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ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่ ซ่ือ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือช่ือ
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๓

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว เลขานุการสภาฯ ให้สัญญาณเรียนเชิญสมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

อินทรีแปลง ได้เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอินทรีแปลง จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย และข้ึนทำหน้าท่ี 

ประธานสภาในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ คร้ังท่ี ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๔๖๓ 
ประธานสภาฯ เม่ือที่ประชุมพร้อมแล้วขอเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภาฯ ๑.๑ รายงานงบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓
ขอมอบให้รองปลัด อบต.รักษาราซการแทนผู้อำนวยการกองคลังได้นำเรียนชี้แจง 
ต่อท่ีประชุมครับ

รองปลัด อบต. เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอินทรีแปลง ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลอินทรีแปลง คณะผู้บริหาร ท่านปลัด อบต. หัวหน้าส่วนทุกส่วน

ดิฉันนางสาวสมจิตร ผิวยะเมือง ตำแหน่ง รองปลัด อบต.อินทรีแปลง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง ขอช้ีแจงในส่วนของรายงานการเงินประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ 
เงินฝากธนาคาร ณ วันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
เงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพิอการเกษตรและสหกรณ่การเกษตร
ประเภทออมทรัพย์ ๐๑-๑๖๔-๒-๓๔๓๓๙๐-๑ ๑,๑๗๔,๓๖๘.๒๙ บาท
ประเภทออมทรัพย์ ๐๑-๑๖๔-๒-๒๔๔๐๓๒-๔ ๖๖๖,๐๓๔.๒๓ บาท
ประเภทออมทรัพย์ ๐๑-๑๖๔-๒-๒๔๖๖๓๓-๑ ๖๙,๗๘๗.๗๘ บาท
ประเภทประจำ ๓๐-๑๔๖-๐๔๓๔๔-๔ ๔๖๔,๓๘๘.๓๔ บาท
บัญชีกิจการประปา ๐๒-๐๑๖-๗๐๒๔๔๙-๐ ๑๙๒,๑๘๒.๒๐ บาท
ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาขน)

ประเภทอออมทรัพย์ ๔๑๙-๐-๗๖๗๑๘-๒ ๓,๒๑๑,๒๔๘.๒๔ บาท
ประเภทกระแสรายวัน ๐๐-๑๖๔-๔-๐๐๐๖๗-๓ - บาท
ธนาคารออมสิน
ประเภทประจำ ๓๖-๒๙๗๐๐๐๙๔-๐ ๖,๒๔๘,๙๒๖.๑๑ บาท

รวม ๑๒,๑๓๗,๙๔๖.๒๐ บาท
รายรับต้ังแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓

เงินรายรับ ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร
ภาษี1ป้าย ๙,๖๒๔ บาท
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการขายสุรา/ยาสูบ ๘๗.๓๐ บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพานิซย์ ๔๔๐ บาท
ดอกเบ้ียธนาคาร ๐ & ๔๘,๗๗๐.๑๒ บาท
รายได้เบ็ดเตล็ด สาเนาถกตอง ๒๐๒ บาท
รายได้จากทุน ๒,๐๔๐ บาท
หมวดภาษีจัดสรร ๖ๆ ๑๐,๘๙๘,๒๔๓.๗๙ บาท
หมวดภาษีอุดหนุนท่ัวไป (นายระหัส หอมเพ'ชร) ๑๐,๓๒๖,๗๔๓ บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจบระธานสภาองค์การบ™าร®วน^าบล®น^๐๐๖๗ ๔ บาท



รวมรายริบ อบต. ๒๑,๔๐๐,๙๙๔.๒๑ บาท
กิจการประปา
ค่าจำหน่ายน้ําประปา ๗๑๒,๕๖๕ บาท
ค่าบำรุงมิเตอร์ประปา ๔๙,๓๔๐ บาท
เงินช่วยเหลือกิจการประปา ๒๐๐,๐๐๐ บาท
ค่าธรรมเนียมฃอใฃ้น้ําประปา ๔,๙๐๐ บาท
ดอกเบ้ียธนาคาร ๑๔๔.๑๒ บาท

รวมรายรับกิจการประปา ๙๖๖,๙๔๙.๑๒ บาทV ฆ
รวมรายรับทังสน ๒๒,๔๖๗,๙๔๓.๓๓ บาท

รายจ่ายต้ังแต่เดือนกรกฎาคม ๒๔๖๓
เงินรายจ่าย
ประกอบด้วย
เงินงบกลาง ๓,๓๖๔,๓๘๙ บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ๗๑๓,๐๔๐ บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ๖,๔๙๘,๒๐๖ บาท
ค่าตอบแทน ๑๐๖,๘๔๐ บาท
ค่าใช้สอย ๒,๔๗๑,๗๔๔ บาท
ค่าวัสดุ ๑,๔๗๘,๖๙๔ บาท
ค่าสาธารณูปโภค ๔๖๐,๑๑๙.๐๒ บาท
เงินอุดหนุน ๑,๒๒๘,๒๐๐ บาท
รายจ่ายอ่ืน ๑,๔๔๘,๗๗๔ บาท
ค่าครุภัณฑ์ ๓๘,๘๐๐ บาท

1 ะ̂เ ‘ะะ1 1 5̂
ค่าทิดนและสงก่อสรัาง ๔๙๖,๐๐๐ บาท
รายจ่ายกิจการประปา
เงินเดือนพนักงาน ๒๓๒,๘๔๐ บาท
ค่าใช้สอย ๑๔,๘๒๔ บาท
ค่าวัสดุ ๒๖๙,๗๐๔ บาท
ค่าสาธารณูปโภค ๒๔๙,๘๗๗.๑๒ บาท
งบกลาง ๗,๐๙๐ บาท
รวมรายจ่ายกิจการประปา ๒๙๙,๒๓๙.๒๑ บาท
รวมรายจ่ายท้ังส้ิน ๘,๐๘๐,๑๔๔.๘๗ บาท
สรุป
เงินรายรับ ต้ังแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๒๒ -  ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๒๓ ๒๒,๔๖๗,๙๔๓.๓๓ บาท
เงินรายจ่าย ต้ังแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๒๒ -  ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๒๓ ๑๙,๒๙๐,๑๖๔.๑๔ บาท
เงินรายรับ มากกว่า รายจ่าย ๓,๑๗๗,๗๘๙.๑๙ บาท

รายงานต่อท่ีประชุมเพียงเท่าน้ีขอบคุณค่เ: สำเนาถกต้อง

(นายระทั้ส หอมเพชร)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง
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ประธานสภาฯ 

หัวหน้าสำนักปลัด

๑.๒ รายงานผลการดำเนินงานโครงการคัดแยกขยะ ขอมอบให้หัวหน้าสำนักปลัด ได้น่าเรียน 
ข้ีแจงต่อท่ีประชุมครับ

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหาร 

ส่วนตำบลอินทร์แปลง คณะผู้บริหาร ท่านปลัด อบต. หัวหน้าส่วนทุกท่าน กระผม นายจิรวัฒน์ 
จันทรคา ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด ฃอข้ีแจงในส่วนของการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 

คัดแยกขยะระดับหมู่บ้าน ดังน้ี
สรุปยอดซ้ือขยะชุมซนตามโครงการกองทุนธนาคารขยะชุมซนตำบลอินทร์แปลง 
(กธซ.ตำบลอินทร์แปลง) ประจำวันท่ี ๑๔ - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖)๓ 

จำนวนสมาซิก ๖๒๖ ครัวเรือน

- หมู่ ๑ บ้านดอกนอ มีสมาชิก ๑๔ ครัวเรือน ยอดซ้ือ - บาท ยอดขาย - บาท กำไร - บาท 
ฝากเงินสด - บาท (ส่วนแบ่ง) อสม. (๖096) -  บาท กองทุน (๒๐96) - บาท กองกลาง (๒๐'96) 

-บาท
- หมู่ ๒ บ้านอินทร์แปลง มีสมาชิก ๕๘ ครัวเรือน ยอดซ้ือ ๒๖๗ บาท ยอดขาย ๔๒๗.๗๔ 

บาท กำไร ๒๖๐.๗๔ บาท ฝากเงินสด ๓,๓๒๐ บาท (ส่วนแบ่ง) อสม. (๖๐0/0) ๑๔๖.๔๔ บาท 
กองทุน (๒๐96) ๔๒.๑๔.๙๗ บาท กองกลาง (๒๐96) ๔๒.๑๔ บาท

- หมู่ ๓ บ้านหัวนา มีสมาชิก ๑๐๓ ครัวเรือน ยอดซ้ือ ๙๐๗ บาท ยอดขาย ๑,๔๓๑.๔๔ บาท

กำไร ๖๒๔.๔๔ บาท ฝากเงินสด ๗,๗๓๐ บาท (ส่วนแบ่ง) อสม. (๖๐96) ๓๗๔.๖๗ บาท 
กองทุน (๒๐96) ๑๒๔.๘๙ บาท กองกลาง (๒๐96) ๑๒๔.๘๙ บาท 

- หมู่ ๔ บ้านโคกก่อง มีสมาขิก ๑๐๒ ครัวเรือน ยอดซื้อ ๘๖๗.๒๔ บาท ยอดขาย 
๑,๖๗๐.๓๔ บาท กำไร ๘๐๓.๑๐ บาท ฝากเงินสด ๗,๔๔๐ บาท (ส่วนแบ่ง) อสม. (๖๐96) 
๔๘๑.๘๖ บาท กองทุน (๒๐96) ๑๖๐.๖๒ บาท กองกลาง (๒๐96) ๑๖๐.๖๒ บาท

หมู่ ๔ บ้านนายม มีสมาชิก ๙๗ ครัวเรือน ยอดซ้ือ ๑,๑๗๗.๐๖ บาท ยอดขาย ๒,๔๒๙.๔๒ 

บาท กำไร ๑,๓๔๒.๔๖ บาท ฝากเงินสด ๔,๙๔๐ บาท (ส่วนแบ่ง) อสม. (๖๐96) ๘๑๑.๔๘ 

บาท กองทุน (๒๐96) ๒๗๐.๔๙ บาท กองกลาง (๒๐96) ๒๗๐.๔๙ บาท 
หมู่ ๖ บ้านวังโพน มีสมาชิก ๙๑ ครัวเรือน ยอดซ้ือ ๗๗๔๗๔ บาท ยอดขาย ๑,๑๖๗.๔๔ 
บาท กำไร ๓๙๑.๗๐ บาท ฝากเงินสด ๖,๔๓๐ บาท (ส่วนแบ่ง) อสม. (๖๐96) ๒๓๔๐๒ บาท 
กองทุน (๒๐96) ๗๘.๓๔ บาท กองกลาง (๒๐96) ๗๘.๓๔ บาท

หมู่ ๗ บ้านโนนสำราญ มีสมาชิก ๔๓ ครัวเรือน ยอดซ้ือ ๔๖๗ บาท ยอดขาย ๖๗๙.๓0 
บาท กำไร ๒๑๒.๓๐ บาท ฝากเงินสด ๙๓๐ บาท (ส่วนแบ่ง) อสม. (๖096) ๑๒๗.๓๘ บาท 
กองทุน (๒๐96) ๔๒.๔๖ บาท กองกลาง (๒๐96) ๔๒.๔๖ บาท

หมู่ ๘ บ้านแสงเจริญ มีสมาชิก ๖๑ ครัวเรือน ยอดซื้อ ๖๒๓.๘๒ บาท ยอดขาย 
๑,๐๑๐.๓๔ บาท กำไร ๓๘๖.๔๓ บาท ฝากเงินสด ๒,๐๖๐ บาท (ส่วนแบ่ง) อสม. (๖096) 

๒๓๑.๙๒ บาท กองทุน (๒096) ๗๗.๓๑ บาท กองกลาง (๒096) ๗๗.๓๑ บาท 
หมู่ ๙ บ้าน'เพธ้ิ'ทอง มีสมาขิก ๔๗ ครัวเรือน ยอดซ้ือ ๓๗๙.๔๒ บาท ยอดขาย ๔๙๖.๑0

สรป
รวมรายรับประจำเดือนมิถุนายน ๒๔๖๓ จำนวน ๔๔,๒๙๔๖๔ บาท6 
หักค่าฌาปนกิจ จำนวน ๒ ราย (บ้าน,โพธ้ิ'ทอง /  บ้าน1หัวนา)(ๅฐํ'ใแระ!ฟ้&เ๔,1508เข-ใ(ร)

ประธานสภาองค์การบริหาร:ส่วน1ตํ,าบลอินทร์แปล'3
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ผอ.กองสวัสดิการฯ

เงินคงเหลือในเดือนมิถุนายน ๒๔๖๓ จำนวน ๒๐,๒๙๔.๖๔ บาท
เงินทุนรวมคงเหลือท้ังส้ิน จำนวน ๑๑๒,๓๑๐.๔๑ บาท

เงินคงเหลือในเดือนมกราคม ๒๔๖๓ จำนวน ๑๒,๒๓๗.๐๗ บาท 

เงินทุนรวมคงเหลอทังสิน ๑๓๔,๓๗๓.๘๓ บาท
ในส่วนของงานกองทุนขยะ มีสมาซิกท่านใดจะสอบถามไหมครับ ถ้าไม่มีข้อสงสัยใด  ๆผมขอจบ

การรายงานต่อท่ีประชุมเพียงเท่าน้ีขอบคุณครับ

๑.๓ รายงานผลการดำเนินงานของกองทุนหมุนเวียนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

หมู่บ้านละแสนบาท

ขอเชิญผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมได้นำเรียนช้ีแจงต่อท่ีประชุมครับ
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลอินทร์แปลง คณะผู้บริหาร ท่านปลัด อบต. และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

ดิฉัน นางจีราภรณ์ เฉลิมอนันตชัย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ขอนำเรียนช้ีแจง
ต่อท่ีประชุมในข้อ ๑.๓ รายงานผลการดำเนินงานของกองทุนหมุนเวียนโครงการเศรษฐกิจชุมซน

หมู่บ้านละแสนบาท ดังน้ี
๑.กลุ่มเล้ียงไก่พ้ืนบ้าน บ้านวังโพน หมู่ ๖ นางพิมสร วงค์ละคร ประธานกลุ่ม กู้!ปเม่ือวันท่ี ๘ 
มิ.ย ๒๔๔๘ ครบสัญญาวันท่ี ๘ มิ.ย ๒๔๖๓ จำนวนเงินกู้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ส่งใช้แล้ว ๙๒,๐๐๐ 

บาท ค่าปรับ ๙๓๖ บาท คงเหลือ ๘,๐๐๐ บาท
๒.กลุ่มปุยเคมี ชีวภาพ ๒ บ้านนายม หมู่ ๔ นาง1ประยูรณ์ โง่นสูงเนิน ประธานกลุ่ม กู้!ปเม่ือ 
วันท่ี ๒ พ.ย ๒๔๔๙ ครบสัญญาวันท่ี ๒ พ.ย ๒๔๖๓ จำนวนเงินคู้ ๖๐,๐๐๐ บาท ส่งใช้แล้ว 
๔๘,๐๐๐ บาท ค่าปรับ - บาท คงเหลือ ๑๒,๐๐๐ บาท

๓.กลุ่มเพาะปลูกเห็ดฟาง บ้านดอกนอ หมู่ ๑ นางรุ่งอรุณ แก้วสุทอ ประธานกลุ่ม กู้!ปเม่ือ 

วันท่ี ๑๘ พ.ค ๒๔๔๙ ครบสัญญาวันท่ี ๑๘ พ.ค ๒๔๖๔ จำนวนเงินคู้ ๔๐,๐๐๐ บาท ส่งใช้แล้ว 
๓๒,๐๐๐ บาท ค่าปรับ ๖๑ บาท คงเหลือ ๘,๐๐๐ บาท
๔.กลุ่มเกษตรกร บ้านหัวนา หมู่ ๓ นายทองพูน พรมส่วน ประธานกลุ่ม กู้!ปเม่ือวันท่ี ๓๑ ส.ค 

๒๔๖๐ ครบสัญญาวันท่ี ๓๑ ส.ค ๒๔๖๔ จำนวนเงินคู้ ๘๐,๐๐๐ บาท ส่งใช้แล้ว ๒๗,๔๐๐ บาท 
ค่าปรับ ๘๗ บาท คงเหลือ ๔๒,๔๐๐ บาท
๔.กลุ่มปุยเพ่ือการเกษตร บ้านโนนสำราญ หมู่ ๗ นายอังคาร ชมพูพ้ืน ประธานกลุ่ม กู้!ปเม่ือ 

วันท่ี ๑๔ ก.พ ๒๔๖๐ ครบสัญญาวันท่ี ๑๔ ก.พ ๒๔๖๔ จำนวนเงินคู้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ส่งใช้แล้ว 
๖๐,๐๐๐ บาท ค่าปรับ - บาท คงเหลือ ๔๐,๐๐๐ บาท
๖.กลุ่มร้านค้าชุมชน บ้านดอกนอ หมู่ ๑ นายประภาส ยอดด้น ประธานกลุ่ม กู้!ปเม่ือ 

วันท่ี ๑๒ ต.ค ๒๔๖๑ ครบสัญญาวันท่ี ๑๒ ต.ค ๒๔๖๖ จำนวนเงินคู้ ๖๐,๐๐๐ บาท ส่งใช้แล้ว 

๑๒,๐๐๐ บาท ค่าปรับ ๔๗ บาท คงเหลือ ๔๘,๐๐๐ บาท

๗.กลุ่มตัดเย็บผ้าบ้านแสงเจริญ หมู่ ๘ นางสักฃณา อุปไชย ประธานกลุ่ม กู้!ปเม่ือวันท่ี ๑๒ 

ต.ค ๒๔๖๑ ครบสัญญาวันท่ี ๑๒ ต.ค ๒๔๖๖ จำนวนเงินคู้ ๔๐,๐๐๐ บาท ส่งใช้แล้ว ๑๐,๐๐๐ 
บาท ค่าปรับ - บาท คงเหลือ ๔๐,๐๐๐ บาท
๘.กลุ่มเกษตรบ้านโพธ้ิทอง หมู่ ๙ นางสาน มูลบุตร ประธานกลุ่ม กู้!ปเม่ือวันท่ี ๔ มิ.ย ๒๔๖๓ 
ครบสัญญาวันท่ี ๔ มิ.ย ๒๔๖๘ จำนวนเงินคู้ ๘อุ31๐๐๐ บาท ส่งใช้แล้ว &ษาท ค่าปรับ - บาท

คงเหลือ ๘๐,๐๐๐ บาท ลาเนาถกตอ^
0เ4

(นายระหส หอมเพชร)
^  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปฝิง   
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เลขานุการสภาฯ

๙.กลุ่มสตรีทอเสือบ้านวังโพน หมู่ ๖ นางวงเดือน พัฒนา ประธานกลุ่ม กู้!ปเม่ือวันท่ี ๓๐ ต.ค 
๒๕๖๒ ครบสัญญาวันท่ี ๓๐ ต.ค ๒๕๖๗ จำนวนเงินกู้ ๘๐,๐๐๐ บาท ส่งใช้แล้ว - บาท ค่าปรับ - 

บาท คงเหลือ ๘๐,๐๐๐ บาท
๑๐.กลุ่มทอผ้า บ้านนายม หมู่ ๕ น.ส.อรัญญา อินทะนันท์ ประธานกลุ่ม กู้!ปเม่ือ

วันท่ี ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๒ ครบสัญญาวันท่ี ๓๐ ต.ค ๒๕๖๗ จำนวนเงินกู้ ๗๐,๐๐๐ บาท ส่งใช้แล้ว

- บาท ค่าปรับ - บาท คงเหลือ ๗๐,๐๐๐ บาท

ในส่วนของงานกองสวัสดิการสังคม มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามไหมคะ ล้าไปมีข้อสงสัยใดๆ

ดิฉันขอจบการรายงานต่อท่ีประชุมเพียงเท่าน้ีค่ะ

เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีผ่านมา

๒.๑ สมัยสามัญท่ี ๑ คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๓ วันท่ี ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๒.๒ สมัยสามัญท่ี ๑ คร้ังท่ี ๒/ ๒๕๖๓ วันท่ี ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ขอให้ท่ีประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง
สมัยสามัญที่ ๑ คร้ังท่ี ๑/ ๒๕๖๓ วันท่ี ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ท่ีผ่านมา มีช้อความตอนใดควร

แก้ไขหรือเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ อย่างไร
ไม,มีการแก้ไขและมีมติรับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์จำนวน๑ ๔ เสียง

(ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง) งดออกเสียง ๑ เสียง

ขอให้ท่ีประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง

สมัยสามัญที่ ๑ คร้ังท่ี ๒/ ๒๕๖๓ วันท่ี ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ท่ีผ่านมา มีช้อความตอนใดควร

แก้ไขหรือเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ อย่างไร
ไม่มีการแก้ไขและมีมติรับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์ จำนวน ๑๔ เสียง 
(ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง) งดออกเสียง ๑ เสียง 

เร่ืองพิจารณาเห็นชอบ

๓.๑ พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

วาระที' ๑ ข้ันรับหลักการ

ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง ข้ีแจงข้อระเบียบกฎหมายท่ี 
เก่ียวข้อง เชิญครับ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๑ แก้!ขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๒๓ ‘'ให้เจ้าหน้าท่ีงบประมาณทำการ 

พิจารณาตรวจสอบวิเคราะห์และแก้ไขงบประมาณในข้ันต้น แล้วเสนอต่อผู้บริหารท้องถ่ิน” เม่ือ 

คณะผู้บริหารท้องถ่ินได้พิจารณาอนุมัติให้ต้ังงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจำปีแล้ว 

ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวมและจัดทำเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหาร 

ท้องถิ่นอีกครั้ง เมื่อคณะผู้บริหารได้นำเสนอสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม 
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้!ขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี ๖ 
พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๘๗/ ๒ ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลงพิจารณาร่างข้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่าย ตามมาตรา ๘๗/ ๒ วรรคห้า ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับต้ังแต่วันท่ี 
ได้รับร่างข้อบัญญัติจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง หากสภาองค์การบริหารส่วน 
ตำบลอินทร์แปลง พ ิ จ า ร ณา ไ ม ่ แ ล ้ ว เ ส ร ็ จ ®เ ย ใ ใ แ &ด ู ' ™ไ ม ่ เ ห ็ น ช อ บ ใ ห ้  
ร่างข้อบัญญัติน้ันตกไป และให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจรย'!นงบประมาณปีท่ีแล้วไปพลาง

(นายร/ห ัส หอมเพชร)

ประธานสภาองค์การ'นริหารส่วนตำบลอินทร์เฟสง



๘

ประธานสภาฯ

นายก อบต.

ก่อนในกรณีเซ่นว่าน๋ีให้นายอำ๓อเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดให้มีคำส่ังยุบสภาองค์การบริหารส่วน 

ตำบลอินทร์แปลง

ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ข้ีแจงรายละเอียดร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง 

ขอเรียนเชิญครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง

ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน บัดน้ีถึงเวลาท่ีผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลจะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดังน้ี

ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ มีรายละเอียด ดังน้ี
ประมาณการรายรับ ต้ังไว้ จำนวน ๓๐,๒๓๑,๙๐๐ บาท ดังน้ี

ก. รายได้จัดเก็บเอง
๑. หมวดภาษีอากร รวม

๑.® ภาษีโรงเรือน ท่ีดิน และส่ิงปลูกสร้าง จำนวน
คำข้ีแจง ประมาณการใกล้เคียงรับจริงปี ๒๕๖๓
๑.๒ ภาษีป้าย จำนวน

คำข้ีแจง ประมาณการใกล้เคียงรับจริงปี ๒๕๖๓
๑.๓ ภาษีบำรุงท้องท่ี จำนวน
คำข้ีแจง ประมาณการใกล้เคียงรับจริงปี ๒๕๖๓

๒. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม
๒.๑ ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพานิซย์ จำนวน

คำข้ีแจง ประมาณการใกล้เคียงรับจริงปี ๒๕๖๓

๒.๒ ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

๘๕,๐๐๐ บาท
๓๖,๐๐๐ บาท

๑(ริ),000 บาท

๓๘,๐๐๐ บาท

๕,๓๐๐ บาท
๑๐๐ บาท

จานวน ๔,๕๐๐ บาท
คำข้ีแจง ประมาณการใกล้เคียงรับจริงปี ๒๕๖๓
๒.๓ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา จำนวน ๗๐๐ บาท
คำข้ีแจง ประมาณการใกล้เคียงรับจริงปี ๒๕๖๓
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม ๖๘,๐๐๐ บาท
๓.๑ ดอกเบ้ียธนาคาร จำนวน ๖๘,๐๐๐ บาท
คำช้ีแจง ประมาณการใกล้เคียงรับจริงปี ๒๕๖๓
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม ๑๓,๗๐๐ บาท
๔.๑ ค่าขายแบบแปลน จำนวน ๑๒,๗๐๐ บาท
คำข้ีแจง ประมาณการใกล้เคียงรับจริงปี ๒๕๖๓
๔.๒ รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
คำข้ีแจง ประมาณการใกล้เคียงรับจริงปี ๒๕๖๓
หมวดรายได้จากทุน รวม ๑,๐๐๐ บาท
๕.๑ ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
คำข้ีแจง 

&/ ฟุ 0
ประมาณการใกล้เคียงรับจริงปี ๒๕๖๓

ข. ■รายได้ทรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนแ: 
๑. หมวดภาษีจัดสรร

กต้อง

(นายระฬส หอมเพชร)
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๑.๑ ภาษิมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กาหนดแผน  ๆ จานวน ๓๖๗,๔๐๐ บาท

คำช้ีแจง ประมาณการใกล้เคียงรับจริงปี ๒๔๖๓

๑.๒ ภาษีมูลค่าเพ่ิม ๑ ใน ๙ จำนวน ๑๐,๑๘๔,๐๐๐ บาท

คำช้ีแจง ประมาณการใกล้เคียงรับจริงปี ๒๔๖๓

๑.๓ ภาษีสรรพสามิต จำนวน ๑,๙๓๒,๐๐๐ บาท
คำช้ีแจง ประมาณการใกล้เคียงรับจริงปี ๒๔๖๓

๑.๔ ค่าภาคหลวงแร่ จำนวน ๘๔,๐๐๐ บาท
คำช้ีแจง ประมาณการใกล้เคียงรับจริงปี ๒๔๖๓

๑.๔ ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จำนวน ๓,๙๙๐,๐๐๐ บาท
คำช้ีแจง ประมาณการใกล้เคียงรับจริงปี ๒๔๖๓

๑.๖ ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตามประมวลกฎหมาย

จำนวน ๑๔,๔๐๐ บาท
คำช้ีแจง ประมาณการใกล้เคียงรับจริงปี ๒๔๖๓

๑.๗ ค่าธรรมเนียมล้อเลอนรถยนต์ จำนวน ๔๔,๐๐๐ บาท
คำช้ีแจง ประมาณการใกล้เคียงรับจริงปี ๒๔๖๓

๑.๘ ภาษีธุรกิจเฉพาะ จำนวน ๘๔๐,๐๐๐ บาท
คำช้ีแจง ประมาณการใกล้เคียงรับจริงปี ๒๔๖๓

ค. หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป

๑. เงินอุดหนุนท่ัวไปสำหรับการดำเนินการตามอำนาจหน้าท่ีและภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ

จำนวน ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
คำช้ีแจง ประมาณการใกล้เคียงรับจริงปี ๒๕๖๓

ประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รวมท้ังส้ิน ๓๐,๒๓๑,๙๐๐ บาท 
๑. แผนงานบริหารงานท่ัวไป ต้ังไว้ ๑๐,๘๒๘,๓๔๐ บาท 
งบบุคลากร ต้ังไว้ ๗,๗๑๗,๑๔๐ บาท

๑. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ต้ังไว้ ๒,๔๐๔,๗๒๐ บาท
๑.๑ เงินเดือนนายก /  รองนายก จำนวน ๔๑๔,๐๘๐ บาท

เพื่อจ่ายเปีนค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารตำบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
จำนวน ๒ คน

๑.๒ เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก /  รองนายก จำนวน ๔๒,๑๒๐ บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกองค์การบริหารตำบลและรองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบล จำนวน ๒ คน

๑.๓ เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จำนวน ๔๒,๑๒๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารตำบลและรองนายกองค์การบริหารส่วน

ตำบล จำนวน ๒ คน

๑.๔ เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๘๖,๔๐๐ บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารตำบล จำนวน ๑ คน
๑.๔ เงินค่าตอบแทนสมาชิกลภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จำนวน ๑,๗๒๐,๐๐๐ บาท
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การ 

บริหารส่วนตำบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 

ตำบล จำนวน ๑๖ คน
๒. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ต้ังไว้ ๔,๓๑๒,๑๒๐' บาท 

๒.๑ เงินเดือนพนักงาน จำนวน ๓,๕๙๙1๔๒๐ บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลพร้อมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือน จำนวน ๗ อัตรา 

ประกอบด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้า 

สำนักงานปลัด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการศึกษา นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

เจ้าพนักงานธุรการ
๒.๒ เงินประจำตำแหน่ง จำนวน ๑๖๘,๐๐๐ บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบที่กำหนด 
ให้แก่ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (ระดับกลาง) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (ระดับต้น) 

หัวหน้าสำนักปลัด (ระดับต้น)
๒.๓ เงินอ่ืนๆ จำนวน ๑๒๖,๐๐๐ บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษท่ีมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบท่ีกำหนดให้แก่ ปลัดองค์การ 
บริหารส่วนตำบล
๒.๔ เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน ๑,๓๒๔,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างแก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 

จำนวน ๙ อัตรา ประกอบด้วย ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีสุขาภิบาล ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร พนักงานขับ 
รถบรรทุกน้ํา พนักงานดับเพลิง (๒ คน) พนักงานขับรถยนต์ นักการภารโรง คนงานท่ัวไป (๒ คน)
๒.๔ เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน ๙๔,๐๐๐ บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างท่ัวไป
ตามมติ ครม. จำนวน ๙ อัตรา
งบดำเนินงาน ต้ังไว้ ๓,๐๘๘,๒๐๐ บาท
๓. หมวดค่าตอบแทน ต้ังไว้ ๒๔๗,๐๐๐ บาท

๓.๑ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก'องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จำนวน ๑๑๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ให้แก่ พนักงาน 
ส่วนตำบลส่วนท้องถ่ินและพนักงานจ้าง
๓.๒ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน ๔,๐๐๐ บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าจ้างและอาหารทำการนอกเวลา 

ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิเบิกที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลา 
ราชการหรือวันหยุดราชการ

๓.๓ เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก' พนักงานส่วนตำบลและคณะผู้บริหารองค์การ 
บริหารส่วนตำบล ตามสิทธิท่ีกฎหมายกำหนด
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๔. หมวดค่าใช้สอย ตงไว้ ๑,๘๔๔,๒๐๐ บาท
๔.๑ รายจ่ายเพ่ีอให้!ด้มาซ่ึงบริการ

ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้!ด้มาซ่ึงบริการ ต้ังไว้ ๙๒๔,๒๐๐ บาท
๔.๑.๑ ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนในการผีเกอบรมสัมมนาต่าง  ๆ จำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนในการผีกอบรมสัมมนาต่างๆ ของพนักงานส่วน 

ตำบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

๔.๑.๒ ค่าวารสารและสิงพิมพ์ต่างๆ จำนวน ๔๘,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวารสารและสิ่งพิมพ์ต่างๆ เซ่น หนังสือพิมพ์ วารสารท้องถ่ิน ระเบียบ 
กฎหมายท่ีเก่ียวช้องกับการปฏิบัติงาน ฯลฯ
๔๑.๓ ค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยรถยนต์ราชการ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยรถยนต์ราชการองค์การบริหารส่วนตำบล

อินทร์แปลง
๔๑.๔ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดทำบีายโฆษณาและประชาสัมพันธ์งานชอง อบต. ส่ือวิทยุ วารสารงานต่าง  ๆ
๔๑.๔ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ จำนวน ๖๙๑,๒๐๐ บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหน่ึงและอยู่ในความรับผิดชอบของ 
ผู้รับจ้าง เซ่น ค่าจ้างเหมาแม่บ้านสำนักงาน อบต. ค่าจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย 

สำนักงาน อบต. ฯลฯ

๔๑.๖ ค่าเย็บ'หนังสือ1หรือเช้าเล่ม1ปกหนังสือ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 
๔.๒ รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ
ประ๓ ทรายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ ต้ังไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท
๔๒.๑ ค่ารับรอง จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองบุคคลหรือคณะบุคคลท่ีมาตรวจเย่ียมและตรวจติดตามงานชองหน่วยงานท่ี 

เก่ียวข้อง เซ่น ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าของขวัญ ฯลฯ 
๔๒.๒ ค่าเล้ียงรับรอง จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น อบต. การประชุมคณะกรรมการและ 
คณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการชอง 
กระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกับองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถ่ินหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชนรวมถีงผู้เข้าร่วมประชุมอ่ืนๆ 

และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุม เซ่น ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืมต่างๆ เคร่ืองใช้ในการ 
เล้ียงรับรองและค่าบริการอ่ืนๆ ซ่ึงจำเป็นต้องจ่ายท่ีเก่ียวกับการเล้ียงรับรองในการประชุม 
๔.๓ รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เช้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

๔๓.๑ ค่าใช้จ่ายตามโครงการปกป็องสถาบันสำคัญของชาติ จำนวน ๑๔,๐๐๐ บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมปกป้องสถาบันสำคัญชองชาติเพื่อปกป้องสถาบัน 
พระมหากษัตริย์ซ่ึงเป็นสถาบันชองชาติอันเป็นศูนย์รวม^ห่งความเป็นชาติ โดยใ^ะซาซนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมดังกล่าว
๔๓.๒ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันท้องถ่ินไทย จำนวน ๑๔,๐๐๐ บาท

ประธานสภาองค์การ'บริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง



เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมวันท้องถ่ินไทย ประจำปีงบประมาณ
เอ ๕๖๔
๔.๓.๓ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรำลึกรอยพระยุคลบาท จำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรำลึกรอยพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เมื่อคราเสด็จพระราชดำเนินที่วัดศรีบุญเรือง 

บ้านดอกนอ เม่ือปี ๒๕๒๓ เช่น ค่าอาหารว่าง ค่าเคร่ืองด่ืม และวัสดุอื่นๆ ฯลฯ สำหรับผู้เข้าร่วม 

กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๔.๓.๔ ค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้างความสามัคคีปรองดอง จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามโครงการสร้างความสามัคคีปรองดองในชุมชน ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๔
๔.๓.๕ ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับงานรัฐพิธี จำนวน ๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี ได้แก่ ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ ของกำนัล ของรางวัล 
ในรัฐพิธีต่างๆ และวันสำคัญต่างๆ ตามธรรมเนียมปฏิบัติ เซ่น วันชาติไทย วันพ่อ วันแม่ 
วันปียมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวซิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันเฉลิม 

พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ฯลฯ 
๔.๓.๖ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการเดินทางไปราชการ 

หรือไปอบรมสัมมนาต่างๆ ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา 

องค์การบริหารส่วนตำบล
๔.๓.๗ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร รถยนต์ 
รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องอัดสำเนา วิทยุสื่อสาร 
เคร่ืองคำนวณเลข ตู้เก็บเอกสาร โต๊ะ เก้าอ้ี เต็นท์ เคร่ืองตัดหญ้า วัสดุสำนักงานต่าง  ๆฯลฯ 

๔.๓.๘ โครงการปีกอบรมและศึกษาดูงาน จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปีกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของ 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง คนงานท่ัวไป ชอง อบต. 
อินทร์แปลง
๔.๓.๙ ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง ตามท่ี 
คณะกรรมการการเลือกต้ังกำหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภาและกรณีแทนตำแหน่งท่ีว่างและกรณี 

คณะกรรมการการเลือกต้ังให้มีการเลือกต้ังใหม่และกรณีอ่ืนๆ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 

ด่วนมากท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๖๗๕ ลงวันท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑)
๕. หมวดวัสดุ ต้ังไว้ ๔๘๒,๐๐๐ บาท ดังน้ี
๕.๑ วัสดุสำนักงาน จำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือส่ิงของ วัสดุสำนักงาน เคร่ืองใช้ต่าง  ๆ เช่น หมึก ผงเคร่ืองถ่ายเอกสาร หมึก 
เครื่องอัดสำเนา (เครื่องโรเนียว) กระดาษถ่ายเอกสาร กระดานไวท์บอร์ด ธงชาติ ธงต่างๆ 
กระดาษโรเนียว แฟ้ม ปากกา ดินสอ กระดาษไช สมุด ตรสืเว- 
๕.๒ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท ^

(นายระหัส หอมเพชร)

ประธานสภาองค์การบ,ริ'ห,''รล่'รนตำบลอินทร์ฟลง

ภ่น่ๆทุ?ฬคง



เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เซ่นหลอดไฟฟ้า ปล๊ักไฟ โคมไฟ พิวส์เทปพันสายไฟ 
สายไฟฟ้า ๆลฯ ซ่ึงโดยสภาพเม่ือใช้แล้วย่อมส้ินเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม'คงสภาพเดิม หรือ 

ส่ิงของท่ีมีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือชุดไม่เกิน ๕,๐00 บาท รวมถ็งค่าใช้จ่าย 

ท่ีต้องชำระพร้อมกัน เซ่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดต้ัง

๕.๓ วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุทำความสะอาดอาคารสำนักงาน เซ่น น้ํายาทำความสะอาด ห้องนา 
พ้ืน และจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เคร่ืองครัว เซ่น ถ้วยชาม แก้ว ชุดกาแฟ ฯลฯ 
๕.๔ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อส่ิงของเครื่องใช้ต่างๆ เซ่น แบตเตอร์ร่ื ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา 

ตลับลูกปีน ฯลฯ
๕.๕วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสำหรับใช้!นการซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเก่ียวกับงานก่อสร้างในสำนักงานปลัด
หรืองานป้ายประซาสัมพันธ์ต่างๆ ภายในอาคารสำนักงาน เซ่น ไม้ต่างๆ สังกะสี แปรงทาสี ตะปู
เหล็ก และวัสดุอ่ืนๆ ท่ีจัดเช้าประเภทก่อสร้าง

๕.๖ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าไม้อัด กระดาษโปสเตอร์ สี พู่กัน ไม้ ฯลฯ
๕๗ วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล อุปกรณ์ 
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

๕๘ วัสดุเช้ือเพลิงและ1หล่อล่ืน จำนวน ๒๔,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้ามันเบนซิน น้ํามันดีเซล นํ้ามันเครื่อง นํ้ามัน'หล่อล่ืน ฯลฯ สำหรับรถยนต์ 
ส,วนกลาง รถรับ -  ส่ง ยหร รถจักรยานยนต์ และเคร่ืองตัดหญ้าขององค์การบริหารส่วนตำบล 
อินทร์แปลง
๖. หมวดสาธารณูปโภค ต้ังไว้ ๕๐๕,๐๐๐ บาท

๖.๑ ค่าไฟฟ้า จำนวน ๔๒๐,๐๐๐ บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับท่ีทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง 

๖.๒ ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใซโทรศัพท์ของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง 

๖.๓ ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซ้ือดวงตราไปรษณีย์ยากร ค่าลงทะเบียนส่งหนังสือ 
ราชการ '

๖.๔ ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านคมนาคม เซ่น ค่าอินเตอร์เน็ตรายเดือน ค่าบริการรายเดือน 

อินเตอร์เน็ต ๑ ตำบล ๑ อินเตอร์เน็ต และค่าส่ือสารอ่ืนๆ 
งบเงินอุดหนุน ต้ังไว้ ๒๓,๐๐๐ บาท

๗. หมวดเงินอุดหนุนส่วนราชการ I 9 1 *1 ป ี* 1 ฅโ0  จ'
หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกซน ในกิจการอันเป็นสาธารถ0ปรแย่เฉแบก!น^, -̂* ^
๗.๑ โครงการอุดหนุนก่ิงกาขาดอำเภอวานรนิวาส จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

(นายระ^ส หอมเพชร)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง



เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาส ตามโครงการรวมน้ําใจต้านภัยยามยาก 
ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๔ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๙ (อุดหนุนท่ีทำการปกครองอำ๓อวานรนิวาส)

๗.๒ โครงการแสดงความจงรักภักดีเทิดทูนสถาบันของชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๔๖๔ 
จำนวน ๕๐1๐๐๐ บาท

๗.๓ โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการให้ความช่วยเหลือประซาซนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร จำนวน ๑๓,๐๐๐ บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการให้ความช่วยเหลือประซาซนชอง

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

๒. แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง ต้ังไว้ ๑,๓๘๖,๓๖๐ บาท
งบบุคลากร ต้ังไว้ ๑,๑๕๖,๗๖๐ บาท
๑, หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ต้ังไว้ ๑,๑๕๖,๗๖๐ บาท
๑.๑ เงินเดือนพนักงาน จำนวน ๗๔๐,๐๐๐ บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก1พนักงานส่วนตำบลพร้อมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือน จำนวน ๕ อัตรา 

ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกองคลัง นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
๑.๒ เงินเพ่ิมต่างๆ ซองพนักงาน จำนวน ๓๕,๗๖๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพ ิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตามมติ ครม. 

จำนวน ๔ อัตรา

๑.๓ เงินประจำตำแหน่ง จำนวน ๔๒,๐๐๐ บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลท่ีมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบที่กำหนด 
ให้แก่ ผู้อำนวยการกองคลัง (ระดับต้น)

๑.๔ เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน ๓๓๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน ๒ อัตรา 

ประกอบด้วย ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
๑.๕ เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน ๙,๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตามมติ ครม. 
จำนวน ๒ อัตรา
งบดำเนินงาน ต้ังไว้ ๒๒๙,๖๐๐ บาท

๒. หมวดค่าตอบแทน ต้ังไว้ ๗๔,๘๐๐ บาท

๒.๑ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษประจำปี (เงินรางวัลประจำปี)ให้แก' สำหรับพนักงาน 
ส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการกำ^ดประโยชน์

ตอบแทนอ่ืนและตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมือแ, ๆ เนาถกตอง
๒.๒ เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน ๔,๘๐๐ บาท ไ' '/
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานส่วนตำบล ตามสิทธิที่กแห^เ^าหนด

๒.๓ ค่าตอบแทนคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จำนวน ๒๐,๐๐๐ บ^ ^ฐ^เพซ'ป'
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา (น'1ยระห^

ประธานสภาองค์กา'รบ,ริหารส่วนตำบลอิน



บาท๓. หมวดค่าใช้สอย ต้ังไว้ (0)091̂ 0̂00
๓.๑ รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่็งบริการ

๓.๑.๑ ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนในการ‘ฝึกอบรมสัมมนาต่างๆ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนในการปีกอบรมสัมมนาต่างๆ ของพนักงานส่วน 
ตำบล และพนักงานจ้าง

๓.๑.๒ ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร จำนวน ๒๘,๘๐๐ บาท

เพ่ือจ่ายเป็นคาเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารท่ีนำมาใข้ในสำนักงาน
๓.๒ รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เช้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

๓.๒.๑ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการเดินทางไปราชการ

หรือไปอบรมสัมมนาต่างๆ ของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง
๓.๒.๒ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน ๑(ะ,๐๐๐ บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ภายในกองคลัง
๔. ค่าวัสดุ ต้ังไว้ ๔๔,๐๐๐ บาท
๔.๑ วัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของ วัสดุสำนักงาน เคร่ืองใช้ต่างๆ เช่น หมึก ผงเคร่ืองถ่ายเอกสาร 
หมึกเครื่องอัดสำเนา (เคร่ืองโรเนียว) กระดาษถ่ายเอกสาร กระดานไวท์บอร์ด ธงชาติ ธงต่าง  ๆ
กระดาษโรเนียว แฟ้ม ปากกา ดินสอ กระดาษไข สมุด ตรายาง เคร่ืองคำนวณเลข ฯลฯ 

๔๒ วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๔,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล อุปกรณ์ 

เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
๕. ค่าสาธารณูปโภค ต้ังไว้ ๖,๐๐0 บาท
๔๑ ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน ๖,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซ้ือดวงตราไปรษณีย์ยากร ค่าลงทะเบียนส่งหนังสือ 
ราชการ
๓. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
งบดำเนินงาน ต้ังไว้ ๓๗๑,๐๐๐ บาท

๑. ค่าใช้สอย ต้ังไว้ ๒๘๑,๐๐๐ บาท
๑.๑ รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

๑.๑.๑ ค่าใช้จ่ายของศูนย์อำนวยการอปพร.อบต.อินทร์แปลง จำนวน ๔๑,๐๐๐ บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัย 

ฝ่ายพลเรือน

๑.๑.๒ โครงการอปพร.ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน จำนวน ๑๔๐,๐๐๐ บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ อปพร.ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตพื้นที่ตำบล 
อินทร์แปลงโดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการต้ังจุดตรวจจุดบริการประซาซน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ 
หน้าท่ี ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจำเป็นในการให้บริการควลมปลอดภัยบนท้องถนฟ้นช่วงเทศกาลปีใหม่

๑.๑.๓ โครงการปีกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรื^น' (อปพร.) และทีมกู้ภัย 
0705 จำนวน ๙๐,๐๐๐ บาท

และเทศกาลสงกรานต์



เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการ'ฝิกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) ขององค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าตอบแทนวิทยากร 

ค่าวัสดุ ค่าเคร่ืองแบบ ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปีด -  ปิด ค่าเข่าเคร่ืองเสียง และ 
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจำเป็นในโครงการ ๆลฯ 

๒. ค่าวัสดุ ต้ังไว้ ๙๐,๐๐๐ บาท

๒.๑ วัสดุเคร่ืองแต่งกาย จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายต่างๆ เซ่น เคร่ืองแบบ เคร่ืองหมายยศและสังกัด รองเท้า 

เข็มขัด หมวก ฯลฯ

๔. แผนงานการศึกษา งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 
งบดำเนินงาน ต้ังไว้ ๑๔๐,๔๐๐ บาท
๑. ค่าใช้สอย ต้ังไว้ ๘๖,๔๐๐ บาท

๑.๑ รายจ่ายเพ่ือใหได้มาซ่ึงบริการ
๑.๑.๑ ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน ๘๖,๔๐๐ บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรายเดือนท่ีทำหน้าท่ีดูแลรักษาความสะอาดอาคาร สถานท่ีของ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง 
๒. ค่าวัสดุ ต้ังไว้ ๒๔,๐๐๐ บาท
๒.๑ วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๔,๐๐๐ บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุทำความสะอาดอาคารสำนักงาน เซ่น นายาทำความสะอาด ห้องน้ํา 
พ้ืน และจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เคร่ืองครัว เซ่น ถ้วย ชาม แก้ว ชุดกาแฟ ฯลฯ 
๓. ค่าสาธารณูปโภค ตังไว ๓๐,๐๐๐ บาท
๓.๑ ค่าไฟฟ้า จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง 
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบบุคลากร ต้ังไว้ ๔,๘๕๓,๑๐๐ บาท

หมวดเงินเดือน
๑. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ ต้ังไว้ ๑,๒๙๑,๐๐๐ บาท
๑.๑ เงินเดือนพนักงาน (ฝ่ายประจำ) จำนวน ๙๒๔,๐๐๐ บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลพร้อมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือน จำนวน ๓ อัตรา 
ประกอบด้วย ครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน ๓ คน
๑.๒ เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน ๓๓๓,๐๐๐ บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน ๒ อัตรา ประกอบด้วย ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(สำหรับผู้มี,ทักษะ) จำนวน ๒ คน
๑.๓ เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน ๓๔,๐๐๐ บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ประกอบด้วย ผู้ช่วยครู 
ผู้ดูแลเด็ก (สำหรับผู้มี1ทักษะ) จำนวน ๒ คน ๐ &  ’
งบดำเนินงาน ต้ังไว้ ๑,๘๔๒,๑๐๐ บาท ฝ ็,ไ 1 1 4 1 1 1 I I เ โ ! 0 ' ^
๒. หมวดค่าใช้สอย ต้ังไว้ ๘๒๐,๑๐๐ บาท
๒.๑ รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราขการท่ีไม่เช้าลักษณะรายจ่ายหมัวดอ่ืนๆ 
(อุดหนุนท่ัวไป) ตังน้ี

(นายระทั่ส หอมเพชร)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำ'น!ลอินทร์แปลง



๒.๑.๑ ค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๔๘๐,๐๐๐ บาท (อุดหนุนท่ัวไป)

.เพ่ือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก'ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล 

อินทร์แปลง (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๖.๒/ว ๓๒๗๔ ลงวันท่ี ๑๙ 

มิถุนายน ๒๔๖๑) อัตรา ๒๐ บาท/คน/วัน จำนวน ๒๔๔ วัน 
๒.๑.๒ ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จำนวน ๑๗๙,๐๐๐ บาท (อุดหนุนท่ัวไป)
เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการ (ตามหนังสือ 

กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๖.๒/ว ๓๒๗๔ ลงวันท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๔๖๑) ในอัตรา 

๑,๗๐๐ บาท/คน
๒.๑.๓ ค่าหนังสือเรียน จำนวน ๑๔,๐๐๐ บาท

(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๖.๒/ว ๓๒๗๔ ลงวันท่ี ๑๙ มิถุนายน 
๒๔๖๑) จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๓ -  ๔ ปี) อัตราคนละ ๒๐๐ บาท/คน/ปี 

๒.๑.๔ ค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน ๑๔,๐๐๐ บาท
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๖.๒/ว ๓๒๗๔ ลงวันท่ี ๑๙ มิถุนายน 
๒๔๖๑) จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๓ -  ๔ ปี) อัตราคนละ ๒๐๐ บาท/คน/ปี 
๒.๑.๔ ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน จำนวน ๒๑,๐๐๐ บาท

(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๖.๒/ว ๓๒๗๔ ลงวันท่ี ๑๙ มิถุนายน 

๒๔๖๑) จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๓ -  ๔ ปี) อัตราคนละ ๓๐๐ บาท/คน/ปี 
๒.๑.๖ ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน ๓๐,๑๐๐ บาท
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๖.๒/ว ๓๒๗๔ ลงวันท่ี ๑๙ มิถุนายน
๒๔๖๑) จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๓ -  ๔ ปี) อัตราคนละ ๔๓๐ บาท/คน/ปี

๒.๑.๗ ค่าใช้จ่ายสำหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู จำนวน ๓ คนๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท
๒.๑.๘ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งซาติ จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กองค์การบริหารส่วน 
ตำบลอินทร์แปลง ประจำปีงบประมาณ ๒๔๖๔ 
๓. ค่าวัสดุ ตังไว ๑,๐๒๒,๐๐๐ บาท

๓.๑ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล 
อินทร์แปลง อัตรา ๗.๗๗ บาท/คน/วัน จำนวน ๒๖๐ วัน จำนวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท (อดหนุน 

ท่ัวไป)

๓.๒ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียนช้ันอนุบาล -  ประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีตำบลอินทร์แปลง จำนวน ๔ แห่ง (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด 

ท มท ๐๘๑๖.๒/ว ๓๒๗๔ ลงวันท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๔๖๑) อัตรา ๗.๗๗ บาท/คน/วัน จำนวน 
๒๖๐ วัน จำนวน ๘๓๐,๐๐๐ บาท (อุดหนุนท่ัวไป)

งบเงินอุดหนุน ต้ังไว้ ๑,๗๒๐,๐๐๐ บาท

๔. เงินอุดหนุน ตังไว ๑,๗๒๐,๐๐๐ บาท
๖.๑อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนัก^นช้ันอนุ1๓ ล-ประโเ!ฐ ึกษาปีท ี่๖ 
โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีตำบลอินทร์แปลง จำนวน ๔ แห่ง ( ต า ! ? เ น ัเ ท ี่ส ุด  
ท มท ๐๘๑๖.๒/ว ๓๒๗๔ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๔๖๑) อัตรา ๒๐ บาท/คน/วัน 
จำนวน ๒๐๐ วัน จำนวน ๑,๗๒๐,๐๐๐ บาท (อุดหนุนท่ัวไป) 0

(นายระหัส/หอมเพซร)

ประธานลภาองค์การบรหารส่วนตำบลอินทร์แป๙ง



๕. แผนงานสาธารณสุข งานบรัการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอิน 

งบดำเนินงาน ต้ังไว้ ๔๗๑,๐0๐ บาท
๑. ค่าตอบแทน ต้ังไว้ ๑๒๐,๐๐๐ บาท

๑.๑ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัต ิราชการอันเป็นประโยชน์แก'องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน จำนวน ๒ คน  ๆละ ๕,๐๐๐ บาท

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

๒.๑ โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค 

คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า 
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จัดสรรตามจำนวนสุนัข/แมว ท้ังท่ีมีเจ้าของและไม'มีเจ้าของ 
ตัวละ ๖ บาท จำนวน ๘,๐๐๐ บาท (เงินอุดหนุนท่ัวไป)
๒.๒ ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อในเขตพ้ืนท่ีตำบลอินทร์แปลง 
จำนวน ๑๓๐,๐๐๐ บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อในเขตพ้ืนท่ีตำบลอินทร์แปลง 

๒.๓โครงการตามแนวพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ 

ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๔๒๔ จำนวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท (เงินอุดหนุนท่ัวไป)
๒.๔โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ 

ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จัดสรรตามจำนวนสุนัข/แมว 
ท้ังท่ีมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ ตัวละ ๓๐ บาท จำนวน ๓๓,๐๐๐ บาท (เงินอุดหนุนท่ัวไป)

๖. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของขุมซน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็ง 
ของขุมชน
งบบุคลากร ต้ังไว้ ๘๒๐,๐๐๐ บาท
๑. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ต้ังไว้ ๘๒๐,๐๐๐ บาท

๑.๑ เงินเดือนพนักงาน จำนวน ๖๑๐,๐๐๐ บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลพร้อมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือน จำนวน ๒ อัตรา 
ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นักพัฒนาชุมชน จำนวน ๒ คน 
๑.๒ เงินประจำตำแหน่ง จำนวน ๔๒,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบที่กำหนด 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (ระดับต้น)

๑.๓ เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน ๑๖๘,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน ๑ อัตรา ประกอบด้วย ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ี 

พัฒนาขุมซน

งบดำเนินงาน ต้ังไว้ ๘๔,๐๐๐ บาท
๒. หมวดค่าตอบแทน ต้ังไว้ ๓๐,๐๐๐ 1มูาท
๒.๑ ค่าตอบแทนผู้,ปฏิบัติราชการอันเป็นปรเลเบัเ1แ1แ อ ง ิแ า แ โ เ ท ้อ ง ถ ิ่น
จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท ”

๒. ค่าใช้สอย ต้ังไว้ ๓๕๑,๐๐๐ บาท

(นายร: แพชร)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง



เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ให้แก่ สำหรับพนักงานส่วน 
ท้องถ่ินและพนักงานจ้างท่ีปฏิบัติหน้าท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขและวิธีการกำหนดประโยชน์ตอบแทน 

อ่ืนและตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

๓. หมวดค่าใช้สอย ต้ังไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท
๓.๑ รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

๓.๑.๑ ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนในการผึเกอบรมสัมมนาต่างๆ ของพนักงานส่วนตำบลและ 

พนักงานจ้าง จำนวน (9)๕,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนในการผีเกอบรมสัมมนาต่างๆ ของพนักงานส่วน 

ตำบล และพนักงานจ้าง
๓.๒ รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เช้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
๓.๒.๑ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการเดินทางไปราชการ 
หรือไปอบรมสัมมนาต่างๆ ของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง 

๔. ค่าวัสดุ ต้ังไว้ ๒๔,๐๐๐ บาท

๔.๑ วัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือส่ิงของ วัสดุสำนักงาน เคร่ืองใช้ต่าง  ๆ เช่น หมึก ผงเคร่ืองถ่ายเอกสาร หมึก 
เครื่องอัดสำเนา (เครื่องโรเปียว) กระดาษถ่ายเอกสาร กระดานไวท์บอร์ด ธงชาติ ธงต่างๆ 
กระดาษโรเนียว แฟ้ม ปากกา ดินสอ กระดาษไข สมุด ตรายาง เคร่ืองคำนวณเลข ฯลฯ 
๖. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 
งบดำเนินงาน ต้ังไว้ ๑๔๐,๐๐๐ บาท

๑. ค่าใช้สอย ต้ังไว้ ๑๔๐,๐๐๐ บาท

๑.๑ รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
๑.๑.๑ ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนกลุ่มพัฒนาสตรี จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม

พัฒนาสตรีในตำบล เสริมสร้างความเข้มแข็งบทบาทสตรี การยุติความรุนแรงในครอบครว
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุ ค่ารางวัล เป็นต้น

๑.๑.๒ ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนกิจกรรมของสภาเยาวชน จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนกิจกรรมชองสภาเยาวชน ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ เช่น ค่าประชุม ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุ ฯลฯ
๑.๑.๓ ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผนชุมชน จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ

๒๕๖๔ เช่น การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน การจัดเก็บข้อมูลเพ่ือจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ปี ชอง อบต. การจัดกิจกรรมรับฟ้งความรับฟ้งความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับการ
ดำเนินกิจกรรมภายในของ อบต. เป็นต้น

๑.๑.๔ ค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างนักเรียน บ ่^ศ ึกษา ปฏิบัติงาน'^วงปิดภาคเรียน

จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท แาเนาถูกตอง
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงาน่ช'ฬ่ปิดภาคเรียน ประจำปี 

งบประมาณ ๒๔๖๔ (/? ฒ )

(นายระหล หอมเพชร)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอินหร์เ''ปลง



๒๐

๑.๑.๔ ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนเกอบรมอาชีพเพ่ือพัฒนารายได้ให้กับราษฎร 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนเก อบรมอาชีพเพ่ือพัฒนารายไดให้กับ 
ราษฎรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๔๖๔ เข่น ค่าอาหาร ค่า 

หารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุ ค่ารางวัล เป็นต้น
๑.๑.๖ ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๔๖๔ 
ของคณะผู้บริหาร สมาซิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างตลอดจน เยาวชน 

และประซาซนในเขตพ้ืนท่ีตำบลอินทร์แปลง

๑.๑.๗ ค่าใช้จ่ายตามโครงการผู้สูงอายุ สุขใจ สูงวัย อย่างมีคุณค่า จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการผู้สูงอายุ สุขใจ สูงวัย อย่างมีคุณค่า 
๗. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 
งบดำเนินงาน ต้ังไว้ ๑๖๐,๐๐0 บาท
๑. ค่าใช้สอย ต้ังไว้ ๑๑๐,๐๐๐ บาท

๑.๑ รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราขการท่ีไม่เช้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

๑.๑.๑ ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น -  ท้องที่ สามัคคี ระหว่าง อปท.
จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาท้องถ่ิน -  ท้องท่ี สามัคคี ระหว่าง อปท ประจำปี 
งบประมาณ ๒๔๖๔

๑.๑.๒ ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประซาขน จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน ประจำปี
งบประมาณ ๒๔๖๔
๒. ค่าวัสดุ ต้ังไว้ ๔๐,๐๐๐ บาท
๒.๑วัสดุกีฬา จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์การกีฬา เพ่ือใช้สำหรับการเล่นกีฬาต่างๆ เข่น ลูกฟุตบอล 
ลูกวอลเลย์บอล ตะกร้อ เสาตาข่าย นกหวีด เป็นต้น

๗. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถ่ิน 
งบดำเนินงาน ต้ังไว้ ๑๓๐,๐๐๐ บาท

๑. ค่าใช้สอย ต้ังไว้ ๑๓๐,๐๐๐ บาท
๑.๑ รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เช้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

๑.๑.๑ ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันสงกรานต์ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ ๒๔๖๔ 

๑.๑.๒ ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเช้าพรรษา จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเช้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ ๒๔๖๔ 
งบเงินอุดหนุน ต้ังไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท
๑ เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 1,
๑.๑ อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอวานรนิวาส จำนวน ๔๐, ฒาถกตอง 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการดำเนินกิจการต่างๆ ของศูนย์วัฒนธรรมอำเภอ (ถือปฏิบัติตาม 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนชององค์กรปกครอง6 1) พ.ศ.๒๔๔๙)

(นาย 3มเพชร)

ประธานสภาองค์การ'บริหารส่วนตำบลอินทร์แปล':I



๒๑

๘. แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร 
งบดำเนินงาน ต้ังไว้ ๑๕๐,๐๐๐ บาท

๑. ค่าใช้สอย ต้ังไว้ ๑๕๐,๐๐๐ บาท
๑.๑ รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอึ,นๆ

๑.๑.๑ ค ่าใช ้จ ่ายตามโครงการดำเน ินงานศ ูนย ์ถ ่ายทอดเทคโนโลย ีการเกษตร
จำนวน ๕๐,๐00 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลอินทร์แปลง เข่น 
ค่าวัสดุ ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าป้ายประซาสัมพันธ์ ฯลฯ
๑.๑.๒ ค ่าใช ้จ ่ายตามโครงการอน ุร ักษ ์ทร ัพยากรธรรมชาต ิและส ิ ่งแวดล ้อม 

จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เข่น 
ปลูกป่า สร้างฝายก้ันน้ําเค็มช่ัวคราว ฯลฯ
๑.๑.๓ ค ่าใช ้จ ่ายตามโครงการอน ุร ักษ ์พ ันธ ุกรรมพ ืชตามแนวพระราชดำร ิ 
จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชดำริ 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เข่น 
ค่าอาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุ ฯลฯ 
๒. ค่าวัสดุ ต้ังไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท
๒.๑ วัสดุการเกษตร จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุท่ีสำหรับทำการเกษตรต่างๆ เซ่น ปุย ยากำจัดศัตรูพืช วัสดุเพาะชำ ผ้า 
พลาสติก พันธุพืช พันธุปลา อาหารสัตว์ ฯลฯ

๙. แผนงานการเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
งบบุคลากร ต้ังไว้ ๔,๐๕๒,๐๐๐ บาท
๑. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ต้ังไว้ ๑,๕๕๕,๐๐๐ บาท
๑.๑ เงินเดือนพนักงาน จำนวน ๙๐๗,๐๐๐ บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลพร้อมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือน จำนวน ๒ อัตรา 

ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกองช่าง นายช่างโยธา 

๑.๒ เงินประจำตำแหน่ง จำนวน ๔๒,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบที่กำหนด
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง (ระดับด้น)
๑.๓ เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน ๕๘๒,๐๐๐ บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน ๔ อัตรา ประกอบด้วย ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ผู้ช่วยช่างโยธา คนงานท่ัวไป

๑.๔ เงินเพ่ิมต่างๆ ชองพนักงานจ้าง จำนวน ๒๔,๐๐๐ บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ ตามมติ ครม.จำนวน ๔ อัตรา 
งบดำเนินงาน ต้ังไว้ ๔๕๒,๒๐๐ บาท ^ ! '
๒ .หมวดค่าตอบแทน ต้ังไว้ ๖๐,๐๐๐ บัาท
๒.๑. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบ ัต ิราชการอันเป็นประโยชน์แก1องณ์ขรป/ครองส่วนท้องถิ่น 
จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท ^ เ ^

(นายระหัสุ/ หอมเพชร)

ประ8านสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง
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เอเอ

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ให้แก่ สำหรับพนักงานส่วน 
ท้องถ่ินและพนักงานจ้างท่ีปฏิบัติหน้าท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขและวิธีการกำหนดประโยชน์ตอบแทน 
อ่ืนและตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
๒.๒ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ช่างผู้ควบคุมงาน 

จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ช่างผู้ 
ควบคุมงาน
๓. หมวดค่าใช้สอย ต้ังไว้ ๒๔๐,๐๐๐ บาท

๓.๑ รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ
๓.๑.® คาธรรมเนียมหรือคาลงทะเบียนในการปีกอบรมสัมมนาต่างๆ ของพนักงานส่วนตำบลและ 
พนักงานจ้าง จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนในการปีกอบรมสัมมนาต่างๆ ของพนักงานส่วน 
ตำบล และพนักงานจ้าง
๓.๒ รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที,ไม่เช้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
๓.๒.® ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการเดินทางไปราชการ

หรือไปอบรมสัมมนาต่างๆ ของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง
๓.๒.๒ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้างให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ได้แก่ 
ค่าซ่อมแซมถนน คสล. ฝาย สะพาน ๆลฯ ค่าลงลูกรังซ่อมแซมถนนท่ีชำรุดระหว่างหมู่บ้าน 
๔. ค่าวัสดุ ต้ังไว้ ๑๔๒,๒๐๐ บาท
๔.® วัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของ วัสดุสำนักงาน เคร่ืองใช้ต่างๆ เช่น หมึก ผงเคร่ืองถ่ายเอกสาร 
หมึกเครื่องอัดสำเนา (เคร่ืองโรเนียว) กระดาษถ่ายเอกสาร กระดานไวท์บอร์ด ธงชาติ ธงต่าง  ๆ
กระดาษ'โรเนีย'ว แฟ้ม ปากกา ดินสอ กระดาษไข สมุด ตรายาง เคร่ืองคำนวณเลข ฯลฯ 
๔.๒ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า ปล๊ักไฟ โคมไฟ ฟิวส์ เทปพันสายไฟ 

สายไฟฟ้า ฯลฯ ซ่ึงโดยสภาพเม่ือใช้แล้วย่อมส้ินเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม หรือ 
ส่ิงของท่ีมืลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือชุดไม่เกิน ๔,๐๐๐ บาท รวมถึงค่าใช้จ่าย 
ท่ีต้องชำระพร้อมกัน เข่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดต้ัง

๔.๓ วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำหรับใช้ในการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เกี่ยวกับงานก่อสร้างหรืองานป็าย 
ประซาสัมพันธ์ต่างๆ ภายในอาคารสำนักงาน เช่น ไม้ต่างๆ สังกะสี แปรงทาสี ตะปู เหล็ก และ 

วัสดุอ่ืนๆ ท่ีจัดเข้าประ๓ทก่อสร้าง 

๔.๔วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบัฉท้ฟพมสิ ^ ๒ ! ณ ์บ ัฅฟเอฟ้ล อุปกรณ์ 
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
๔ ๔ วัสดุเช้ือเพลิงและ1หล่อล่ืน จำนวน ๓๗,๒๐๐ บาท / }  / /

(นายระ'หัส หอมเพชร)

ประธานสภาอง้ท์การบริหารส่วน๙าบลสินห|แ^



เอ๓

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เซ่น นํ้ามันก๊าด นํ้ามันเบนซิน น้ํามันดีเซล
ใ!ามันเคร่ือง น้ํามันหล่อล่ืน ๆลๆ เพ่ือใซ่ในงานและภารกิจของ อบต. เซ่น น้ํามันเช้ือเพลิงสำหรับ
รถบรรทุกน้ํา รถยนต์ส่วนกลาง ท่ีอยู่ในความดูแลกองช่าง เคร่ืองจักรกลท่ีฃอรับการสนับสนุน

จาก อบจ. และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ เป็นต้น
งบลงทุน ต้ังไว้ ๒,๐๔๔,๘๐๐ บาท

๔. ค่าครุภัณฑ์ ต้ังไว้ ๔๔,๘๐๐ บาท
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
๔.๑ ค่าจัดช้ือเคร่ืองล้างไส้กรองน้ํา (ไส้กรอง 130) จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดช้ือเคร่ืองล้างไส้กรองน้ํา (ไส้กรอง 130) เพ่ือใข้ในการดำเนินงานระบบการผลิต

น้ําด่ืมของ อบต.อินทร์แปลง
๖. ค่าที่ดินและสิงปลูกสร้าง ต้ังไว้ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๑. โครงการก่อสร้างร้ัวลวดหนามรอบหนองจับม่ัง บ้านโคกก่อง หมู่ท่ี ๔ ความยาว ๔๒๐ เมตร 

เสา คสล. ขนาด ๐.๑x๐.๑x๑.๘๐ เมตร ช่วงเสา ๒.๐๐ เมตร ลวดหนาม ๔ แถว ตามแบบ 
มาตรฐาน ท๑ -  ๐๑ พิกัด ช!!ท ๔๘0๐๓๔๑๐๙๙,๑๙๖๖๗๐๔ งบประมาณ ๗๔,๐๐๐ บาท 

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเชื ่อมระหว่างหมู ่บ้าน บ้านอินทร์แปลง หมู่ที่ ๒ 
ไปบ้านดอกนอ หมู่ ๑ ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๔ เมตร 

ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๔๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐาน ท๑ -  ๐๑ 
พิกัด ช!!VI ๔๘0๐๓๔๑๘๑๗,๑๙๖๔๖๖๙ งบประมาณ ๔๒๑,๐๐๐ บาท 

๓. โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวนา หมู่ที่ ๓ ผิวจราจร กว้าง ๑.๐๐ 

เมตร ยาว ๔๖๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๔ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐาน 
ท๑ -  ๐๑ พิกัด ปโโเห ๔๘0๐๓๔๑๗๙๙,๑๙๖๔๔๐๐ งบประมาณ ๓๑๔,๐๐๐ บาท 

๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายม หมู่ท่ี ๔
-สายท่ี ๑ ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตรหนา ๐.๑๔เมตร ไหล่ทางลูกรัง 

ข้างละ ๐.๔๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐาน ท๑ -  ๐๑ พิกัด ช!!VI 
๔๘0๐๓๔๐๔๘๑,๑๙๖๘๙๖๘

-สายท่ี ๒ ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔.๐๐ เมตรหนา ๐.๑๔ เมตร ไหล่ทางลูกรัง 
ข้างละ ๐.๔๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐาน ท๑ -  ๐๑ พิกัด ข!!ท 
๔๘0๐๓๔๐๗๙๖,๑๙๖๘๙๒๘ 
งบประมาณ ๒๐๔,๐๐๐ บาท

๔. โครงการขุดลอกลำห้วยไร่ บ้านอินทร์แปลง หมู่ท่ี ๒ ปากลำห้วยกว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ยาว 
๔๐๐.๐๐ เมตร ลึกเฉล่ีย ๓.๐๐ เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร 

พรอมป้ายโครงการ ๑ ป้าย พิกัด ช!!VI ๔๘0๐๓๔๑๑๔๘,๑๙๖๓๗๗๗ งบประมาณ 
๑๗๘,๐๐๐ บาท

๖. โครงการขุดลอกลำห้วยบูชา บ้านนายม หมู่ที่ ๔ ปากลำห้วยกว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ยาว 

๖๐๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย พิกัด ช!!ท ๔(เ!เ©๓๔๙๒๒ช ุ ! เ ^ เ ป ร ะ ม า ณ  
๒๔๐,๐๐๐ บาท ^  ^ ข

๗. โครงการขุดลอกลำห้วยวังดง บ้านวังโพน หมู่ท่ี ๖ ปากลำห้วยกว้'ห ๑๒.๐๐ เมตร ยาว 
๔๐๐.๐๐ เมตร ลึกเฉล่ีย ๔.๐๐ เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยภั^^,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร

(บายระหัส /หอมเพชร!)

ประธานลภาองค์การบริหาร!ส่วนด0านดอินท‘*๗



พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย 'พิกัด ษ!/ฬ ๔๘0๐๓๔๖๙๕๗,๑๙๖๖๖๖๙ งบประมาณ 
๑๙๖,๐๐๐ บาท

๘. โครงการขุดลอกลำห้วยลึก บ้านโนนสำราญ หมู่ท่ี ๗ ปากลำห้วยกว้าง ๑๔.๐๐ เมตร ยาว 

๓๔๐.๐๐ เมตร ลึกเฉล่ีย ๔.๐๐ เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๔1๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร 

พ่อ คสล.ปากลิ้นลาง ขนาด ๐.๔๔x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๐ ท่อน พร้อมป้ายโครงการ 

๑ ป้าย พิกัด ษ!/ป ๔๘0๐๓๔๗๙๔๙,๑๙๖๔๙๖๑ งบประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาท 
๙. โครงการขุดลอกลำห้วยกุดรัง บ้านโพธ้ิทอง หมู่ท่ี ๙ ปากลำห้วยกว้าง ๖๐.๐๐ เมตร ยาว 

๑๐๐.๐๐ เมตร ลึกเฉล่ีย ๓.๐๐ เมตร ปริมาณดินขุดไม'น้อยกว่า ๓1๒๔๐ ลูกบาศก์เมตร 

พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย พิกัด ษ!/ฬ ๔๘0๐๓๔๙๖๐๔,๑๙๖๖๘๙๒ งบประมาณ 

๑๑๒,๐๐๐ บาท
๑๐. โครงการก่อสร้างฝาย1ชะลอ1น้ําลำห้วยเห้ีย บ้านแสงเจริญ หมู่ท่ี ๘ สันฝายกว้าง ๑๒.๐๐ เมตร 

สูง ๐.๘๐ เมตร พิกัด ษ!/ห ๔๘0๐๓๔๐๔๓๘,๑๙๖๔๑๔๔ งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท 

๑๐. แผนงานงบกลาง 
งบกลาง ต้ังไว้ ๖1๖๓๔,๗๐๐ บาท
๑. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสังคม จำนวน ๑๔๓1๐๐๐ บาท 

เพ่ือจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ร้อยละ ๔ 
ของค่าจ้างช่ัวคราวและเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราว

๒. เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือกิจการประปาของ อบต.อินทร์แปลง ท่ีมีเงินงบประมาณไม'เพียงพอ
ต่อการบริหารจัดการ
๓. เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน ๑๒๐1๐๐๐ บาท (อุดหนุนท่ัวไป)

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือสงเคราะห์ให้กับผู้ป่วยเอดส์ในตำบลอินทร์แปลง ท่ีแพทย์ได้ทำการ 
วินิจฉัยและรับรองแล้ว โดยจ่ายเป็นรายเดือนๆ ละ ๔๐๐ บาท 
๔. เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน ๓1๘๙๐,๐๐๐ บาท (อุดหนุนท่ัวไป)

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุท่ีมีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ข้ึนไป ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. พ.ศ. 

๒๔๔๒ และได้ข้ึนทะเบียนขอรับเงินเบ้ียยังชีพไว้กับ อปท.ไว้แล้ว โดยจ่ายอัตราเบ้ียยังชีพราย 
เดือนแบบข้ันบันไดสำหรับผู้สูงอายุ
๔. เบ้ียยัง'ชีพผู้,พิการ จำนวน ๒1๐๐๐1๐๐๐ บาท (อุดหนุนท่ัวไป)

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเบ้ียความพิการให้แก่คนพิการท่ีมีสิทธิตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดท่ีได้ 

แสดงความจำนงโดยการขอข้ึนทะเบียน เพ่ือ1ขอร ับแน^!แวเไผเ^เพ ื่เ?เ^เ^!-'ถ ้ว โดยจ่าย 
เป็นรายเดือนๆ ละ ๘๐๐ บาท 

๖. สำรองจ่าย จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายในกรณีที่จำเป็นเร่งด่วนเพื่อบรรเทาคเดือดร้อนของประซาซนใน 

เซตตำบลอินทร์แปลง (นา6

๗. รายจ่ายตามข้อผูกพัน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง
๗.๑ เงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.อินทร์แปลง จำนวน ๑๔๐1๐๐๐ บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.อินทร์แปลง สมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๔๐ ของเงินท่ีได้รับการจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งซาติ เป็นไปตามประกาศ



เอ ๕

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ืองหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการ 
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๔๖๔ 
และหลักเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขในการรับค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ 

๘. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญช้าราชการส่วนท้องถ่ิน (กบท.) จำนวน ๑๗๗,๐๐๐ บาท 
เพ่ือจ่ายสมทบเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญในอัตราร้อยละ ๑ ของงบประมาณรายรับไม่รวมเงิน 

อุดหนุน

๙. เงินสมทบเช้ากองทุนเงินทดแทน จำนวน ๔1๗๐๐ บาท 
เพ่ือจ่ายสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน ในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของค่าจ้างโดยประมาณท้ังปี 
งบประมาณการรายรับเฉพาะการ กิจการประปา ประจำปีงบประมาณ ๒๔๖๓ 

หมวดรายได้
๑. ค่าจำหน่ายนาจากมาตรวัดน้ํา จำนวน ๘๓๙,๐๐๐

ดำช้ีแจง ประมาณการใกล้เคียงรับจริงปี ๒๔๖๓
๒. ค่าเช่ามาตรวัดน้ํา จำนวน ๔๔,๐๐๐

ดำช้ีแจง ประมาณการใกล้เคียงรับจริงปี ๒๔๖๓
๓. เงินท่ีงบประมาณท่ัวไปช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

จำนวน ๔๐,๐๐๐
ดำช้ีแจง ประมาณการใกล้เคียงรับจริงปี ๒๔๖๓

๔. ค่าธรรมเนียมผู้ท่ีขอใช้น้ํารายใหม่ จำนวน ๔,๔๐๐
ดำช้ีแจง ประมาณการใกล้เคียงรับจริงปี ๒๔๖๓

๔. ดอกเบ้ียธนาคาร จำนวน ๔๐๐
ดำช้ีแจง ประมาณการใกล้เคียงรับจริงปี ๒๔๖๓

รวม ๙๔๐,๐๐๐ บาท
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ ๒๔๖๔ 

งบบุคลากร ต้ังไว้ ๒๘๓,๐๐๐ บาท
๑. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ต้ังไว้ ๒๘๓,๓๐๐ บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

๑.๑ เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน ๒๔๐,๐๐๐ บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างท่ัวไปท่ีดูแลระบบประปาจำนวน๒ 

อัตรา ประกอบด้วย พนักงานผลิต1น้ํา1ประปา พนักงานจดมาตรวัดน้ํา 
๑.๒ เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน ๓๓,๐๐๐ บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างท่ัวไป ตามมติ
ครม.จำนวน ๒ อัตรา
งบดำเนินงาน ต้ังไว้ ๖๔๘,๙๐๐ บาท

๒. หมวดค่าใช้สอย ต้ังไว้ ๑๓๐,๐๐๐

๒.๑ รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ
บาท

๒.๑.๑ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้กับผู้รับจ้างท0'^ารอย่างใดอย่างหนึ่งเ^ะอยู่ในความ 
รัชผิดชอบของผู้รัขจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานสูบน้ํา ค่'เฐุเไง์เIเยู่แรฺ,ง!'เวิ!เง^^ร่เนเ'า ค่าจ้าง 
เหมาแรงงานซ่อมแซมประปา ค่าจ้างเหมาแรงงานตัดหญ้า ค่าจ้างเหมาแรงงานอื่นๆ ๆลฯ 
จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท
๒.๑.๒ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

(นายระหั?ช้ี หอมเพ'ชร)

ประธานสภาองด้การบ่รหารส่วนตำบล®'11'1'1̂ ' 1



เอ๖

ท่ีประชุม 
ประธานสภาฯ

เลขานุการสภาฯ

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปาที่ซำรุดเสียหายให้สามารถใช้งานได้ 
ตามปกติ
๓. ค่าวัสดุ ตังไว้ ๒๓๐,๐๐๐ บาท

๓.๑ วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง อิฐ หิน ปูน ทราย ปูนซีเมนต์ ท่อน้ํา และอุปกรณ์ประปา
เทปพันเกลียว ท่อพีวีซี จอบ เสียม ประแจคอม้า ตะปู สว่าน ฯลฯ

๓.๒ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุเคมีสำหรับผลิตน้ําประปา เซ่น สารส้ม คลอรีน ฯลฯ

๓.๓ วัสดุอื่นๆ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุสำหรับงานประปาเซ่นมิเตอร์1นๆหัววาล์วเปิด-ปิดตระแกรง 
กันสวะ ถังจ่ายสารเคมี ฯลฯ
๔. ค่าสาธารณูปโภค ต้ังไว้ ๒๙๘,๙๐๐ บาท

๔.๑ ค่าไฟฟัา จำนวน ๒๙๘,๙๐๐ บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของงานผลิตน้ําประปา 
๔. งบกลาง ต้ังไว้ ๘,๑๐๐ บาท
๔.๑ เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญช้าราชการส่วนท้องถ่ิน (กบท.) จำนวน ๗,๔๐๐ บาท 
เพ่ือจ่ายสมทบเช้ากองทุนบำเหน็จบำนาญในอัตราร้อยละ ๑ ของงบประมาณรายรับไม่รวมเงิน 

อุดหนุน การจัดทำงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ แยกจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
ให้ต้ังจ่ายเงินสมทบ กบท. โดยไม่นำเงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายท่ัวไปมารวมคำนวณ 

๔.๒ เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จำนวน ๖๐๐ บาท
เพ่ือจ่ายสมทบเช้ากองทุนเงินทดแทน ในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของค่าจ้างโดยประมาณท้ังปี 
รวมท้ังสิน ๙๔๐,๐๐๐ บาท
รับทราบ

ขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง ท่ีได้ซ้ืแจงรายละเอียดงบประมาณ 
รายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๔๖๔ต่อไปขอเชิญท่านสมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
อินทร์แปลงได้ตรวจสอบและพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

๒๔๖๔ วาระท่ี ๑ (ข้ันรับหลักการ) ว่าควรจะรับหลักการร่างข้อบัญญัติดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร 
หรือจะมีการอภิปรายกันอีกว่าจะรับหลักการดังกล่าว ขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านได้พิจารณาว่า 
จะรับหลักการร่างข้อบัญญัติหรือไม'นั้น ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
อินทร์แปลง ได้ช้ีแจงระเบียบท่ีเก่ียวช้องครับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุสภาท้องถ่ินพ.ค.๒๔๔๗ข้อ๔๘ในกรณีท่ี 

สภาท้องถ่ินมีมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้ประธานสภาท้องถ่ินนำปรึกษา 

ในที่ประชุมสภาท้องถิ่น เพ่ือเลือกสมาชิกสภาท้องถ่ินเป็นกรรมการในคณะกรรมการหาข้อยุติ 

ตามจำนวนท่ีกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน้ัน กำหนดโดยให้นำวิธีการ 
เลือกในข้อ ๑๒ แห่งระเบียบนี ้ มาใช้บังคับโดยอนุโลม แล้วแจ้งมติไม่รับหลักการแห่ง 
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณและรายซ่ือกรรมการหาข้อยุติฝ่ายสภาท้องถ่ิน ^ณีองค์การ1บริหาร 
ส่วนจังหวัดหรือเทศบาลให้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดแ1ใ! เ า ^ แ ม ิ แ ส ื ^ น ํ เ า บ ล ใ ห ้ แ จ ้ ง  
นายอำเภอทราบ ท้ังน้ีให้ดำเนินการภายในสามสิบวนน้ับแตวนท่ีสภาท้!ฬถ่ินมีมติไม่รับหลักการ 
ให้ประธานสภาท้องถิ่นทำหนังสือแจ้งมติของสภาท้องถิ่นที่ไม่รั^ง^การแห่งร่างข้อบัญญัติ

(นายระ’หัส/หอมเพชร)

ประธานสภาองค์การ'บริหาร'ส่™นตำบลอินท'5แป'ผ



ท่ีประชุม 
ประธานสภาฯ

หนูนา ศรีราช 
(ส.อบต.หมู่ท่ี ๒) 
ประธานสภาฯ

ประธานสภาฯ 
ท่ีประชุม 
มติที่ประชุม

ประธานสภาฯ

นายสมจิตร มาคะรมย์ 
(ส.อบต.หมู' ๗)

งบประมาณให้ผู ้บริหารท้องถิ ่นทราบในวันถัดจากวันที ่สภาท้องถิ ่นมีมติไม'รับหลักการ 
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการหาข้อยุติตามวรรคหนึ่ง ให้ 

สภาท้องถ่ินนำเข้าพิจารณาในวาระท่ีสองและวาระท่ีสาม ตามลำดับ
ข้อ ๔๙ ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีสภาท้องถ่ินลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการ 
แปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถ่ินส่งร่างข้อบัญญัติน้ันไปให้คณะกรรมการแปรญัตติ 
พิจารณาโดยละเอียดและท่ีประชุมสภาท้องถ่ินจะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อ 
คณะกรรมการแปรญัตติด้วยภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกำหนดตาม 

วรรคหน่ึง ผู้บริหารท้องถ่ินหรือสมาซิกสภาท้องถ่ินผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ 

ให้เสนอคำแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธาน 
คณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีท่ีสมาซิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาซิกรับรอง 
เซ่นเดียวกับการเสนอญัตติ

ซ่ึงโดยสรุป เม่ือผ่านร่างๆ ในวาระท่ี ๑ ข้ันรับหลักการแล้วจะต้องพิจารณาในวาระท่ี ๒ 

ข้ันแปรญัตติซ่ึงต้องแต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติ ซ่ึงจะต้องให้ท่ีประชุมเสนอคณะกรรมการชุด 
ดังกล่าว ในการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๗ คน 
กรณีสมาชิกเป็นผู้เสนอต้องมีสมาซิกรับรองไม่น้อยกว่า ๒ คน หากผู้บริหารเสนอไม่ต้องมี 
ผู้รับรอง จึงเรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง เพ่ือโปรดทราบและ 
พิจารณาเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ต่อไป 
รับทราบ
สืบเนื่องจากที่ท่านปลัด อบต. (เลาฃานุการสภาฯ) ได้ข้ีแจงเก่ียวกับการแต่งต้ังคณะกรรมการ 

แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๔๖๔ ไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน 
๗ คน ขณะนี ้ม ีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง จำนวน ๑๔ คน 
ครบองค์ประชุม ลำดับต่อไปผมขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่าจะให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ 
แปรญัตติฯ ก่ีคน
ผมขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๔๖๔ จำนวน ๔ คน
ตามที, ส.อบต.หมู่ที่ ๒ เสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน ๕ คน ผมฃอผู้รับรอง 

๒ ท่านครับ
ผู้รับรอง คือ ๑. นางบาลเย็น สุริยะบุตร สมาซิก อบต.หมู่ที’ ๓

๒. นายเสถียร สารโภคา สมาซิก อบต.หมู่ท่ี ๘
มีสมาขิกสภาฯ ท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน 
-ไม่มี-
เห็นขอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ.๒๔๖๔ จำนวน ๔ คน จำนวน ๑๔ เถียง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
อินทร์แปลง งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง

ขอให้ที่ประชุมเสนอซื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี ๑ และ'ให้มีผู้'รับรอง จำนวน ๒ ท่าน 
โดยเลือกทีละคน ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ครับ 
เสนอ นายสุ1ทธณู แก้วสุทอ
ผู้รับรอง คือ ๑. นายศิริซัย เย่ียมเจริญ

๒. นางสาน มูลบุตร

ประธานสภาองค์การใชริห'ารส่วนตำบลอินฬร์แปลง

สมาชิก อบต.หมู่ที ๙1

(นายระหัส หอมเพ่ิขร)



ประธานสภาฯ 

มติท่ีประชุม 
ประธานสภาฯ 
ประธานสภาฯ

นายสุทธณู แก้วสุทอ 
(ส.อบต.หมู่ ๔)

ประธานสภาฯ 
มติท่ีประชุม 
ประธานสภาฯ 
ประธานสภาฯ

นายไพรัตน์ บุตรแสนคม 
(ส.อบต.หมู่ ๒)

ประธานสภาฯ 
มติท่ีประชุม 
ประธานสภาฯ 
ประธานสภาฯ

นางสาวนิภาพร อุปขัย 
(ส.อบต.หมู่ ๘)

ประธานสภาฯ 
มติท่ีประชุม 
ประธานสภาฯ 
ประธานสภาฯ

นางสมจิตร ผลาวงษ์ 
(ส.อบต.หมู่ ๖)

ประธานสภาฯ 
มติท่ีประขุม 
ประธานสภาฯ 
ท่ีประชุม

มีใครจะเสนอซ่ือคณะกรรมการแปรญัตติฯ เพ่ิมเติมอีกไหมครับ 
-ไม่ม

ล,รุป คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี ๑ คือ นายสุทธณู แก้วสุทอ สมาซิก อบต.หมู่ท่ี ๔ 
ขอให้ที่ประขุมเสนอซื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี ๒ และ'ให้มีผู้'รับรอง จำนวน เอ คน 
โดยเลือกทีละคน ขอเชิญท่านสมาซิกสภาฯ ครับ 
เสนอ นายสมจิตร มาคะรมย์ สมาซิก อบต.หมู่ท่ี ๗

ผู้รับรอง คือ ๑. นางวราพร อุปไชย สมาซิก อบต.หมู่ท่ี ๓

๒. นายเสถียร สารโภคา สมาซิก อบต.หมู่ที, ๘

มีใครจะเสนอซ่ือคณะกรรมการแปรญัตติฯ เพ่ิมเติมอีกไหมครับ 
•ไม่มี-
สรุป คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี ๒ คือ นายสมจิตร มาคะรมย์ สมาซิก อบต.หมู่ที, ๗ 
ขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี ๓ และ'ให้มีผู้'รับรอง จำนวน เอ คน 
โดยเลือกทีละคน ขอเชิญท่านสมาซิกสภาฯ ครับ 

เสนอ นายพรพิรมณ์ การสุนทร สมาซิก อบต.หมู่ท่ี ๑
ผู้รับรอง คือ ๑. นายไพมณี เพ็ฃราขัย สมาซิก อบต.หมู่ท่ี ๕

๒. นายหนูนา ศรีราฃ สมาซิก อบต.หมู่ท่ี ๒
มีใครจะเสนอช่ือคณะกรรมการแปรญัตติฯ เพ่ิมเติมอีกไหมครับ 
•ไม1มี-
สรุป คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที' ๓ คือ นายพรพิรมณ์ การสุนทร สมาซิก อบต.หมู่ท่ี ๑ 
ขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี ๔ และ'ให้มีผู้'รับรอง จำนวน ๒ คน 
โดยเลือกทีละคน ขอเชิญท่านสมาซิกสภาฯ ครับ 

เสนอ นายเสถียร สารโภคา สมาซิก อบต.หมู่ท่ี ๘
ผู้รับรอง คือ ๑ .นายพรพิรมณ์การสุนทร สมาซิกอบต.หมู่ที่ ๑

๒. นายวิรัตน์ จันทร์สุข สมาซิก อบต.หมู่ท่ี ๕
มีใครจะเสนอช่ือคณะกรรมการแปรญัตติฯ เพ่ิมเติมอีกไหมครับ 

-ไม่ม
ลรุป คณะกรรมการแปรญัตติ1ๆ คน1ท่ี ๔ คือ นายเสถียร สารโภคา สมาซิก อบต.หมู่ที'๘ 

ขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี ๕ และ'ให้มีผู้'รับรอง จำนวน ๒ คน 
โดยเลือกทีละคน ขอเชิญท่านสมาซิกสภาฯ ครับ 

เสนอ นางสาน มูลบุตร สมาซิก อบต.หมู่ที' ๙
ผู้รับรอง คือ ๑. นายไพรัตน์ บุตรแสนคม สมาซิก อบต.หมู่ท่ี ๒

๒. นายสุทธณู แก้วสุทอ สมาซิก อบต.หมู่ท่ี ๔
มีใครจะเสนอซ่ือคณะกรรมการแปรญัตติฯ เพ่ิมเติมอีกไหมครับ 

•ไม่มี-
สรุป คณะกรรมการแปรญัตติๆ คนที' ๕  คือ นางสาน มูลบุตร สมาซิก อบต.หมู่ที' ๙ 
■•มีมติเป็นเอกฉันท์ เลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ จำ1นุฐน ๕  ท่าน ตาม'ราย1ซื่อเงนี้ 

๑. นายสุทธฌู แก้วสุทอ สมาชิก อบต.'หมู่ที่เ^*"!เ3‘เ/เ,1 0 0
๒. นายสมจิตร มาคะรมย์ สมาชิก อบต.หมู่ท่ี ๗ / '

(นายระห ั/ หอมเพชร)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตํ'1บลสินทร' แปล;5



เลขานุการสภาฯ

ท่ีประชุม 

เลขานุการสภาฯ

เลขานุการสภาฯ

คณะกรรมการฯ 
ระเบียบวาระท่ี ๔

ประธานสภาฯ 

ท่ีประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑(ะ.๓๐

๓. นายพรพิรมณ์ การสุนทร สมาขิก อบต.หมู่ที' ๑
๔. นายเสถียร สารโภคา สมาขิก อบต.หมู่ที' ๘
๔. นางสาน มูลบุตร สมาขิก อบต.หมู่ท่ี ๙
ด ้วยมต ิ จำนวน ๑๔ เสียง ประธานสภาองค ์การบร ิหารส่วนตำบลอินทร ์แปลง 

งดออกเสียง ๑ เสียง
ในการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ การกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๔๖๔ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๔๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๔๔๔ ข้อ ๔๗ วรรคแรก จึงขอให้ท่ีประชุมสภากำหนดระยะเวลาเสนอคำแปร 
ญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ
ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ ในวันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๔๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น.ถึงวันท่ี ๑๑ สิงหาคม 
๒๔๖๓ เวลา ๑๖.๓๐ น.
ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และฃอซ้ีแจงต่อท่ีประชุมว่าตามข้อ ๑๑๔ ของระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน คณะกรรมการแปรญัตติจะกำหนด 
เม่ือใดให้แจ้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ฯลฯ 
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าย่ีสิบช่ัวโมงก่อนกำหนดนัดประชุม จึงขอนำเรียนท่านประธานสภาฯ 
เพ่ือพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๔๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. 
ณ หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง เพ่ือเลือกประธานคณะกรรมการฯ และ 
เลขานุการฯ 
รับทราบ 
เร่ืองอ่ืนๆ 

-ไม่มี-
ผมขอนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ คร้ังท่ี ๒ 
ประจำปี ๒๔๖๓ ในวันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๔๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หอประชุมสภาองค์การ 
บริหารส่วนตำบลอินทร์แปลงแห่งนี้ เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ ๒๔๖๔ในวาระท่ี ๒ (ข้ันแปรญัตติ)

รับทราบ

น.

แาณาถภห้ค-,

(นายระหัส หอมเพข,3)

ประธานสภาองค์การ'บริห'ารส่วนตำบลอินท'&ฟ&*



๓๐

(ลงซ่ือ)
/ '

........... : (โ ;? “ 7 .
(นายนริศร บุญเฮ้า)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง

ผู้จดบันทึกการประชุม

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงซ่ือ)

(นายหนุนา ศรีราข)
.ประธานกรรมการ

(ลงซ่ือ)

(ลงซ่ือ)

....... .^ 0 ^ .......

(นายเสถียร สารโภคา)

ป /
. . ภ ู่ช ุ.......................

(นายวิรัตน์ จันทร์สุข)

.กรรมการ

.กรรมการ

สำเนาถุกต้อง
0เแ

(นายระหัส /หอมเพชร)

ประธานสภาองค์การ'บริห,ารส ่วนตำบลอ ิ^๗ ^


