ์สง่า/ประธานสภา อบต. 
ในการพิจารณาวาระนี้  ให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลงมติว่า จะให้ตรา

เป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หรือไม่  โดยผมจะขอมติเป็น 3 ประเด็น  
คือ  หนึ่ง  ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ  สอง ไม่ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ  สาม งดออกเสียง รายละเอียด ดังนี้ 
 

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 

   
เงนิเพิ่มต่าง 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 
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รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จ านวน 50,000 บาท 

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 100,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 50,000 บาท 

   
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 

    
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ
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 
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ค่าครุภัณฑ ์ รวม 84,800 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
ค่าจัดซือ้เก้าอ้ีท างาน จ านวน 2,000 บาท 

    
ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีโพลีแถว เก้าอ้ีพักคอย จ านวน 8,000 บาท 

    
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 
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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 

   
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 652,000 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       
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หมวดอ่ืนๆ 

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอก
ราชอาณาจักร 

จ านวน 50,000 บาท 

    
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       

    
ค่าซือ้เครื่องสูบน้ 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 
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ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 120,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 40,000 บาท 

   
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 
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เงินวิทยฐานะ จ านวน 42,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 2,500,000 บาท 

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 300,000 บาท 

  
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 
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เงินเดือนพนักงาน จ านวน 150,000 บาท 

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 24,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 500,000 บาท 

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 30,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 964,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 50,000 บาท 

   
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 
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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
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 
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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 

   
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 

    
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ 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       
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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 

   
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 
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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 

    
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 
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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 

   
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 
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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 หมู่ที ่10 บ้านปาน
เจริญ 

จ านวน 402,900 บาท 

    
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 
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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 

   
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 จ านวน 50,000 บาท 
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น้ า" 

    
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 

   
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 
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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 

   
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/ประธานสภาฯ 
                                     ประธานสั่งนับองค์ประชุม ปรากฏว่ามีสมาชิกจ านวน 29 ท่าน ถือว่าครบองค์
ประชุม  
 

 
 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ        26   เสียง   

  ไม่เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ      -     เสียง 
  งดออกเสียง                        3     เสียง (นายสิทธิศักดิ์,นายนิ่ม,นายยุทธชัย) 

นายปัญญา  วงศ์สง่า/ประธานสภาฯ 
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                                     -สั่งพักเที่ยง- 
เริ่มประชุม (ต่อ)  เวลา 13.00 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 5             เรื่อง  อ่ืนๆ (ถ้ามี) 

นายสุริยันต์  สง่าพันธ์/ส.อบต.หมู่ที่ 14 

                                เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมได้รับเรื่องร้องเรียนจาก
ชาวบ้าน คือเรื่องการก าจัดขยะมูลฝอย ปัจจุบันชาวบ้านโพธิ์ตากได้มีการจัดการขยะมูลฝอยเองเป็นกลุ่มของ
หมู่บ้าน ซึ่งชาวบ้านที่มีพ้ืนที่รอบบ่อขยะนั้นได้รับความเดือดร้อนมีน้ าที่ไหลจากบ่อขยะลงมายังที่นาของชาวบ้าน 
ขอให้ทาง อบต.แก้ไขปัญหาให้ด้วยครับ จะก่อสร้างรั้วหรือด าเนินก่อสร้างเตาเผาขยะให้ก็ได้ครับ 

นายวิกรานต์  นวลสิงห์/ส.อบต.หมู่ที่ 2 
                                           การจัดการขยะเป็นปัญหาทั้งต าบล แต่ก่อนมีการตั้งงบประมาณในการซื้อที่ไว้
แต่ไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากหาซื้อที่ไม่ได้ ทางโซนตะวันตกก็มีการจัดสรรงบประมาณแต่ก็ไม่เพียงพอ 
นายสมทบ  แสงพรมชาลี/ส.อบต.หมู่ที่ 9 
                                  ปีงบประมาณที่ผ่านมามีการตั้งงบประมาณจัดซื้อที่ดินไว้ส าหรับทิ้งขยะแต่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ ปัญหาจริงๆเกิดจากอะไรผมก็ไม่แน่ใจ แต่ปัญหาขยะเป็นปัญหาของทั้งต าบล ในความคิดของผมขอ
เสนอให้ท า MOU กับพังโคน เพ่ือน าขยะไปทิ้งท่ีพังโคนคิดว่าน่าจะเป็นทางออกท่ีดี 

ส.ต.อ.สุรศักดิ์  น้อยบาท/ปลัด อบต. 
                                  ส าหรับการจัดซื้อท่ีที่ไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากที่ดินท่ีทาง อบต.จะซื้อนั้นผู้ขาย
จะขายในราคาที่เกินราคาประเมินซึ่งเป็นเรื่องยากที่ทาง อบต.จะจัดซื้อได้ ในส่วนของพังโคน อบต.เคยไปติดต่อแต่
พังโคนไม่รับ ในส่วนของบ่อขยะตามที่ท่านสุริยันต์แจ้งมาผมจะให้ทางช่างออกไปตรวจสอบเพ่ือด าเนินการแก้ไข
ต่อไปครับ 

นายชะนะ  สิงห์งาม/ส.อบต.หมู่ที่ 17 
                                    ปัญหาการจัดการขยะหลายที่เกิดปัญหา บางครั้งคนที่น าขยะไปทิ้งยังทิ้งไม่ตรงจุดให้
ทิ้ง ผมขอเสนอให้ทาง อบต.แก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะเป็นวาระเร่งด่วนของต าบล 

นายยุทธชัย  ปู่ทา/ส.อบต.หมู่ที่ 2 
                                    ผมขอเสนอให้น ากล้องวงจรปิดไปติดไว้ที่บ่อขยะจะได้เห็นคนที่น าขยะมาทิ้งใครทิ้ง
เรี่ยราดให้ปรับเลยครับ 

นายปัญญา  วงศ์สง่า/ประธานสภาฯ 
                                     มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆอีกหรือไม่ครับ 

นายวิกรานต์  นวลสิงห์/ส.อบต.หมู่ที่ 2 
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                                     เรียนท่านประธานผมมีขอเสนอให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการส าหรับติดตาม
โครงการในข้อบัญญัติว่ามีการด าเนินการอย่างไรไปถึงไหนแล้ว ในส่ วนของสภาโดยไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับทางฝุาย
บริหาร 

นายปัญญา  วงศ์สง่า/ประธานสภาฯ 
                                      ตามที่ท่านสมาชิกเสนอมาก็เห็นดีด้วยขอให้ทางสมาชิกปรึกษาว่าจะส่งรายชื่อใคร
เข้ามาเป็นกรรมการถ้าส่งตัวแทนเป็นโซนก็แบ่งเป็นสี่โซน ขอให้เสนอตัวแทนจ านวน 4 คน ครับ 

นายสมทบ  แสงพรมชาลี/ส.อบต.หมู่ที่ 9 
                                     โซนกลาง ผมขอเสนอท่านวิกรานต์ นวลสิงห์ ส.อบต.หมู่ที่ 2  

นายกาวี  มะโนสิม/ส.อบต.หมู่ที่ 1 
                                 โซตะวันออกขอเสนอ นายค าภา  กาญบุตร ส.อบต.หมู่ที่ 1 

นางสุดารัตน์  ใจวัน/ส.อบต.หมู่ที่ 5 

                                   โซนขุนภูมิเสนอ นายเสถียร  จันทร์มาลา ส.อบต.หมู่ที่ 5 

นายสุริยันต์  สง่าพันธ์/ส.อบต.หมู่ที่ 14 

                                   โซนตะวันตกเสนอ นายชาญชัย  โพธิกมล ส.อบต.หมู่ที่ 6 

นายณรงค์  วงศ์สง่า/ส.อบต.หมู่ที่ 7 
                                  ขอสอบถาม เรื่องก่องสร้างรางระบายน้ า แบบในการก่อสร้างรางระบายน้ า ทุก
โครงการเป็นแบบเดียวหันหรือปุาวครับ เนื่องจากมีข้อสังเกตว่า โครงการแบบเดียวกับ งบประมาณเท่ากัน แต่
เหล็กท่ีใช้มีขนาดไม่เท่ากัน 

นายปัญญา  วงศ์สง่า/ประธานสภาฯ 
                                    ส าหรับคณะกรรมการก็ได้ครบแล้วนะครับ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีก
หรือไม ่

นายยุทธชัย  ปู่ทา/ส.อบต.หมู่ที่ 2 
                                    เรียนท่านประธานกรรมการที่ตั้งไว้ขอให้ท าหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วย 

นายวิกรานต์  นวลสิงห์/ส.อบต.หมู่ที่ 2 
                                      ตามจริงการตั้งกรรมการสมควรให้เป็นเลขค่ีเวลาลงมติจะได้ไม่เป็นปัญหา ผมเสนอ
ตั้งนายสมทบ แสงพรมชาลี เป็นกรรมการอีกท่านครับ 
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นายจตุรงค์  ถีระพันธ์/ส.อบต.หมู่ที่ 8 
                                     เรียนท่านประธาน ก่อนการประชุมสภาแต่ละครั้งผมขอเสนอแนะให้ท่านประธาน
เป็นตัวหลักในการเรียกสมาชิกสภาคุยนอกรอบก่อนทุกครั้งที่จะมีการประชุมสภา  

นายค าภา กาญบุตร/ส.อบต.หมู่ที่ 1 
                                       ขอสอบถามเกี่ยวกับโครงการศึกษาดูงาน ปีนี้จะได้จัดท าโครงการหรือไม่ 

นายสุริยันต์  สง่าพันธ์/ส.อบต.หมู่ที่ 14 
                                        ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ชมรมฌาปนกิจกองทุนหมู่บ้านต าบล ปัจจุบันมีการ
ขยายอายุท่านใดสนใจและมีอายุไม่เกิน 70 ปี จะสมัครขอฝากท่านสมาชิกประชาสัมพันธ์ด้วย 

นายวิกรานต์  นวลสิงห์/ส.อบต.หมู่ที่ 2 
                                        เรียนท่านประธานรถกู้ภัยคันที่  2 ฝากเรื่องการจัดท าประกันภัยด้วยได้
ด าเนินการจัดท าแล้วหรือยังครับ 
นายณรงค์ วงศ์สง่า/ส.อบต.หมู่ที่ 7 
                                       ขอสอบถามเรื่องบ่อขยะที่ท ารั้วสามด้านของหมู่ที่ 7 ใช่ได้หรือยัง 

นายปัญญา  วงศ์สง่า/ประธานสภาฯ 
                                         ขอจัดระบบและท ารั้วให้ครบสี่ด้านก่อนถึงจะให้ทิ้งขยะได้ครับ 

นายนิ่ม  ฝ่ายรีย์/ส.อบต.หมู่ที่ 15 
                                         เครื่องกระจายข่าวหมู่ที่ 15 เครื่องมันเสียแจ้งทาง อบต.ตรวจสอบแก้ไขให้ด้วย
ครับ 

นายปัญญา  วงศ์สง่า/ประธานสภาฯ 
                                        ส าหรับโครงการศึกษาดูงาน ขอมติจากที่ประชุมสภาว่าจะด าเนินจัดท า
โครงการศึกษาดูงานหรือไม่ 

มติที่ประชุม                         -ไม่จัดท าโครงการศึกษาดูงาน- 
     
นายปัญญา  วงศ์สง่า/ประธานสภาฯ 
   ส าหรับการประชุมครั้งนี้ก็ด าเนินมาเป็นเวลาสมควรแล้ว  มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีก
หรือไม่  ถ้าไม่มีท่านใดเสนอ  ผมในนามประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย  ขอขอบคุณนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล พร้อมคณะ  และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชยที่ให้
ความร่วมมือเป็นอย่างดี  จนท าให้การประชุมในครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว  ผมขอปิด
ประชุมครับ     
 

เลิกประชุม เวลา  15.00 น. 
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 ส.ต.อ.   สุรศักดิ์   น้อยบาท      จดบันทึกรายงานการประชุม                     
             (สุรศักดิ์   น้อยบาท)                                                    
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย       

 
                        ปัญญา  วงศ์สง่า    ตรวจรายงานการประชุม 
                     (นายปัญญา  วงศ์สง่า) 
                         ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย 
 
 

บันทึกของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย  ท าหน้าที่ตรวจรายงานการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย ครั้งนี้  ถูกต้องแล้ว  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

 
(ลงชื่อ)           ชะนะ  สิงห์งาม            ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

         (นายชะนะ  สิงห์งาม) 
                         ส.อบต. หมู่  17 
 

(ลงชื่อ)        ชาญชัย  โพธิกมล            กรรมการ 
      (นายชาญชัย  โพธิกมล) 
                         ส.อบต. หมู่  6 
 

(ลงชื่อ)       สุริยันต์  สง่าพันธ์           กรรมการ 
    (นายสุริยันต์  สง่าพันธ์) 
                                    ส.อบต. หมู่  14 

 
 

 


