
บันทึกการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 ประจําป 2558 ครั้งท่ี 1/2558

เม่ือวันท่ี 18 สิงหาคม 2558
ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

ผูมาประชุม
ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ

1 นายแสงเพ็ชร เชือบรัมย ประธานสภา ฯ แสงเพ็ชร  เชือบรัมย
2 นายสมพร         พูนนอก รองประธานสภา ฯ สมพร พูนนอก
3 นางสาวชดาภา  สุดสายเนตร เลขานุการสภาฯ ชดาภา     สุดสายเนตร
4 นางสมจิต ซอมรัมย สมาชิก อบต. หมูท่ี 4 สมจิต       ซอมรัมย
5 นางสรอย อินทะเว สมาชิก อบต. หมูท่ี 4 สรอย อินทะเว
6 นางสุทิพย   กุตาวัน สมาชิก อบต. หมูท่ี 6 สุทิพย   กุตาวัน
7 นางวิภาวรรณ  วันจันทร สมาชิก อบต. หมูท่ี 6 วิภาวรรณ  วันจันทร
8 นายไสว คะโลรัมย สมาชิก อบต. หมูท่ี 8 ไสว คะโลรัมย
9 นายสมศักดิ์ เมืองแพน สมาชิก อบต. หมูท่ี 8 สมศักดิ์ เมืองแพน

10 นายไพรินทร  ชินรัมย สมาชิก อบต. หมูท่ี 9 ไพรินทร  ชินรัมย
11 นายสมบัติ  ทราบรัมย สมาชิก อบต. หมูท่ี 10 สมบัติ  ทราบรัมย
12 นางกองเงิน  พุมพวง สมาชิก อบต. หมูท่ี 10 กองเงิน  พุมพวง
13 นายนนทกร ดวงทอง สมาชิก อบต. หมูท่ี 11 นนทกร ดวงทอง
14 นางสายทอง  ชารีคาน สมาชิก อบต. หมูท่ี 11 สายทอง  ชาลีคาน
15 นายสนั่น  แซมรัมย สมาชิก อบต. หมูท่ี 12 สนั่น  แซมรัมย
16 นายดี  แซกรัมย สมาชิก อบต. หมูท่ี 12 ดี  แซกรัมย
17 นายทวีศักดิ์  บุตดาวัน สมาชิก อบต. หมูท่ี 15 ทวีศักดิ์  บุตดาวัน
18 นายปญจพล  แสนรัมย สมาชิก อบต. หมูท่ี 15 ปญจพล  แสนรัมย
19 นายวิชัย  เซิกรัมย สมาชิก อบต. หมูท่ี 16 วิชัย  เซิกรัมย
20 นายวิชาญ  เพ็งพระจันทร สมาชิก อบต. หมูท่ี 17 วิชาญ  เพ็งพระจันทร
21 นายจํานงค ทราบรัมย สมาชิก อบต. หมูท่ี 17 จํานงค ทราบรัมย

ผูเขารวมประชุม
1. นายทองอยู  อินทรกําแหง นายกองคการบริหารสวนตําบล
2. นายวสวัตต  ทองสิริเรืองชัย รองนายก ฯ
3. นางสมบัติ    สีดาสะมา รองนายก ฯ
4. นายชัยศิลป  มีศรี เลขานุการนายก ฯ
5. นางสุณีรัตน       ใจดี รองปลัด อบต.
6. นายบัญชา  สาระโท                         ผูใหญบานหมูท่ี 15
7. นายวีระพล  เสนาไทย                       ผูใหญบานหมูท่ี 10
8. นายเจษฎา  เหล็กดี ผอ.กองชาง
9.นางสาวอุราวัลย  เธียรจรัสวงศ ผอ.กองคลัง
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10.นางพัณณชิตา  เลิศไธสง นักบริหารการศึกษา
11.นายอุดมศักดิ์  รัตนเมธาโกศล นักพัฒนาชุมชน
12.นายสมพงศ  ดีชัยรัมย ผูชวยผูใหญบานหมูท่ี 12

ฯลฯ ฯลฯ
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

เม่ือท่ีประชุมพรอมแลว นายแสงเพ็ชร  เชือบรัมย ประธานสภาฯ เชิญนายทองอยู  อินทรกําแหง
นายกองคการบริหารสวนตําบล จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ประธานสภาฯกลาวเปดประชุม และเลขานุการสภาฯอาน
ประกาศสภาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย เรื่องเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล สมัยสามัญ สมัยท่ี 3
ประจําป 2558 และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ
ประธานฯ                    อานระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547 แกไข

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 ใหท่ีประชุมทราบดังนี้
หมวด 9 การรักษาระเบียบและความสงบเรียบรอย
ขอ 117 ท่ีประชุมสภาทองถ่ินเปนสถานท่ีท่ีควรแกการเคารพ ผูเขาไปจะตองแตงกายสุภาพ
ประพฤติตนใหเรียบรอย และอยู ณ ท่ีซึ่งจัดไว

การแตงกายของสมาชิกสภาทองถ่ิน ผูบริหารทองถ่ินนั้น ใหแตงเครื่องแบบ ชุดสากลนิยม
ชุดพระราชทาน หรือตามท่ีประธานสภาทองถ่ินกําหนด

ในขณะท่ีกําลังประชุม หามบุคคลภายนอกเขาไปในท่ีซึ่งจัดไวสําหรับสมาชิกสภาทองถ่ิน
ผูบริหารทองถ่ิน เจาหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และคณะกรรมการสภาทองถ่ิน

ประธานสภาทองถ่ินมีอํานาจอนุญาตใหประชาชนเขารับฟงการประชุมและปรึกษาของสภา
ทองถ่ินไดตามระเบียบท่ีสภาทองถ่ินกําหนด
ขอ 118 ในท่ีประชุมสภาทองถ่ิน หามผูใดกระทําการดังตอไปนี้
(1) ใชถอยคําไมสุภาพ กลาวคําหยาบคาย เสียดสีหรือใสราย
(2) แสดงกิริยาอันพึงรังเกียจ
(3) กอกวนความสงบเรียบรอยหรือกระทําการใหเสื่อมเสียเกียรติของท่ีประชุมสภาทองถ่ิน หรือ

จงใจกระทําการใดๆอันเปนเหตุรบกวนกิจการของท่ีประชุมสภาทองถ่ิน
(4) ขัดคําสั่งของประธาน
ขอ 119 ในขณะกําลังประชุมสภาทองถ่ินอยูถาผูใดละเมิดระเบียบการประชุมนี้ หรือกระทําการ
ฝาฝนขอ 118 ใหประธานสภาทองถ่ินมีอํานาจตักเตือน หามปราม ใหถอนคําพูดหรือใหกลาว
คําขอขมาในท่ีประชุมสภาทองถ่ิน หรือหามไมใหพูดตอไปหรือสั่งใหผูละเมิดออกไปเสียจากท่ี
ประชุมสภาทองถ่ินก็ได

ในกรณีขัดคําสั่งประธานสภาทองถ่ิน หรือกอกวนความสงบเรียบรอย หรือกระทําการเสื่อม
เสียเกียรติของท่ีประชุมสภาทองถ่ิน ประธานสภาทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการ
กระทํานั้น หรือสั่งใหออกไปจากท่ีประชุมสภาทองถ่ินครั้งนั้น โดยมีหรือไมมีกําหนดเวลาก็ได
ประธานสภาทองถ่ินสั่งใหผูใดออกจากท่ีประชุม หากผูนั้นขัดขืน ประธานสภาทองถ่ินมีอํานาจสั่ง
เจาหนาท่ีซึ่งไดรับแตงตั้งจากผูบริหารทองถ่ินใหทําหนาท่ีรักษาความสงบ
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เรียบรอยของท่ีประชุมสภาทองถ่ินนําตัวผูนั้นออกจากท่ีประชุมสภาทองถ่ิน หรือออกไปใหพน
บริเวณสภาทองถ่ินก็ได
ขอ 120 ถาเกิดมีการสงเสียงเอ็ดอึงข้ึนในท่ีประชุมสภาทองถ่ิน จนประธานสภาทองถ่ินเห็นวาไม
สามารถรักษาระเบียบการประชุมใหเปนท่ีเรียบรอยได ประธานสภาทองถ่ินมีอํานาจสั่งหยุดพัก
การประชุมสภาทองถ่ินไวชั่วคราว

ท่ีประชุม                    รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว (สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2
ครั้งท่ี 1/2558 เม่ือวันท่ี 16 มิถุนายน 2558)

ประธานฯ เชญิคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดชี้แจงตอท่ีประชุม
นายทวีศักดิ์  บุตดาวัน เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลและผูเขารวมประชุม

ท่ีเคารพ
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจรายงานการประชุมเรียบรอยแลว

เห็นวาถูกตอง ตามท่ีไดดําเนินการประชุม จึงไมมีการแกไขขอความใด
ประธานฯ ขอมติท่ีประชุม วาจะรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลวเม่ือวันท่ี 16 มิถุนายน

2558 ขอเชิญลงมติ
ท่ีประชุม                       มีมติ - รับรอง 18 เสียง

- ไมรับรอง 0 เสียง
- งดออกเสียง 2 เสียง

ระเบียบวาระท่ี 3 เรือ่งเพื่อทราบ
3.1 การใชพ้ืนท่ีของราษฎรท่ีทําการขุดดินหรือถมดินหรือสิ่งปลูกสรางอาคารหรือสิ่งอ่ืน

อาจกอใหเกิดความเสียหายตอระบบไฟฟารวม
-ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินแจงวาการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยประสบ

ปญหาการใชพ้ืนท่ีของราษฎรท่ีทําการขุดหรือถมดิน หรือปลูกสรางอาคารหรือสิ่งอ่ืน เชน
ปาย รั้วท่ีติดทางสาธารณะในเขตระบบโครงขายไฟฟามีจํานวนมากข้ึนซึ่งการกระทํา
ดังกลาวนอกจากอาจจะกอใหเกิดอันตรายตอชีวิต รางกายหรือทรัพยสินของประชาชนแลว
ยังอาจเกิดความเสียหายตอระบบไฟฟา ทําใหไฟฟาดับ และเปนปญหาอุปสรรคในการ
บํารุงรักษาสายสงไฟฟาแรงสูงเปนอยางมากรวมท้ังปญหาการรุกล้ําแนวเขตระบบโครงขาย
ไฟฟาของราษฎร จึงขอความรวมมือองคกรปกครองสวนทองถ่ินแจงเจาหนาท่ีการไฟฟา

ฝายผลิตท่ีสถานีแรงสูงทุกแหง เพ่ือปองกันความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึน ขอใหตรวจสอบแนว
เขตใหชัดเจนกอนจะอนุญาต

3.2 การแอบอางเพ่ือหลอกลวงหาผลประโยชนจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจท่ีจัดสรรใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

- ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินแจงวาปจจุบันพบวามีบุคคลหรือกลุมบุคคลมี
พฤติกรรมไปติดตอหลอกลวงองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยมีการแอบอางหรือปลอม
แปลงเอกสารทางราชการเพ่ือนําไปแสวงหาผลประโยชนจากการจัดสรรงบประมาณเงิน
อุดหนุนใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งการกระทําดังกลาวกอใหเกิดความเสียหาย
แกบุคคลท่ีถูกแอบอาง รวมถึงสงผลกระทบตอภาพลักษณขององคกรปกครองสวน
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ทองถ่ินและกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน จึงขอเนนย้ําวาอยาไดหลงเชื่อบุคคลหรือ
กลุมบุคคลดังกลาว และใหถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ
โดยเครงครัด เพ่ือมิใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1การพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

(วาระท่ี 1 ข้ันรับหลักการ)
ประธานสภาฯ เชิญนายกองคการบริหารสวนตําบล แถลงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพ่ือประกอบการพิจารณา
นายก อบต. เรียน ทานประธานสภาและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

บัดนี้ ถึงเวลาท่ีคณะผูบริหารทองถ่ิน จะไดเสนอรางขอบัญญตัิงบประมาณ
รายจายประจําป ตอสภาองคการบริหารสวนตําบลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาส
นี้คณะผูบริหารจึงขอแถลงใหท่ีประชุมไดทราบถึงสถานการณคลัง ตลอดจน
หลักการและแนวนโยบายในการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2559
ดังตอไปนี้

1.สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายท่ัวไป
ในงบประมาณพ.ศ.2558 ณ วันท่ี 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558 องคกร

ปกครองสวนทองถ่ินมีสถานะการเงินดังนี้
ณ วันท่ี 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558
1.1.1 เงินฝากธนาคารท้ังสิ้น 36,696,911.19 บาท
1.1.2 เงินสะสม 19,993,404.38 บาท
1.1.3 ทุนสํารองเงนิสะสม 8,536,039.61 บาท
1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกผัน และยังไมไดเบิกจาย

จํานวน - โครงการ
รวม - บาท

1.1.5 รายการท่ีไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน  จํานวน - โครงการ
รวม - โครงการ

2.การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2558
(1) รายรับจริงท้ังสิ้น 19,122,249.25 บาท    ประกอบดวย
หมวดภาษีอากร 133,283.18 บาท
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต 15,710.00 บาท
หมวดรายไดจากทรัพยสิน 328,580.54 บาท
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย - บาท
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 91,672.00 บาท
หมวดรายไดจากทุน - บาท
หมวดภาษีจัดสรร 10,840,884.53 บาท
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 7,712,119.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค - บาท
(3) รายจายจริง จํานวน 13,484,179.36 บาท    ประกอบดวย
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งบกลาง 291,110.00 บาท
งบบุคลากร(หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และคาจางชั่วคราว)

4,885,722.00 บาท
งบดําเนินงาน(หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
และหมวดคาสาธารณูปโภค) 3,845,883.74 บาท
งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง) 1,817,900.00 บาท
งบรายจายอ่ืน(หมวดรายจายอ่ืน) - บาท
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 2,643,563.62 บาท

(4)รายจายท่ีจายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค - บาท
(5) มีการจายเงินสะสมเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี  จํานวน - บาท
3. งบเฉพาะการ
ประเภทกิจการ...................-........................กิจการ...............-.........................
ปงบประมาณ พ.ศ..........มีรายรับจริง......-.........บาท รายจายจริง - บาท

กูเงินจากธนาคาร/กสท./อ่ืนๆ - บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล - บาท
กําไรสุทธิ - บาท
เงินฝากธนาคารท้ังสิ้น ณ วันท่ี..................................... - บาท
ทรัพยจํานํา  จํานวน - บาท

คําแถลงงบประมาณรายรับ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย

2.1 รายรับ
รายรับ รายรับจริง

ป2557
ประมาณการป

2558
ประมาณการ

ป 2559
รายไดจัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 123,882.94 78,000.00 125,000.00
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต 64,832.50 15,500.00 65,000.00
หมวดรายไดจากทรัพยสิน 543.076.09 380,000.00 535,000.00
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการ

พาณิชย
- - -

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 74,783.00 62,000.00 75,000.00
หมวดรายไดจากทุน - - -

รวมรายไดจัดเก็บเอง 806,574.53 535,500.00 800,000.00
รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

หมวดภาษีอากร 12,219,613.04 11,846,348.00 12,200,000.00
รวมรายไดท่ีรฐับาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

12,219,613.04 11,846,348.00 12,200,000.00

รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 7,985,633.00 7,455,200.00 8,000,000.00
รวมรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 7,985,633.00 7,455,200.00 8,000,000.00

รวม 21,011,820.57 19,837,048.00 21,000,000.00
คําแถลงงบประมาณรายจาย

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย

2.2 รายจาย
รายจาย รายจายจริง ป

2557
ประมาณการ ป

2558
ประมาณการป

2559
จายจากงบประมาณ
งบกลาง 353,298.00 543,968.00 675,000.00
งบบุคลากร(หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และคาจางชั่วคราว) 6,078,641.00 8,508,660.00 8,910,900.00
งบดําเนินงาน(หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุและคา
สาธารณูปโภค)

6,791,428.10 5,021,120.00 5,845,600.00

งบลงทุน(หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 2,140,500.00 2,387,100.00 2,333,750.00
งบรายจายอ่ืน(หมวดรายจายอ่ืน) - - -
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 3,185,079.26 2,963,200.00 3,234,750.00

รวมจายจากงบประมาณ 18,548,946.36 19,424,048.00 21,000,000.00

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559
ขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย

ดาน ยอดรวม

ดานบริหารงานท่ัวไป
แผนงานบริหารท่ัวไป 8,637,300.00
แผนงานรักษาความสงบภายใน 628,600.00
แผนงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข 546,000.00
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 4,590,528.00
แผนงานสาธารณสุข -
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (สวนสวัสดิการชุมชน) 938,800.00
แผนงานเคหะและชุมชน 2,331,122.00
แผนงานสรางความเขมแข็ง (สํานักงานปลัด) 150,000.00
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 300,000.00
ดานการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,202,650.00
แผนงานการเกษตร -
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แผนงานการพาณิชย -
ดานการดําเนนิงานอ่ืน
แผนงานงบกลาง 675,000.00

งบประมาณรายจายท้ังสิ้น 21,000,000.00

รายจายตามหนวยงาน
1.แผนงานบริหารท่ัวไป
หนวยงาน : สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล
ตั้งงบประมาณรายจายท้ังสิ้น 7,154,160.- บาท   แยกเปน
งบบุคลากร ตั้งไวรวม 5,223,960.- บาท
หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา     ตั้งไวรวม 5,223,960.- บาท
เงินเดือนฝายการเมือง                  ตั้งไว 2,571,120 .- บาท
แยกเปน

1.เงินเดือนนายก/รองนายก                      ตั้งไว 514,080.- บาท
(1) เงินเดือนนายก อบต. เดือนละ 20,400.- บาท
(2) เงินเดือนรองนายก อบต. จํานวน 2 คนๆ ละ 11,220.- บาท/เดือน

2. เงินประจําตําแหนงนายก/รองนายก        ตั้งไว 42,120.- บาท
(1) เงินประจําตําแหนง นายก อบต.เดือนละ 1,750.- บาท
(2) เงินประจําตําแหนงรองนายก อบต. จํานวน 2 คนๆละ 880.- บาท/เดือน

3.เงินตอบบแทนพิเศษนายก/รองนายก        ตั้งไว 42,120.- บาท
(1) เงินตอบแทนพิเศษนายก อบต. เดือนละ 1,750.- บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษรองนาย อบต. จํานวน 2 คนๆละ 880.- บาท/เดือน

4. เงินคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายก อบต. ตั้งไว 86,400.- บาท
(1) เงินเดือน/คาตอบแทนเลขานุการนายก อบต. เดือนละ 7,200.- บาท

5. เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ตั้งไว 1,886,400.-บาท
(1) เงินคาตอบแทนประธานสภา อบต. เดือนละ 11,220.-บาท
(2) เงินคาตอบแทนรองประธานสภา อบต. เดือนละ 9,180.-บาท
(3) เงินคาตอบแทนเลขานุการสภา อบต. เดือนละ 7,200.-บาท
(4) เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา อบต. จํานวน 18 คนๆละ 7,200.-บาท

เงินเดือนฝายประจํา ตั้งไวรวม 2,652,280.- บาท แยกเปน
1. เงินเดือนพนักงานสวนตําบล         ตั้งไว 1,551,120.-บาท

- เพ่ือจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบลจํานวน 5 อัตรา
2. เงินประจําตําแหนง                   ตั้งไว 151,200.-บาท

- เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงจํานวน 3 อัตรา
3. เงินคาตอบแทนพิเศษ                 ตั้งไว 67,200.-บาท

- เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษของปลัดองคการบริหารสวนตําบล
4. คาจางลูกจางประจํา                  ตั้งไว 174,840.- บาท

- เพ่ือจายเปนคาจางลูกจางประจํา จํานวน 1 อัตรา
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5. เงินเพ่ิมตางๆของลูกจางประจํา     ตั้งไว 6,00.-บาท
- เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวและเงินเพ่ิมตางๆสําหรับลูกจางประจํา จํานวน

1 อัตรา
6. คาจางพนักงานจาง                  ตั้งไว 654,480.- บาท

- เพ่ือจายเปนคาจางพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป จํานวน 4 อัตรา
7. เงินเพ่ิมตางๆของพนักงานจาง     ตั้งไว 48,000.- บาท

- เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจาง จํานวน 2 อัตรา
งบดําเนินการ ตั้งไวรวม 1,894,000.- บาท
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ตั้งไวรวม 1,894,000.- บาท แยกเปน
คาตอบแทน ตั้งไวรวม 192,000.- บาท

1. คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งไว 5,000.-บาท
2. คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ตั้งไว 115,000.-บาท
3.คาเชาบาน  ตั้งไว 72,000.-บาท

คาใชสอย ตั้งไวรวม 1,050,000.- บาท
1.รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งคาบริการ  ตั้งไว 100,000.- บาท
2.รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ   ตั้งไว 50,000.-บาท
3.รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ

ตั้งไว 800,000.- บาท
4.รายจายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน   ตั้งไว 100,000.-บาท

คาวัสดุ ตั้งไวรวม 320,000.- บาท
1.คาวัสดุสํานักงาน                  ตั้งไว 30,000.- บาท
2.คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ             ตั้งไว 20,000.- บาท
3.คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น     ตั้งไว 200,000.-บาท
4.คาวัสดุคอมพิวเตอร               ตั้งไว 30,000.-บาท
5.คาวัสดุงานบานงานครัว          ตั้งไว 10,000.-บาท
6.วัสดุยานพาหนะและขนสง       ตั้งไว 30,000.-บาท

หมวดคาสาธารณูปโภค ตั้งไวรวม 332,000.- บาท
1.คาไฟฟา                            ตั้งไว 200,000.-บาท
2.คาไปรษณีย คาธนาณัติ คาซื้อดวงตราไปรษณียฯลฯ ตั้งไว 2,000.-บาท
3.คาบริการทางดานโทรคมนาคม   ตั้งไว 130,000.-บาท

งบเงินอุดหนุน ตั้งไวรวม 5,000.- บาท
หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว 5,000.- บาท

1.เงินอุดหนุนหนวยงานของรัฐหรือองคกรเอกชนในกิจกรรมอันเปนสาธารณประโยชน
ตั้งไว 5,000.-บาท

งบลงทุน ตั้งไวรวม 31,200.- บาท
หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง ตั้งไวรวม 31,200.- บาท
คาครุภัณฑ ตั้งไวรวม 31,200.- บาท
1.ครุภัณฑคอมพิวเตอร ตั้งไว 27,000.-บาท
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2.ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร         ตั้งไว 4,000.-บาท
2.แผนงานบริหารงานท่ัวไปงานบริหารงานคลัง
หนวยงาน; กองคลัง
ตั้งงบประมาณรายจายท้ังสิ้น 1,538,140.- บาท       แยกเปน
งบบุคลากร ตั้งไวรวม 1,213,140.- บาท
หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ตั้งไวรวม 1,213,140.- บาท
เงินเดือนฝายประจํา ตั้งไว 1,213,140.- บาท
1.เงินเดือนพนักงานสวนตําบล       ตั้งไว 1,013,820.- บาท

- เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  จํานวน 4 อัตรา
2.เงินประจําตําแหนง                  ตั้งไว 42,000.-บาท

- เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนง จํานวน 1 อัตรา
3. เงินเพ่ิมตางๆของพนักงานสวนตําบล  ตั้งไว 13,320.- บาท
- เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวและเงินเพ่ิมตางๆ สําหรับพนักงานสวนตําบล

จํานวน 1 อัตรา
4. คาจางพนักงานจาง   ตั้งไว 120,000.- บาท

- เพ่ือจายเปนคาจางพนักงานจางท่ัวไป  จํานวน 1 อัตรา
5. เงินเพ่ิมตางๆของพนักงานจาง     ตั้งไว 24,000.- บาท

- เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวและเงินเพ่ิมตางๆสําหรับพนักงานจาง ท่ัวไป
จํานวน 1 อัตรา
งบดําเนินการ ตั้งไวรวม 305,000.- บาท

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ตั้งไวรวม 305,000.- บาท
คาตอบแทน ตั้งไวรวม 90,000.- บาท

1.คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตั้งไว 85,000.-บาท
2. คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งไว 5,000.- บาท

คาใชสอย ตั้งไวรวม 160,000.- บาท
1. รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ     ตั้งไว 100,000.- บาท
2. รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ
ตั้งไว 30,000.-บาท
3. รายจายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน  ตั้งไว 30,000.- บาท

คาวัสดุ ตั้งไวรวม 50,000.- บาท
1. คาวัสดุสํานักงาน                    ตั้งไว 30,000.- บาท
2. คาวัสดุคอมพิวเตอร                 ตั้งไว 20,000.- บาท

หมวดคาสาธารณูปโภค ตั้งไวรวม 5,000.- บาท
1.คาไปรษณียฯลฯ                      ตั้งไว 5,000.- บาท
งบลงทุน ตั้งไวรวม 20,000.- บาท
หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง ตั้งไวรวม 20,000.- บาท
คาครุภัณฑ                                 ตัง้ไว 20,000.- บาท
1.ครุภัณฑสํานักงาน                     ตั้งไว 20,000.- บาท
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3.แผนงานการรักษาความสงบภายใน
หนวยงาน : สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล
ตั้งประมาณการรายจายท้ังสิ้น 628,600.-บาท แยกเปน
งบบุคลากร ตั้งไวรวม 198,600.- บาท
หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ตั้งไวรวม 387,600.- บาท

1.เงินเดือนพนักงานสวนตําบล     ตั้งไว 234,960.- บาท
- เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา
2. คาจางพนักงานจางตามภารกิจ ตั้งไว 128,640.- บาท
- เพ่ือจายเปนคาจางพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา
3. เงินเพ่ิมตางๆของพนักงานจาง ตั้งไว 24,000.-
- เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวและเงินเพ่ิมตางๆใหกับพนักงานจาง

งบดําเนินการ ตั้งไวรวม 201,000.- บาท
หมวดคาตอบแทนคาใชสอยและวัสดุ ตั้งไวรวม 201,000.- บาท แยกเปน
คาตอบแทน ตั้งไว 106,000.- บาท
1. คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ตั้งไว 50 ,000.- บาท
2. คาเชาบาน    ตั้งไว 36,000.-บาท
3. เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว 20,000.-บาท

คาใชสอย ตั้งไวรวม 95,000.- บาท แยกเปน
1. รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ

ตั้งไวรวม 95,000.-บาท
งบลงทุน ตั้งไวรวม 40,000.- บาท
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ตั้งไวรวม 40,000.- บาท
คาครุภัณฑ ตั้งไวรวม 40,000.- บาท แยกเปน

1. คาครุภัณฑเครื่องดับเพลิง ตั้งไว 40,000.- บาท เพ่ือจายเปน
- คาจัดซื้อแผงก้ันเหล็กแบบลอเลื่อน กรวยจราจร และอุปกรณอ่ืนๆประจําศูนย อป
พร. เปนเงิน 10,000.-บาท
- คาจัดซื้อสายดับเพลิงชนิดยางสังเคราะห 2.5 นิ้ว พรอมขอตอ จํานวน 2 เสน
เปนเงิน 30,000.-บาท
4.แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

หนวยงาน : สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล
ตั้งประมาณการรายจายท้ังสิ้น 150,000.- บาท แยกเปน
งบดําเนินการ ตั้งไวรวม 130,000.- บาท
หมวดคาตอบแทนคาใชสอยและวัสดุ ตั้งไวรวม 130,000.- บาท
คาใชสอย ตั้งไวรวม 130,000.- บาท
1.รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ
ตั้งไว 130,000.-บาท
งบเงินอุดหนุน ตั้งไวรวม 20,000.- บาท
หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไวรวม 20,000.- บาท
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1.เงินอุดหนนุหนวยงานของรัฐหรือองคกรเอกชนในกิจกรรมอันเปนสาธารณประโยชน  ตั้ง

ไวรวม 20,000.-บาท
5.แผนงานเคหะและชุมชน
หนวยงาน : กองชาง
ตั้งประมาณการรายจายท้ังสิ้น 2,078,772.-บาท แยกเปน
งบบุคลากร ตั้งไวรวม 946,080.- บาท
หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ตั้งไวรวม 946,080.- บาท
เงินเดือนฝายประจํา ตั้งไวรวม 946,080.- บาท  แยกเปน
1.เงินเดือนพนักงานสวนตําบล   ตั้งไว 549,960.-บาท
- เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล จํานวน 2 อัตรา

2.เงินประจําตําแหนง              ตั้งไว 42,000.-บาท
- เพ่ือจายเปนเงินคาประจําตําแหนง จํานวน 1 อัตรา

3.คาจางพนักงานจาง              ตั้งไว 330,120.-บาท
-เพ่ือจายเปนคาจางพนักงานจางตามภารกิจ  จํานวน 2 อัตรา
4.เงินเพ่ิมตางๆของพนักงานจาง ตั้งไว 24,000.- บาท
- เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวและเงินเพ่ิมตางๆของพนักงานจางตามภารกิจ

จํานวน 1 อัตรา
งบดําเนินการ ตั้งไวรวม 842,792.- บาท
หมวดคาตอบแทนคาใชสอยและวัสดุ ตั้งไวรวม 842,792.- บาท
คาตอบแทน ตั้งไวรวม 80,000.- บาท
1.คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ตั้งไว 60,000.-บาท
2.เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร   ตั้งไว 20,000.-บาท
คาใชสอย ตั้งไวรวม 682,792.- บาท
1. รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ      ตั้งไว 552,792.- บาท
2. รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ
ตั้งไว 30,000.- บาท
3. รายจายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน  ตั้งไว 100,000.- บาท

คาวัสดุ ตั้งไวรวม 80,000.- บาท
1.คาวัสดุสํานักงาน                      ตั้งไว 20,000.- บาท
2.คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ                 ตั้งไว 20,000.- บาท
3.คาวัสดุกอสราง ตั้งไว 20,000.- บาท
4.คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร          ตั้งไว 10,000.- บาท
5.คาวัสดุคอมพิวเตอร                   ตั้งไว 10,000.- บาท

งบเงินอุดหนุน ตั้งไวรวม 502,350.-บาท
หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว 502,350.-บาท
1.เงินอุดหนุนหนวยงานของรัฐหรือองคกรเอกชนในกิจกรรมอันเปนสาธารณประโยชน
ตั้งไว 502,350.- บาท

1.1 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอลําปลายมาศ  จํานวน 502,350.-บาท
เพ่ือจายเปน
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- การขยายเขตไฟฟาและเดินสายดับเพ่ือติดตั้งอุปกรณโคมไฟถนนในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลทะเมนชัย จํานวน 300,000.-บาท

- เพ่ือติดตั้งโคมไฟฟาสองสวางสาธารณะบานนอยพัฒนา หมูท่ี 16
จํานวน 86,600.- บาท

- เพ่ือติดตั้งโคมไฟฟาสองสวางสาธารณะบานใหมอัมพวัน หมูท่ี 17
จํานวน 115,750.-บาท
งบลงทุน ตั้งไวรวม 39,900.-บาท
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ตั้งไวรวม 39,900.- บาท
คาครุภัณฑ                 ตั้งไวรวม 39,900.-บาท

1. ครุภัณฑคอมพิวเตอร   ตั้งไว 39,900.- บาท
6.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
หนวยงาน : กองชาง
ตั้งประมาณการรายจายท้ังสิ้น 2,202,650.- บาท แยกเปน
งบลงทุน ตั้งไวรวม 2,202,650.- บาท
หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง ตั้งไว 1,980,600.- บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค ตั้งไว 1,566,450.- บาท
-โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   บานบริหารชนบท หมูท่ี 6 ต.ทะเมนชัย อ.ลํา
ปลายมาศ จ.บุรีรัมย   ตั้งไว 234,600.- บาท
-โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรตีพรอมวางทอน้ําเขาสระหนองไทร บานหนองไทร
หมูท่ี 8 ต.ทะเมนชัย อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย   ตั้งไว 220,000.- บาท
-โครงการขุดลอกสระน้ําสาธารณะสระหนองบัว บานหนองบัว หมูท่ี 9 ต.ทะเมนชัย อ.ลํา
ปลายมาศ จ.บุรีรัมย   ตั้งไว 220,000.- บาท
-โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองมวงนอย หมูท่ี 10 ต.ทะเมนชัย อ.

ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย   ตั้งไว 106,900 บาท
-โครงการกอสรางหอถังสูงขนาด 6 ลูกบาศกเมตร (ถังไฟเบอร 4 ลูก) บานบุตาริด
หมูท่ี 12 ต.ทะเมนชัย อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย   ตั้งไว 220,000 .-บาท
-โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองมวงใต หมูท่ี 15 ต.ทะเมนชัย
อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย   ตั้งไว 220,000.- บาท
-โครงการติดตั้งระบบแผงโซลาเซลพรอมโครงเหล็ก บานนอยพัฒนา หมูท่ี 16 ต.ทะเมน

ชัย อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย   ตั้งไว 133,400.- บาท
-โครงการปรับปรุงตอเติมระบบประปาหมูบาน บานใหมอัมพวัน หมูท่ี 17 ต.ทะเมนชัย อ.

ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย   ตั้งไว 98,600.- บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ ตั้งไว 431,200.-บาท
-โครงการกอสรางลานคอนกรีตเอนกประสงค บานหนองมวง หมูท่ี 4 ต.ทะเมนชัย อ.ลํา
ปลายมาศ จ.บุรีรัมย   ตั้งไว 213,000.- บาท
-โครงการกอสรางลานเอนกประสงคคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองน้ําขุน หมูท่ี 11 ต.ทะ
เมนชัย อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย   ตั้งไว 218,200.- บาท
คากอสรางอาคาร ตั้งไว 205,000.-บาท

- -โครงการกอสรางอาคารหองน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กหอประชุมองคการบริหารสวน
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ตําบลทะเมนชัย ต.ทะเมนชัย อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย
ตั้งไว 205,000.- บาท
7.แผนงานการศึกษา
หนวยงาน : สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ตั้งประมาณการรายจายท้ังสิ้น 4,590,528.- บาท แยกเปน
งบบุคลากร ตั้งไวรวม 556,320.- บาท
หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา      ตั้งไว 556,320.- บาท
เงินเดือนฝายประจํา ตั้งไว 556,320.- บาท

1.เงินเดือนพนักงานสวนตําบล      ตัง้ไว 514,320.- บาท
- เพ่ือจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล จํานวน 2 อัตรา

2.เงินประจําตําแหนง                ตั้งไว 42,000.- บาท
-เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนง จํานวน 1 อัตรา

งบดําเนินการ ตัง้ไวรวม 1,441,808.- บาท
หมวดคาตอบแทน คาใชสอยและวัสดุ ตั้งไวรวม 1,441,808.- บาท

คาตอบแทน ตั้งไว 106,000.- บาท
1.คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ตั้งไว 50,000.- บาท
2. คาเชาบาน     ตั้งไว 36,000.-บาท
3. เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร    ตั้งไว 20,000.- บาท
คาใชสอย ตั้งไว 120,000.- บาท

1.รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ     ตั้งไว 10,000.-บาท
2.รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ
ตั้งไว 100,000.-บาท
3.รายจายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน  ตั้งไว 10,000.-บาท

คาวัสดุ ตั้งไว 1,215,920.- บาท
.คาวัสดุสํานักงาน ตั้งไว 20,000.- บาท
2.คาวัสดุอาหารเสริม ตัง้ไว 1,175,808.-บาท
3.คาวัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว 20,000.-บาท
งบเงินอุดหนุน ตัง้ไวรวม 2,592,400.- บาท
หมวดเงนิอุดหนุน            ตัง้ไว 2,592,400.- บาท
1.เงินอุดหนุนหนวยงานของรัฐหรือองคกรเอกชนในกิจกรรมอันเปนสาธารณประโยชน
ตั้งไว 2,592,400.-บาท
8.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
หนวยงาน : สวนการศึกษา
ตั้งประมาณการรายจายท้ังสิ้น 300,000.- บาท แยกเปน
งบดําเนินการ ตั้งไวรวม 280,000.- บาท
หมวดคาตอบแทนคาใชสอยและวัสดุ ตั้งไวรวม 280,000.- บาท
คาใชสอย ตั้งไวรวม 280,000.- บาท

1.รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ
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ตั้งไว 280,000.- บาท
งบเงินอุดหนุน ตั้งไวรวม 20,000.- บาท
หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไวรวม 20,000.- บาท

1.เงินอุดหนุนหนวยงานของรัฐหรือองคกรเอกชนในกิจกรรมอันเปนสาธารณประโยชน
ตั้งไว 20,000.- บาท
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
หนวยงาน : สวนสวัสดิการสังคม
ตั้งประมาณการรายจายท้ังสิ้น 138,800.- บาท แยกเปน
งบบุคลากร ตั้งไวรวม 583,800.- บาท
หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ตั้งไวรวม 583,800.- บาท

เงนิเดือนฝายประจํา                     ตั้งไวรวม 583,800.- บาท แยกเปน
1.เงินเดือนพนักงานสวนตําบล      ตั้งไว 541,800.- บาท
-เพ่ือจายเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล จํานวน 2 อัตรา
2.เงินประจําตําแหนง                 ตั้งไว 42,000.-บาท
-เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนง จํานวน 1 อัตรา

งบดําเนินการ ตั้งไวรวม 335,000.- บาท
หมวดคาตอบแทนคาใชสอยและวัสดุ ตั้งไวรวม 335,000.- บาท
คาตอบแทน ตั้งไว 65,000.- บาท
1.คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนสาธารณะประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตั้งไว 45,000.-บาท
2. เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร        ตั้งไว 20,000.- บาท
คาใชสอย ตั้งไวรวม 250,000.- บาท
1.รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ        ตั้งไว 5,000.- บาท
2. รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ
ตั้งไว 240,000.- บาท
3.รายจายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน   ตั้งไว 5,000.-บาท
คาวัสดุ ตั้งไว 20,000.- บาท
1. คาวัสดุสํานักงาน                     ตั้งไว 10,000.- บาท
2. คาวัสดุคอมพิวเตอร                  ตั้งไว 10,000.- บาท
งบเงินอุดหนุน ตั้งไวรวม 20,000.- บาท
หมวดเงินอุดหนุน                         ตั้งไว 20,000.- บาท

1. อุดหนุนหนวยงานของรัฐหรือองคกรเอกชนในกิจกรรมอันเปนสาธารณประโยชน
ตั้งไว 20,000.- บาท

10.แผนงานสาธารณสุข
หนวยงาน : สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล
ตั้งประมาณการรายจายท้ังสิ้น 546,000.- บาท แยกเปน
งบดําเนินการ ตั้งไวรวม 471,000.- บาท
หมวดคาตอบแทน คาใชสอยและวัสดุ  ตั้งไวรวม 471,000.- บาท
คาใชสอย                                   ตั้งไว 162,000.- บาท
คาวัสดุ                                      ตั้งไว 309,000 .- บาท
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งบเงินอุดหนุน ตั้งไวรวม 75,000.- บาท
หมวดเงินอุดหนุน                          ตั้งไว 75,000.- บาท
11แผนงานงบกลาง
ตั้งประมาณการรายจายท้ังสิ้น 675,000.- บาท    แยกเปน
งบรายจายงบกลาง ตั้งไวรวม 675,000.- บาท
หมวดงบกลาง ตั้งไวรวม 675,000.- บาท
1.เงินสํารองจาย                           ตั้งไว 200,000.- บาท
2.รายจายตามขอผูกพัน                   ตั้งไว 285,000.- บาท
3.เงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะโครงการอ่ืน

ตั้งไวรวม 190,000.- บาท
เหตุผล  เพ่ือใชในการดําเนินงานตามนโยบายของคณะผูบริหารท่ีไดวางไวตาม
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  ตลอดปงบประมาณ พ.ศ. 2558
จึงเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2558
เพ่ือสมาชิกสภาพิจารณาเห็นชอบตอไป  รายละเอียดปรากฏตามรางขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2558 ท่ีแจกไป
เลขานุการฯ ชี้แจงข้ันตอนการพิจารณาและระเบียบท่ีเก่ียวของ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

ประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547 ขอ 45 ญัตติรางขอบัญญัติท่ีประชุมสภาทองถ่ินตอง
พิจารณาสามวาระ แตท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได ใน
การพิจารณาสามวาระรวดเดียวผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิกสภาทองถ่ินจํานวนไมนอยกวา
หนึ่งในสามของจํานวนผูท่ีอยูในท่ีประชุมจะเปนผูเสนอก็ได เม่ือท่ีประชุม

สภาทองถ่ินใหพิจารณาสามวาระรวดเดียว การพิจาณาวาระท่ีสองนั้นใหท่ีประชุมสภา
ทองถ่ินเปนกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยประธานท่ีประชุมเปนประธานคณะกรรมการ

ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไมได และในการพิจารณา
วาระท่ีสองใหกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไวไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแตสภา
ทองถ่ินมีมติรับหลักการแหงราขอบัญญัตินั้น
ขอ 47 ในการพิจารณาญัตติรางขอบัญญัติวาระหนึ่งใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินปรึกษาใน
หลักการแหงรางขอบัญญัติและลงมติวาจะรับหลักการแหงรางขอบัญญัตินั้นหรือไม หากมี
สมาชิกสภาทองถ่ินประสงคจะอภิปราย หามไมใหลงมติกอนท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินได
อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแลว

เพ่ือประโยชนแกการพิจารณารางขอบัญญัติ วาระท่ีหนึ่ง สภาทองถ่ินจะให
คณะกรรมการสภาทองถ่ินพิจารณากอนรับหลักการก็ได

สรุปก็คือ การพิจารณาจะมี 3 วาระ
วาระท่ีหนึ่ง    การรับหลักการ
วาระท่ีสอง    การแปรญัตติ
วาระท่ีสาม    การใหความเห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติ

ประธานฯ ขอเชิญท่ีประชุมไดพิจารณา และอภิปรายไดกอนท่ีจะลงมติ
นายทวีศักดิ์ บุตดาวัน           สอบถามการชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับการแถลงงบประมาณรายรับ
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ปลัด อบต. อธิบายใหทราบวาเปนรูปแบบท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด ซึ่งการตั้งงบประมาณรายจาย
จะตองเปรียบเทียบรับจริงจากปท่ีผานมา การจัดทํารางขอบัญญัติป 2559 จะตอง
เทียบเคียงรับจริงป 2557

นางสมจิตร  ซอมรัมย           สอบถามรายจายตามขอผูกพัน ท่ีตั้งเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ ไว 150,000.-บาท
ขอใหอธิบายรายละเอียด

ปลัด อบต. อธิบายวาเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน เปนเงินท่ีจายให
ขาราชการตอนเกษียณ และองคการบริหารสวนตําบลตองเบิกหักผลักสงตามระเบียบใน
อัตรารอยละ 1 ของงบประมาณรายรับประจําปโดยไมรวมเงินอุดหนุน

นางสายทอง  ชารีคาน          สอบถามการตั้งคาเชาบานในแตละสวน/กอง
ปลัด อบต. เปนสิทธิของขาราชการท่ีเกิดจากสิทธิท่ีบรรจุครั้งแรก การยายกลับภูมิลําเนา สามารถ

เบิกจายไดเนื่องจากเปนบานของบิดามารดา และองคการบริหารสวนตําบลไมมีบานพักให
เปนระเบียบท่ีสามารถเบิกจายได ขาราชการไมไดมีสิทธิเบิกไดทุกคน ในสํานักปลัด
เบิกจายได 2 คน คือรองปลัด ซึ่งบรรจุครั้งแรกท่ีจังหวัดลําปาง หัวหนาสํานักปลัดฯ
บรรจุครั้งแรกท่ี จังหวัดนครปฐม

ประธานฯ สอบถามท่ีประชุมวามีผูใดจะอภิปรายอีก
ท่ีประชุม                          ไมมีผูอภิปราย
ประธานฯ                         เม่ือไมมีผูอภิปราย ก็จะขอมติท่ีประชุมวาจะรบัหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 หรือไม
ท่ีประชุม                          มีมติ

- รับหลักการ 17 เสียง
- ไมรับหลักการ 1 เสียง (เนื่องจากศึกษารายละเอียดไมชัดเจน
- งดออกเสียง 2 เสียง

ประธานฯ                         เม่ือสภา อบต. ลงมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจํา
ปงบประมาณ พ.ศ.2558 แลว จะเขาสูวาระท่ี2 การแปรญัตติ โดยมีญัตติท่ีสภาฯ
จะตองหารือเพ่ือลงมติ คือ

1.ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติจํานวนเทาใด (จํานวน 3 คนแตไมเกิน 7 คน)
2.เลือกคณะกรรมการแปรญัตติ
3.กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติ ท้ังนี้ตอง

กําหนดระยะเวลาไวไมนอยกวา 24 ชัว่โมงนับแตสภาทองถ่ินมีมติรับหลักการ(ตามขอ 49
103 (1) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.
2547 ท้ังนี้การเลือกคณะกรรมการแปรญัตติใหดําเนินการเชนเดียวกับการเลือก
ประธานสภาฯ โดยเลือกครั้งละ 1 ตําแหนง ขอ 12,103,107 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547 จึงขอใหท่ีประชุม
หารือเพ่ือลงมติ ดังนี้
1.การตั้งคณะกรรมการแปรญัตติจํานวนเทาใด ขอเชิญท่ีประชุมเสนอ

นายทวีศักดิ์ บุตดาวัน           เสนอ จํานวน 3 คน
ส.อบต.หมูท่ี 15 ผูรับรอง 1. นายนนทกร  ดวงทอง  ส.อบต.หมูท่ี 11

2.นายปญจพล  แสนรัมย  ส.อบต.หมูท่ี 15
ประธานฯ สอบถามท่ีประชุมวามีผูใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนหรือไม
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ท่ีประชุม                          ไมมีผูเสนอ
ประธานฯ เม่ือไมผูใดเสนอ ถือวาท่ีประชุมเห็นชอบใหกําหนด จํานวน 3 คน
ท่ีประชุม รับทราบ
ประธานฯ ตอไปจะเปนการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ขอใหท่ีประชุมเสนอชื่อท่ีละตําแหนงหรือท่ี

ละคน ดังนี้
คณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 1

นายนนทกร  ดวงทอง เสนอ นายสนั่น แซมรัมย ส.อบต.หมูท่ี 12
ส.อบต.หมูท่ี 11 ผูรับรอง 1.นายไสว คะโลรัมย          ส.อบต.หมูท่ี 8

2.นางวิภาวรรณ  วันจันทร ส.อบต.หมูท่ี 6
ประธานฯ มีผูใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม
ท่ีประชุม                           ไมมีผูเสนอ
ประธานฯ                          เม่ือไมมีผูเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 1 คือนายสนั่น แซมรัมย

ตอไปขอเชญิ เลือกคณะกรรมการฯคนท่ี 2
นางสมจิตร  ซอมรัมย เสนอ นางสายทอง  ชารีคาน       ส.อบต.หมูท่ี 11
ส.อบต.หมูท่ี 4 ผูรับรอง 1.นางสรอย  อินทะเว ส.อบต.หมูท่ี 4

2.นายนนทกร  ดวงทอง ส.อบต.หมูที 11
ประธานฯ มีผูใดจะเสนอเพ่ิมเตมิอีกหรือไม
ท่ีประชุม ไมมีผูเสนอ
ประธานฯ เม่ือไมมีผูเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 2 คือนางสายทอง ชารีคาน

ตอไป   ขอเชิญเลือกคณะกรรมการฯคนท่ี 3
นายปญจพล แสนรัมย เสนอ นายนนทกร  ดวงทอง ส.อบต.หมูท่ี 11
ส.อบต.หมูท่ี 15 ผูรับรอง 1.นายดี แซกรัมย ส.อบต.หมูท่ี 12

2.นายวิชาญ  เพ็งพระจันทร ส.อบต.หมูท่ี 17
นางสรอย อินทะเว เสนอ นายทวีศักดิ์  บุตดาวัน    ส.อบต.หมูท่ี 15
ส.อบต.หมูท่ี 4 ผูรับรอง 1.นางสายทอง  ชารีคาน  ส.อบต.หมูท่ี 11

2.นายไพรินทร  ชินรัมย   ส.อบต.หมูท่ี 9
ประธานฯ มีผูใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม
ท่ีประชุม ไมมีผูเสนอ
ประธานฯ เม่ือไมมีผูเสนอ คณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี 3 มีผูเสนอชื่อจํานวน 2 คน จึงตอง

ใช วิธีการเลือกตามขอ 12 มาใชบังคับโดยอนุโลม และใหนําความในขอ 8 มาใช
บังคับ โดยอนุโลม คือใหสมาชิกสภาฯลงคะแนนเลือกจากผูท่ีถูกเสนอชื่อ โดยวิธี
เขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผูถูกเสนอ

ท่ีประชุม ท่ีประชุมดําเนินการตามลําดับข้ันตอน
ผลการคัดเลือกปรากฏวา นายนนทกร  ดวงทอง  ได 11 เสียง นายทวีศักดิ์
บุตดาวัน  ได 9 เสียง

ประธานฯ แจงท่ีประชุมวาคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี 3 คือนายนนทกร  ดวงทอง
เลขานุการฯ เม่ือท่ีประชุมเลือกคณะกรรมการแปรญัตติครบแลว ขอนัดประชุมคณะกรรมการแปร

ญัตติ เพ่ือเลือกประธานกรรมการ/เลขานุการและชี้แจงแนวทางปฏิบัติ ในวันท่ี 18
สิงหาคม 2558 เวลา 14.00 น.เปนตนไป
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ประธานฯ ลําดับ ตอไปขอเชิญท่ีประชุมกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ
ท่ีประชุม มีมติกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ ในวันท่ี 19 สิงหาคม 2557 ตั้งแต

เวลา 13.00-16.30 น.ณ.หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
ประธานฯ เม่ือเลือกคณะกรรมการแปรญัตติและกําหนดระยะเวลาแปรญัตติแลว ขอใหกรรมกการ

ปฏิบัติหนาท่ีตอไป และหากสมาชิกผูใดจะเสนอคําแปรญัตติให
เสนอตอประธานกรรมการตามแบบท่ีกําหนด ในวัน เวลาและสถานท่ีกําหนด
ขางตน เม่ือคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแลวจะตองเสนอรางขอบัญญัติ

นั้นตามรางเดิม  และตามท่ีมีการแกไข  พรอมท้ังรายงานและบันทึกความเห็น
ตอประธานสภาฯ  รายงานนั้นอยางนอยจะตองระบุวามีการแกไขหรือไมมีการ
แกไขเพ่ิมเติมในตอนหรือขอใดบาง  การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการ
แปรญัตติเก่ียวดวยการแปรญัตตินั้นเปนประการใด  การสงวนความเห็นของ
กรรมการแปรญตัติ  ตลอดจนการสงวนคําแปรญัตติดวยและขอให
คณะกรรมการแปรญัตติไปรวมประชุมสภาฯ ดวย  เพ่ือแถลงประกอบ
รายงาน หรือชี้แจงขอสงสัยตางๆ เก่ียวกับรายงานนั้นตอไป และนัดประชุม
วาระท่ี 2 การแปรญัตติ ในวันท่ี 24 สิงหาคม 255 เวลา 09.00 น .เปนตนไป

ท่ีประชุม                               รับทราบ
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ (ถามี)
ประธานฯ สอบถามในท่ีประชุมมีสมาชิกทานใดจะสอบถามหรือเสนอเรื่องใดหรือไมหรือไม
นายวีระพล เสนาไทย เสนอใหคณะผูบริหาร อบต.ไดดูแลพ่ีนองประชาชน เนื่องจากกํานันผูใหญบานไมมี

งบประมาณ
นายก อบต. ขอบคุณทุกภาคสวนท่ีใหความรวมมือในการจัดกิจกรรม bike for mom “ปนเพ่ือแม”

เรื่องงบประมาณในการดูแลประชาชนนั้นทางอบต.จะดําเนินการเต็มท่ี แตตองอยู
ภายใตระเบียบกฎหมายท่ีกําหนดและมอบหมายให ปลัด อบต.ดูเรื่องเก่ียวกับการจาย
ขาดเงินสะสม

นายวสวัตติ์ ทองสิริเรืองชัย ขอบคุณการรวมกิจกรรม bike for mom “ปนเพ่ือแม”
นางสมบัติ  สีดาสะมา ขอบคุณทุกสวนท่ีใหความรวมมือในการทํางาน
ปลัด อบต. ขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจกองทุนหลักประกัน

สุขภาพ อบต.ทะเมนชัย และขอใหสมาชิกไดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบเก่ียวกับ
กองทุน อบต.ทะเมนชัย และการดําเนินงานของกองทุนหมูบานตางๆกําลังดําเนินตาม
โครงการ/กิจกรรมท่ีเสนอขอรับจากกองทุนฯ และขอใหสมาชิกไดไปรวมกิจกรรมในแต
ละหมูบาน

นายสมพร  พูนนอก                  พูดเรื่องการขอใชท่ีสาธารณประโยชน/การตัดไมในปาชุมชนหมูท่ี 15/เงินสนับสนุน
กองทุนฌาปนกิจผูสูงอายุ/โครงการเมล็ดพันธุขาว และการบริจาคพัดลมปรากฏวายัง
ไมไดติดตั้ง

นายก อบต. แจงใหสมาชิกสภาฯดําเนินการตกลงในหมูบานใหเรียบรอยกอนการดําเนินกิจกรรมหรือ
โครงการตางๆ เม่ือเกิดปญหาแลวทําใหเสียเวลา

ประธานฯ การขอเขาดําเนินงานของผูรับจางใหแจงคณะกรรมการทราบทุกครั้งดวย
ประธานฯ                             กลาวขอบคุณและปดการประชุม
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ฯลฯ ฯลฯ
เลิกประชุม  เวลา 12.00 น.

(ลงชื่อ) ชดาภา   สุดสายเนตร บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวชดาภา   สุดสายเนตร)

เลขานุการสภาฯ

(ลงชื่อ) แสงเพ็ชร  เชือบรัมย ดําเนินการประชุม
(นายแสงเพ็ชร  เชือบรัมย)

ประธานสภาฯ


