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รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2/2562

ครั้งท่ี 1/2562
ในวันท่ี 5 สิงหาคม 2562 เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
ผูมาประชุม
ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ
1 นายประชา  ปททุม ประธานสภา ประชา  ปททุม
2 นายกิตติ  ยมโคตร รองประธานสภา กิตติ  ยมโคตร
3 นายพิสิฐ  ขันสีมนต ส.อบต.หมู 5 พิสิฐ  ขันสีมนต
4 นายสุภาษิต  อุมคํา ส.อบต. หมู 1 สุภาษิต  อุมคํา
5 นายเฉลิมศักดิ์  เอกสะพัง ส. อบต.หมู 1 เฉลิมศักดิ์  เอกสะพัง
6 นายวิทยา  หัตถกิจ ส.อบต. หมู 2 วิทยา  หัตถกิจ
7 นายสนธยา  เพ็ชรสมบัติ ส.อบต.หมู 2 สนธยา  เพ็ชรสมบัติ
8 นายสัญญา  บุญเติมนิติกุล ส.อบต. หมู 5 สัญญา  บุญเติมนิติกุล
9 นายสํานวน  แกวเชียงหวาง ส.อบต.หมู 4 สํานวน  แกวเชียงหวาง
10 นายสุทธิสาร  ศรีพันลม ส.อบต.หมู 6 สุทธิสาร  ศรีพันลม
11 นายบุญเฮือง  บุญแสน ส.อบต.หมู 6 บุญเฮือง  บุญแสน
12 นายนุกูล  สิงหัน ส.อบต.หมู 7 นุกูล  สิงหัน
13 นายพิทักษ  มณีสุข ส.อบต.หมู 8 พิทักษ  มณีสุข
14 นางสุชานันท  บุญปก ส.อบต.หมู 8 สุชานันท  บุญปก
15 น.ส.พิสมัย  สิงมาตร ส.อบต.หมู 9 พิสมัย  สิงมาตร
16 นายอันชัน  แกวดวงดี ส.อบต.หมู 9 อันชัน  แกวดวงดี
17 นายเดชา  นงคะวาส ส.อบต.หมู 10 เดชา  นงคะวาส
18 นายศราวุฒิ  สีทา ส.อบต.หมู 11 ศราวุฒิ  สีทา
19 นายสุวรรณ  บุญมี ส.อบต.หมู 12 สุวรรณ  บุญมี
20 นายไพรัตน  สิงหาสาร ส.อบต.หมู 11 ไพรัตน  สิงหาสาร
21 นายประดิษฐ  พรมจันทร ส.อบต.หมู 12 ประดิษฐ  พรมจันทร
22 นายบุญสนั่น  มหาอุป ส.อบต.หมู 3 บุญสนั่น  มหาอุป

ผูขาดประชุม
- ไมมี

ผูลาประชุม
- ไมมี
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ผูเขารวมประชุม
ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ
1 นายคูณ อุนคํา นายกองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม คูณ  อุนคํา
2 นายอุทิศ  อินลี รองนายกองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม อุทิศ  อินลี
3 นายประเสริฐ  ตั้งอุปละ ปลัดองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ประเสริฐ  ตั้งอุปละ
4 นายประดิษฐ  มูลราช รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ประดิษฐ  มูลราช

เปดประชุมเวลา 09.00 นาฬิกา โดยประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
วันนี้เปนการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยท่ี 2/2562 มีผูมาประชุมจํานวน 22 คน

ไมมาประชุม จํานวน ..-... คน ผูเขารวมประชุม 4 คน
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ

1.1 การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 2/2562
ประธานสภา สําหรับวันนี้ เปนการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยท่ี 2/2562 ครั้งท่ี 1/2562 ประจําป

2562 ซึ่งสภามีมติท่ีประชุม กําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญสมัยท่ี 2/2562 ประจําป
2562 เม่ือคราวประชุมสภาสมัยสามัญสมัยท่ี 3/2561 เม่ือวันท่ี 17 ธันวาคม 2561
โดยมีกําหนดระยะเวลา 15 วัน  เพ่ือพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ปงบประมาณ 2563 และขอยกเวนการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
รับเงิน  การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินแผนดินขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม

ท่ีประชุม - ทราบ

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
1.รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยท่ี 3/2562 ครั้งท่ี 1/2562 วันท่ี

13 มิถุนายน 2562
ท่ีประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา
3.1 การขอยกเวนการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน  การเบิก

ประธานสภา จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินแผนดินขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  จึงขอใหเลขานุการสภาชี้แจงตอท่ีประชุม
เร่ืองเดิม

ตามท่ีกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินกระทรวงมหาดไทยมีหนังสือแจงเวียนให
องคกรปกครองสวนทอถ่ินดําเนินการ ลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินความพิการดวยตนเอง
ตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีตนมีภูมิลําเนา ณ ท่ีทําการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือ
สถานท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนด  และมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในเดือนถัดไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินฉบับท่ี 2 พ.ศ.2559
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... ขอ 7 ใหคนพิการท่ีไดจดทะเบียนคนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
คุณภาพชีวิตคนพิการลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการดวยตนเองตอองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินกําหนด และมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในเดือนถัดไป โดยมีหลักฐาน
พรอมสงสําเนาท่ีผูรับเงินเบี้ยความพิการ ลงลายมือชือ่รับรองความถูกตอง ดังตอไปนี.้..

ประกาศ  ณ  วันท่ี 29 เมษายน พ.ศ.2559
ขอเท็จจริง

องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ไดถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังกลาว โดยรับ
ลงทะเบียนผูพิการ ในชวงเดือน กรกฎาคม ของปงบประมาณ 2559 (ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม
2558 ถึง 30 กันยายน 2559) และไดมีผูพิการมาลงทะเบียน จํานวน 20 คน เปน
จํานวนเงิน 140,000 บาท โดยท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินยังมิไดจัดสรร
งบประมาณใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึง่เปนเงินคางจายใหกับผูพิการ

ตอมาปรากฏวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนท่ัวไปเพ่ือเปนคาใชจายโครงการสนับสนุนการ
เสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการหรือทุพพลภาพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559
เพ่ิมเติม แตไมสามารถเบิกจายไดทันเนื่องจากไมไดประมาณรายรับไวและไมไดตรา
ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ทําใหเงินดังกลาวตกเปนเงินสะสม  ณ
วันท่ีสนสุดปงบประมาณ สําหรับ อบต.โสกกาม มีผูพิการมาลงทะเบียน จํานวน 20 คน
มียอดเงินรวม 140,000 บาท ท่ีตองดําเนินการเบิกจายใหกับผูพิการ แตเนื่องจาก
ปงบประมาณ 2561 กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินจัดสรรเงินใหจํานวน 64,800
บาท คงเหลืออยูจํานวน 75,200 บาท และไมสามารถเบิกจายไดทัน เงินจํานวนดังกลาวจึง
ตกเปนเงินสะสม

ดังนั้น หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะนําเงินสะสมไปจายเบี้ยความพิการตามท่ี
ไดรับจัดสรรดังกลาว ซึ่งมิใชกิจการดานบริการชุมชนและสังคม  กิจการท่ีเปนการเพ่ิมพูน
รายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และกิจการท่ีจัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดรอนของ
ประชาชน  จึงตองรายงานเหตุผลความจําเปนเพ่ือขอทําความตกลงกับปลัดกระทรวง
มหาดไทย  ซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทยไดมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการ
แทนตามคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ท่ี 181/2548 ลงวันท่ี 29 มีนาคม 2548 เรื่อง การ
มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน  ยกเวนการปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน  การเบิกจายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และ
การตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  ขอ 89
สวนจะตองเสนอใหสภาทองถ่ินใหความเห็นชอบกอนหรือไมนั้น  โดยปกติจะตองเสนอสภา
ทองถ่ินใหความเห็นชอบกอนเสนอตอผูวาราชการจังหวัด เวนแตมีเหตุความจําเปนท่ีไม
สามารถเสนอสภาทองถ่ินใหความเห็นชอบได ก็รายงานเหตุผลความจําเปนเพ่ือขอยกเวนไป
พรอมกัน

ท่ีประชุม มีมตเิห็นชอบ
3.2 การพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายป 2563

นายประชา  ปททุม ขอเชิญทานนายกชี้แจง
ประธานสภา
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นายคูณ  อุนคํา ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม บัดนี้ถึงเวลาท่ีคณะ
นายก อบต. นายก อบต.โสกกามผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม จะไดเสนอรางขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลโสกกามอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ใน
โอกาสนี้ คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลโสกกามจึงขอชี้แจงใหทานประธานและ
สมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายท่ัวไป

ในปงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ.2562 องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินมสีถานะการเงิน ดังน้ี
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 15,438,084.06 บาท
1.1.2 เงินสะสม จํานวน 4,526,325.19 บาท
1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 6,703,655.63 บาท
1.1.4 รายการท่ีไดกันเงินไวแบบกอหน้ีผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0
โครงการ รวม 0.00 บาท
1.1.5 รายการท่ีไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหน้ีผูกพัน จํานวน 10 โครงการ รวม
10,362.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท
2. การบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ 2562 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จํานวน 28,838,153.55 บาท ประกอบดวย
หมวดภาษีอากร จํานวน 163,374.00 บาท
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 7,801.20 บาท
หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 59,711.05 บาท
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย

จํานวน 519,065.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 3,355.00 บาท
หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 12,385,646.30 บาท
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป จํานวน 15,699,201.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 89,200.00 บาท

(3) รายจายจริง จํานวน 26,023,713.00 บาท ประกอบดวย
งบกลาง จํานวน 6,481,386.00 บาท
งบบุคลากร จํานวน 8,952,997.45 บาท
งบดําเนินงาน จํานวน 5,934,649.55 บาท
งบลงทุน จํานวน 2,750,680.00 บาท
งบรายจายอ่ืน จํานวน 0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,904,000.00 บาท

(4) รายจายท่ีจายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 69,000.00 บาท
(5) รายจายท่ีจายจากเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท
(6) รายจายท่ีจายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท
(7) รายจายท่ีจายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท
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งบประมาณดานรายรับมีดังตอไปนี้
รายรับจริง ป
2561

ป ร ะ ม า ณ ก า ร  ป
2562

ป ร ะ ม า ณ ก า ร  ป
2563

รายไดจัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 174,562.60 252,000.00 124,000.00
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 5,939.50 38,000.00 45,000.00
หมวดรายไดจากทรัพยสิน 56,887.02 100,000.00 150,000.00
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย

633,122.00 800,000.00 800,000.00

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 24,625.00 157,000.00 107,000.00
รวมรายไดจัดเก็บเอง 895,136.12 1,347,000.00 1,226,000.00
รายได ท่ี รั ฐบาล เก็บแลวจัดสรรใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 16,795,551.33 18,410,000.00 19,530,000.00
รวมรายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

16,795,551.33 18,410,000.00 19,530,000.00

รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 18,027,879.00 26,538,000.00 24,700,000.00
รวมรายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

18,027,879.00 26,538,000.00 24,700,000.00

รวม 35,718,566.45 46,295,000.00 45,456,000.00

งบประมาณดานรายจาย  มีดังตอไปนี้
รายจาย ร า ย จ า ย จ ริ ง ป

2561
ประมาณการ ป
2562

ประมาณการ ป 2563

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 8,210,878.00 9,787,730.00 10,278,118.00
งบบุคลากร 11,799,134.94 16,593,060.00 16,800,300.00
งบดําเนินงาน 7,359,749.49 10,446,210.00 10,379,932.00
งบลงทุน 2,225,000.00 6,189,000.00 4,552,650.00
งบเงินอุดหนุน 2,852,831.51 3,279,000.00 3,445,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 32,447,593.94 46,295,000.00 45,456,000.00
รวม 32,447,593.94 46,295,000.00 45,456,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป
ประจําปงบประมาณ 2563 องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม

อําเภอ เซกา จังหวัดบึงกาฬ
ประมาณการรายจายรวมท้ังสิ้น 45,456,000 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนท่ัวไป แยกเปน

แผนงานบริหารงานท่ัวไป
งานบริหารท่ัวไป รวม 9,147,907 บาท

งบบุคลากร รวม 6,831,720 บาท
เงินเดือน (ฝายการเมือง) รวม 3,003,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพ่ือจายเปน
เงินเดือน ตําแหนง นายก อบต. และ รอง
นายก อบต.

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพ่ือจายเปน
คาตอบแทน ตําแหนง นายก อบต. และ รอง
นายก อบต.

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพ่ือจายเปนคาตอบแทน
พิเศษ ตําแหนง นายก อบต. และ รองนายก อบต.

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนเลขานุการนายก
เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 2,232,000 บาท
เงินคาตอบแทนอ่ืน จํานวน 86,400 บาท

คาตอบแทนเลขาสภา
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 3,828,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,690,640 บาท

เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวน
ตําบล ตําแหนง นักบริหารงานทองถ่ิน นัก
บริหารงานทองถ่ิน (รองปลัด อบต.) หัวหนาสํานัก
ปลัด (นักบริหารงานท่ัวไป) นิติกร นักทรัพยากร
บุคคล นักวิเคราะหนโยบายและแผน เจาพนักงาน
ธุรการ และเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย
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เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 186,000 บาท
เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวใหแก
พนักงานสวนตําบลตามสิทธิท่ีกฎหมาย
กําหนด คาตอบแทนรายเดือน ตําแหนง นัก
บริหารงานทองถ่ิน (ปลัด) เงินเพ่ิมพิเศษสําหรบั
ตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษ ตําแหนง นิติ
กร (พ.ต.ก.) และ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

เงินประจําตําแหนง จํานวน 210,000 บาท
เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนง นักบริหารงาน
ทองถ่ิน (ปลัด อบต.)
นักบริหารงานทองถ่ิน (รองปลัด อบต.) หัวหนาสํานัก
ปลัด (นักบริหารงานท่ัวไป) และนิติกร

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 645,960 บาท
เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตาม
ภารกิจ ตําแหนง ผูชวยเจาหนาท่ี
ธุรการ ผูชวยเจาหนาท่ีบันทึก
ขอมูล พนักงานขับรถยนต และพนักงานจาง
ท่ัวไป ตําแหนง คนงานท่ัวไป และนักการภารโรง

เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 96,000 บาท
เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจาง
ตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยเจาหนา ท่ี
ธุรการ ผูชวยเจาหนาท่ีบันทึกขอมูล พนักงานขับ
รถยนต และพนักงานจางท่ัวไป ตําแหนง คนงาน
ท่ัวไป และนักการภารโรง

งบดําเนินงาน รวม 2,209,187 บาท
คาตอบแทน รวม 455,187 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน จํานวน 249,187 บาท

1. เพ่ือจายเปนคาประโยชนตอบแทนอ่ืน (เงินรางวัล
ประจําป)ใหแกพนักงานสวนตําบล และพนักงาน
จาง ตามสิทธิในประกาศของ ก.อบต.จังหวัดบึง
กาฬ กําหนด (สํานักงานปลัด)
2. เพ่ือจายเปนคาใชจายในการคัดเลือก
พนักงาน ลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ
คาตอบแทนอ่ืนตามระเบียบกําหนด (สํานักงานปลัด)

คาเชาบาน จํานวน 156,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาเชาบานใหกับพนักงานสวนตําบลตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการทองถ่ิน (ฉบับท่ี 4)พ.ศ.2562
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกบุตร
พนักงานสวนตําบล และบุตรนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตรพนักงาน
สวนทองถ่ิน พ.ศ.2541

คาใชสอย รวม 1,424,000 บาท
รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ

เพ่ือจายเปนคาจางเหมาคนงานประจํารถดับเพลิง คนสวน
และแมบาน

จํานวน 324,000 บาท

(เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560)

เพ่ือจายเปนคาธรรมเนียมการดําเนินคดีและบังคับคดี ท้ัง
ในชั้นศาล ชั้นอนุญาโตตุลาการ ชั้นบังคับคดี และคา
ทนายความกรณีอัยการปฏิเสธไมรับฟองคดี(สํานักงาน
ปลัด)

จํานวน 40,000 บาท

(เปนไปตามคณะมติรัฐมนตรี เรื่อง การดําเนิน
คดีอาญา คดีแพง และคดีปกครอง ของสวน
ราชการ หนวยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ เม่ือ
วันท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๙ และ
วันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔)

เพ่ือจายเปนคาลงทะเบียนในการฝกอบรมสัมมนาตางๆ
ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจางคณะผูบริหาร และ
สมาชิกสภา อบต.

จํานวน 100,000 บาท

(เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรม
ของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557)

รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท
เพ่ือจายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล และคารับรองในการเปนประชุม (สํานักงาน
ปลัด)

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ

โครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และวันสําคัญของชาติ
อําเภอเซกา (สํานักงานปลัด)

จํานวน 20,000 บาท

โครงการดําเนินการตามนโยบายสําคัญ และจําเปนเรงดวน
ของรัฐบาล (สํานักงานปลัด) (เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ.2559)

จํานวน 50,000 บาท

(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 2561-
2565 หนา 134 ขอ 21)
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เพ่ือจายเปนคาจัดทํา พรบ.รถยนตภาคบังคับ 4 คัน
(สํานักงานปลัด)
(เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ.
2562 มาตรา 85)

จํานวน 10,000 บาท

(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 2561-
2565 หนา 133 ขอ 13)

เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการเตรียมการรับเสด็จ
(สํานักงานปลัด)
(เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2559)

จํานวน 30,000 บาท

(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 2561-
2565 หนา 131 ขอ 6)

เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล เพ่ือ
สนับสนุนวัสดุอุปกรณแกธนาคารขยะรีไซเคิลหมูบาน เชน
เครื่องชั่ง สมุดบัญชี สมุดเงินฝากของสมาชิก ฯลฯ
(สํานักงานปลัด) (เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/627 ลงวันท่ี
7 มีนาคม 2561)

จํานวน 10,000 บาท

(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 2561-
2565 หนา 123 ขอ18)

เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการฝกอบรมและศึกษาดูงาน
เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพของพนักงานสวนตําบล คณะ
ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
(สํานักงานปลัด) (เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาใชจายการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของ
เจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557)

จํานวน 240,000 บาท

(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 2561-
2565 หนา 133 ขอ 14)

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เชน คา
เบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก และคาใชจายอ่ืนๆ ของ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจางคณะผูบริหาร และสมาชิก
สภา อบต. (สํานักงานปลัด) (เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและ
การเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557)

จํานวน 100,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเลือกตั้งทองถ่ิน (สํานักงาน
ปลัด) (เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/.ว 3675 ลงวันท่ี 6 กรกฏาคม
2561)

จํานวน 400,000 บาท
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เพ่ือจายเปนคาดําเนินการถายโอนภารกิจการควบคุมไฟปา
(สํานักงานปลัด) (เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0891.4/.ว 2360 ลง
วันท่ี 2 พฤศจิกายน 2558)

จํานวน 10,000 บาท

(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 2561-
2565 หนา 132 ขอ 9)

เพ่ือจายเปนคาทําปายโฆษณา ประชาสัมพันธและปด
ประกาศตางๆ (สํานักงานปลัด) (เปนไปตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ.2562 มาตรา
85)

จํานวน 20,000 บาท

(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 2561-
2565 หนา 131 ขอ 7)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ครุภัณฑ เชน รถยนต เครื่องพิมพดีด เครื่องอัด
สําเนา เครื่องคอมพิวเตอร ตู โตะ ฯลฯ (สํานักงาน
ปลัด)

คาวัสดุ รวม 330,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาวัสดุ อุปกรณ เครื่องเขียน แบบ
พิมพ ใบเสร็จรับเงินตางๆ สิ่งของเครื่องใช
ตางๆ ฯลฯ (สํานักงานปลัด)

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการซื้อวัสดุงานบานงาน
ครัว เชน ไมกวาด ผงซักฟอก สบู ถัง
ขยะ ฯลฯ (สํานักงานปลัด)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อ น้ํามันดีเซล น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ ใชสําหรับรถยนต
สวนกลางและตัดหญาตางๆ
(สํานักงานปลัด)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอรไวใชใน
สํานักงาน เชน แผนซีดี เมาส คียบอรด สายไฟ สาย
แลน ตลับหมึกสําหรับเครื่องพิมพ ฯลฯ(สํานักปลัด)

วัสดุอ่ืน จํานวน 50,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อธงชาติ ธงตรา
สัญลักษณ ฯลฯ เพ่ือประดับในงานพิธีตางๆ เชน พิธี
เฉลิมพระชน
พรรษา 28 กรกฎาคม 3 มิถุนายน ฯลฯ (สํานักปลัด)
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งบลงทุน รวม 72,000 บาท
คาครุภัณฑ รวม 72,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค 4 เครื่อง จํานวน 3,000 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบสะพาย(ขอแข็ง)
เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา 1.4 แรงมา ปริมาตรกระบอก
สูบไมนอยกวา 30 ซีซี พรอมใบมีด 2 เครื่อง (ตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1
สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2561)

จํานวน 19,000 บาท

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ จํานวน 50,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เพ่ืออุดหนุน อบต.หนองทุม โครงการศูนยปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
(สํานักงานปลัด)
(เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
เพ่ือชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาท่ีขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2560)

จํานวน 15,000 บาท

(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 2561-
2565 หนา 135 ขอ 23)

เงินอุดหนุนสวนราชการ
อุดหนุนอําเภอเซกา โครงการงานพระราชพิธงีานรัฐพิธี
งานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสสําคัญ

จํานวน 20,000 บาท

งานบริหารงานคลัง รวม 3,681,675 บาท
งบบุคลากร รวม 2,589,960 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 2,589,960 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,332,120 บาท

เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวน
ตําบล ตําแหนง นักบริหารงานคลัง นักวิชาการเงิน
และบัญชี เจาพนักงานพัสดุ และเจาพนักงานจัดเก็บ
รายได

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 48,000 บาท
เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวใหแก
พนักงานสวนตําบลตามสิทธิท่ีกฎหมาย
กําหนด ตําแหนง เจาพนักงานพัสดุ และเจา
พนักงานจัดเก็บรายได

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท
เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนง นักบริหารงานการ

คลัง
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คาจางลูกจางประจํา จํานวน 218,280 บาท
เพ่ือจายเปนคาจางลูกจางประจํา ตําแหนง เจา
พนักงานการเงินและบัญชี

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 829,560 บาท
เพ่ือจายเปนเงินคาจางชั่วคราวใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจ ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บ
รายได พนักงานจดมาตรน้ํา ผูชวยเจาพนักงาน
การเงินและบัญชี ผูชวยเจาหนาท่ีการเงินและบัญชี
เดือนละ และผูชวยเจาพนักงานพัสดุ

เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 120,000 บาท
เพ่ือจายเปนเงินคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงาน
จางตามภารกิจ ตามสิทธิท่ีกฎหมาย
กําหนด ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บ
รายได พนักงานจดมาตรน้ํา ผูชวยเจาหนาท่ีการเงิน
และบัญชี ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ

งบดําเนินงาน รวม 1,002,165 บาท
คาตอบแทน รวม 139,165 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน จํานวน 99,165 บาท

เพ่ือจายเปนคาประโยชนตอบแทนอ่ืน (เงินรางวัล
ประจําป)ใหแกพนักงานสวนตําบล และพนักงาน
จาง ตามสิทธิในประกาศของ ก.อบต.จังหวัดบึง
กาฬ กําหนด

คาเชาบาน จํานวน 20,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาเชาบานใหกับพนักงานสวนตําบลตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการทองถ่ิน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกบุตร
พนักงานสวนตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานสวนทองถ่ิน พ.ศ.2541

คาใชสอย รวม 448,000 บาท
รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ

เพ่ือจายเปนคาจางถายเอกสารในกรณีท่ีเครื่องถายท่ีเชา
ชํารุดหรือท่ีตองถายเอกสารจํานวนมาก หรือถายเอกสารสี
ถายแบบแปลน ฯลฯ (กองคลัง)
(เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 7 พ.ศ.
2562 มาตรา 85)

จํานวน 5,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการเจาหนาท่ีบันทึกขอมูลภาษี
เจาหนาท่ีแผนท่ีภาษี

จํานวน 216,000 บาท
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เพ่ือจายเปนคาเชาเครื่องถายเอกสาร (กองคลัง)
(เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ.
2562 มาตรา 85)

จํานวน 72,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาธรรมเนียม คาลงทะเบียนในการฝกอบรม
สัมมนาตางๆ คาจางเหมาบริการอ่ืนฯลฯ (กองคลัง) (เปนไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน
พ.ศ.2557)

จํานวน 50,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงระบบเครือขายใน (Local Area
Network)คอมพิวเตอร (กองคลัง) (เปนไปตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 7พ.ศ.2562 มาตรา
85

จํานวน 10,000 บาท

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ

4. เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการจัดทําแผนท่ีภาษี
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2550)
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 2561-2565 หนา 136

ขอ 1)

จํานวน 20,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดเก็บภาษีนอกสถานท่ีตามโครงการจัดเก็บ
ภาษีเคลื่อนท่ีในตําบลโสกกาม (กองคลัง) (เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2550 และ
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
มาก ท่ี มท 0808.3/ว 462 ลงวันท่ี 29 กุมภาพันธ
2551 )

จํานวน 5,000 บาท

(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 2561-
2564 หนา 134 ขอ 18)

เพ่ือจายเปนคาจัดทําปายประชาสัมพันธการชําระ ภาษีปาย
ภาษีโรงเรือน ภาษีท่ีดิน และสิ่งปลูกสราง (กองคลัง)
(เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ.
2562 มาตรา 85)

จํานวน 5,000 บาท

(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 2561-
2564 หนา 131 ขอ 7)
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เพ่ือจายเปนคาใชจายการเดินทางไปราชการ ฝกอบรม
สัมมนาตางๆ เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ และ
คาใชจายอ่ืนๆ ของพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําและ
พนักงานจาง (กองคลัง) (เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายการฝกอบรมและการ
เขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557)

จํานวน 50,000 บาท

(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 2561-
2564 หนา 131 ขอ 7)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 15,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ครุภัณฑ เชน เครื่อง
คอมพิวเตอร ตู โตะ ฯลฯ (กองคลัง)

คาวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาวัสดุ อุปกรณ เครื่องเขียน แบบ
พิมพ ใบเสร็จรับเงินตางๆ สิ่งของเครื่องใช
ตางๆ ฯลฯ (กองคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอรไวใชใน
สํานักงาน เชน แผนซีดี เมาส คียบอรด สายไฟ สาย
แลน ตลับหมึกสําหรับเครื่องพิมพ ฯลฯ (กองคลัง)

คาสาธารณูปโภค รวม 325,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 200,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาไฟฟาสํานักงาน อบต.โสกกาม (กอง
คลัง)

คาบริการโทรศัพท จํานวน 120,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาโทรศัพทและคา
อินเตอรเน็ต สําหรับ อบต.โสกกาม (กองคลัง)

คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาไปรษณียโทรเลข คาธนาณัติ คาซื้อ
ดวงตราไปรษณีย คาเชาตูไปรษณีย คาธรรมเนียม
อ่ืนๆ (กองคลัง)

งบลงทุน รวม 89,550 บาท
คาครุภัณฑ รวม 89,550 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาซื้อเก็บเอกสาร 2 บานทึบ จํานวน 3 หลังๆ ละ
5,900 บาท

จํานวน 17,700 บาท

คาซื้อครุภัณฑสํานักงาน เกาอ้ี 1 ตัวๆละ 2,950
บาท

จํานวน 2,950 บาท

คาซื้อครุภัณฑสํานักงาน โตะทํางาน 2 ตัวๆละ 8,500
บาท

จํานวน 17,000 บาท
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร
คาคอมพิวเตอรโนคบุค สําหรับประมวลผล จํานวน 2
เครื่อง
(ราคากลางตามเกณฑ เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือน มีนาคม 2562 )

จํานวน 44,000 บาท

คาจัดซื้อปริ้นเตอร HP LaSer Jet Pro M 12 a จํานวน
1 เครื่อง
(ราคากลางตามเกณฑ เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือน มีนาคม 2562 )

จํานวน 7,900 บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 40,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
คาใชสอย รวม 10,000 บาท
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ

เพ่ือจายเปนคาโครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุชวง
เทศกาลปใหมและสงกรานต
(สํานักงานปลัด) (เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.4/.ว 661 ลง
วันท่ี 3 มีนาคม 2561) (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน
2561-2565 หนา 109 ขอ 8)

จํานวน 10,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดภายในพ้ืนท่ี
อําเภอเซกา (สํานักงานปลัด) (เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ.2559) (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน
2561-2565 หนา 110 ขอ 13)

จํานวน 30,000 บาท

แผนงานการศึกษา
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 6,327,430 บาท

งบบุคลากร รวม 4,936,140 บาท
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 4,936,140 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,446,980 บาท

เพ่ือจายเปนเงินเดือน ตําแหนง นักบริหารงาน
การศึกษา (ผูอํานวยการกองการศึกษา) เงินเดือน
ครู และครูผูดูแลเด็ก จํานวน 7 อัตรา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท
เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนง นักบริหารงาน
การศึกษา
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 285,600 บาท
เพ่ือจายเปนเงินวิทยฐานะ ตําแหนง ครูชํานาญการ
และครูชํานาญการพิเศษ

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 244,320 บาท
เพ่ือจายเปนคาจาง

ลูกจางประจํา ตําแหนง นักวิชาการศึกษา
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,749,240 บาท

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตาม
ภารกิจ ตําแหนง ผูดูแลเด็ก (ทักษะ) ผูชวยเจาหนาท่ี
ธุรการ พนักงานจางท่ัวไป ตําแหนง ผูดูแล
เด็ก (ท่ัวไป) จํานวน 2 อัตรา ตั้งรองรับการจัดสรร
เงินงบประมาณจากกรมสงเสริมฯ และ อบต.ตั้ง
สมทบ เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตาม
ภารกิจ ตําแหนง ผูชวยหัวหนาศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก และผูดูแลเด็ก (ทักษะ) จํานวน 4 อัตรา

เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 168,000 บาท
เพ่ือจายเปนเงินคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงาน
จางตามภารกิจ ตามสิทธิท่ีกฎหมาย
กําหนด ตําแหนง ผูดูแลเด็ก (ทักษะ) ผูชวย
เจาหนาท่ีธุรการ ผูดูแล
เด็ก (ท่ัวไป) จํานวน 2 อัตรา และตั้งรองรับการ
จัดสรรเงินงบประมาณจากกรมสงเสริมฯ เพ่ือจาย
เปนเงินคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจ ตามสิทธิท่ีกฎหมายกําหนด พนักงานจาง
ตามภารกิจ ตําแหนง ผูดูแล
เด็ก (ทักษะ) จํานวน 4 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 1,061,490 บาท
คาตอบแทน รวม 255,490 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน จํานวน 175,490 บาท

เพ่ือจายเปนคาประโยชนตอบแทนอ่ืนกรณีพิเศษ(เงิน
รางวัลประจําป) แกพนักงานสวนตําบล และพนักงาน
จาง ตามสิทธิในประกาศของ ก.อบต. จังหวัดบึงกาฬ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 80,000 บาท
เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกบุตร
พนักงานสวนตําบล (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานสวนทองถ่ิน พ.ศ.2541)



17

คาใชสอย รวม 660,000 บาท
รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ

1. เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการพนักงานทําความสะอาด
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 5 อัตรา (กองการศึกษาฯ)
(เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560)

จํานวน 540,000 บาท

2. เพ่ือจายเปนคาลงทะเบียนในการฝกอบรมสัมมนาตางๆ
ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง (กองการศึกษาฯ)
(เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ี
ทองถ่ิน พ.ศ.2557)

จํานวน 50,000 บาท

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เชน คา
เบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก และคาใชจายอ่ืนๆ ของ
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง
(กองการศึกษาฯ) (เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการ
ฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557)

จํานวน 50,000 บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ครุภัณฑ เชน เครื่องปริ้นเตอร เครื่อง
พิมพดีด เครื่องอัดสําเนา เครื่อง
คอมพิวเตอร ตู โตะ ฯลฯ (กองการศึกษาฯ)

คาวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาวัสดุ อุปกรณ เครื่องเขียน แบบ
พิมพ ใบเสร็จรับเงินตางๆ สิ่งของเครื่องใช
ตางๆ ฯลฯ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 6 แหงและกอง
การศึกษา (กองการศึกษาฯ)

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อเครื่องอุปโภคของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กท้ัง 6 แหง (กองการศึกษาฯ)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอรไวใชใน
สํานักงาน เชน แผนซีดี เมาส คียบอรด สายไฟ สาย
แลน ผงตลับหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ ฯลฯ (กองการศึกษาฯ)
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คาสาธารณูปโภค รวม 86,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 40,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาไฟฟาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในตําบล
โสกกาม จํานวน 6 แหง (กองการศึกษาฯ)

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 6,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาน้ําประปาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
ตําบลโสกกาม จํานวน 2 แหง (กองการศึกษาฯ)

คาบริการโทรศัพท จํานวน 40,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาอินเตอรเน็ตของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
ตําบลโสกกาม จํานวน 6 แหง (กองการศึกษาฯ)

งบลงทุน รวม 329,800 บาท
คาครุภัณฑ รวม 329,800 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

1. เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวลผลแบบท่ี 1 (จอแสดงภาพไมนอยกวา 19 นิ้ว)
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 6 แหง จํานวน 6 เครื่องๆ ละ
22,000 บาท (กองการศึกษาฯ) (เกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม
2562)

จํานวน 132,000 บาท

2. เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับ
งานประมวลผล
จํานวน 1 เครื่อง (กองการศึกษาฯ) (เกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม
2562)

จํานวน 22,000 บาท

3. เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ(ink tank printer) สําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 6 แหง ราคา 4,300 บาท จํานวน 6 เครื่อง
(กองการศึกษาฯ)(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2562)

จํานวน 25,800 บาท

ครุภัณฑอ่ืน
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องเลนพัฒนาการเด็กปฐมวัยใหกับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในตําบลโสกกาม จํานวน 6 แหง เชน
ชิงชา มากระดก ฯลฯ (กองการศึกษาฯ) (เปนไปตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562
อํานาจหนาท่ี ตามมาตรา 66 มาตรา 67) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน 2561-2565 หนา 145 ขอ 15)

จํานวน 150,000 บาท

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,394,700 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,994,700 บาท

คาใชสอย รวม 1,455,500 บาท
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ
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10. เพ่ือจายในโครงการตรวจสุขภาพประจําป ของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กตําบลโสกกาม (กองการศึกษาฯ) (เปนไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2559 ขอ7) (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน
2561-2565 หนา 102 ขอ 37)

จํานวน 10,000 บาท

13. เพ่ือจายในโครงการจัดทําหลักสูตรการศึกษาทองถ่ิน
(กองการศึกษาฯ)
(เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2559 ขอ7) (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน
2561-2565 หนา 97 ขอ 15)

จํานวน 10,000 บาท

14. เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือ
การเรียนการสอน (กองการศึกษาฯ) ) (เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2559 ขอ7) (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 2561-2565
หนา 96 ขอ 7)

จํานวน 20,000 บาท

15. เพ่ือจัดซื้ออาหารกลางวันใหเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานนาตาไก จํานวน 25 ตนอัตราคนละ 20 บาทตอวัน
จํานวน 245 วัน (กองการศึกษาฯ) (เปนไปตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.
2562 อํานาจหนาท่ี ตามมาตรา 66 มาตรา 67)
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 2561-2565 หนา 96 ขอ
11)

จํานวน 122,500 บาท

16. เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดการเรียนการสอน
(รายหัว) สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนาตาไก เพ่ือจัดซื้อ
สื่อ วัสดุการศึกษาเครื่องเลนพัฒนาการเด็ก จํานวน 25 คน
อัตราคนละ 1,700 บาท (กองการศึกษาฯ) (เปนไปตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.
2562 อํานาจหนาท่ี ตามมาตรา 66 มาตรา 67)

จํานวน 42,500 บาท

17. เพ่ือจายในโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัด
การศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนาตาไก จํานวน
25 คน ดังรายการ ดังนี้
1. คาหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท
2. คาอุปกรณการเรียน อัตราคนละ 200 บาท
3.คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท

จํานวน 28,250 บาท
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4.คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน อัตราคนละ 430 บาท
(กองการศึกษาฯ) (เปนไปตาม พระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 อํานาจหนาท่ี ตาม
มาตรา 66 มาตรา 67)
2. เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดการเรียนการสอน (ราย
หัว) เพ่ือจัดซื้อเปนสื่อวัสดุการศึกษา เครื่องเลนพัฒนาการ
เด็ก จํานวน 115 คน อัตราคนละ 1,700 บาท (กอง
การศึกษาฯ) (เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยหลักเกณฑและวิธีการนําเงินรายไดของสถานศึกษาไป
จัดสรรเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2562) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน 2561-2565 หนา 98 ขอ 19)

จํานวน 195,500 บาท

3. เพ่ือจายในโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัด
การศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลโสกกาม จํานวน
115 คน (กองการศึกษาฯ) (เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑและวิธีการนําเงิน
รายไดของสถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจายในการจัด
การศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวน ทองถ่ิน
พ.ศ.2562)

1. คาหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท
2. คาอุปกรณการเรียน อัตราคนละ 200 บาท
3. คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท
4. คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน อัตราคนละ 430 บาท

จํานวน 129,950 บาท

4. เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการแขงทักษะดานวิชาการ
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลโสกกาม (กองการศึกษาฯ)
(เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2559 ขอ 7 (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน
2561-2565 หนา 96 ขอ 10)

จํานวน 20,000 บาท

5. เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กตําบล
โสกกาม (กองการศึกษาฯ) (เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559
ขอ 7) (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 2561-2565 หนา
98 ขอ 23)

จํานวน 100,000 บาท
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6. เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการนิเทศอบรมผูปกครอง
(กองการศึกษาฯ) (เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 ขอ 7)(ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน 2561-2565 หนา 98 ขอ 22)

จํานวน 20,000 บาท

7. เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการจัดซื้อเวชภัณฑยาและ
ยาฆาเชื้อโรคในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (กองการศึกษาฯ)
(เปนไปตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7)
พ.ศ. 2562 อํานาจหนาท่ี ตามมาตรา 66 มาตรา 67)
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 2561-2565 หนา 103
ขอ 5)

จํานวน 30,000 บาท

8. เพ่ือเปนคาใชจายในโครงการจัดการศึกษาดานวิชาการ
(กองการศึกษาฯ )(เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 ขอ7) (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาทองถ่ิน 2561-2565 หนา 99 ขอ 25)

จํานวน 20,000 บาท

9. เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการแขงกีฬาสี (ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก)
(กองการศึกษาฯ) (เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน 2561-2565 หนา 97 ขอ 13)

จํานวน 20,000 บาท

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ดังนี้
1. เพ่ือจายเปนคาอาหารกลางวันใหเด็กในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กในตําบลโสกกาม จํานวน 140 คน อัตราคนละ 20
บาท ตอวัน จํานวน 245 วัน (กองการศึกษาฯ)
(เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการนําเงินรายไดของสถานศึกษาไปจัดสรรเปน
คาใชจายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสงักัดองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2562) (ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน 2561-2565 หนา 102 ขอ 39)

จํานวน 686,800 บาท
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คาวัสดุ รวม 1,539,200 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,539,200 บาท

1. เพ่ือจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับ
เด็กอนุบาลและเด็กเล็กชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-
6 จํานวน 600 คนๆ
ละ 8 บาท จํานวน 260 วัน (กรมจัดสรรใหอัตรา
คนละ 7.37 บาท และ อบต.สนับสนุนเพ่ิม
อีก 0.63 บาท ) (กองการศึกษาฯ) (เปนไป
ตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ท่ี 7) พ.ศ. 2562 อํานาจหนาท่ี ตาม
มาตรา 66 มาตรา 67)
2. เพ่ือจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหศูนย
พัฒนาเด็กเล็กตําบลโสกกาม 6 แหง อัตราคน
ละ 8 บาท จํานวน 140 คน (กรมฯจัดสรรใหอัตรา
คนละ 7.37 บาท และ อบต.โสกกาม สนับสนุน เพ่ิม
อีก 0.63 บาท) จํานวน 260 วัน (กองการศึกษา
ฯ) (เปนไปตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 อํานาจ
หนาท่ี ตามมาตรา 66 มาตรา 67)

งบเงินอุดหนุน รวม 2,400,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,400,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เพ่ืออุดหนุนเปนคาอาหารกลางวันสําหรับเด็กอนุบาล เด็ก
เล็ก ชั้น ป.1-ป.6 จํานวน 600 คนๆ ละ 20 บาท จํานวน
200 วัน (กองการศึกษาฯ) (เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ.2559) (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน
2561-2565 หนา 101 ขอ 35)

จํานวน 2,400,000 บาท
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 380,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท
คาใชสอย รวม 120,000 บาท
รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ

เพ่ือจายเปนคาสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและข้ึนทะเบียน
สัตวตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบา ตามพระปณิธาน ศาสตรจารย พลเอกหญิง พลเรือ
เอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจานองนางเธอ
เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี(สํานักงานปลัด) (เปนไปตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท
1810.5/1042 ลงวันท่ี 10 เมษายน พ.ศ.2561)

จํานวน 20,000 บาท

(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 2561-
2565 หนา 105 ขอ 15)

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการปองกันและระงับโรคติดตอ
ตางๆ ในชุมชน เปนเงิน (สํานักงานปลัด) (เปนไปตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท
มท 1810.5/1042 ลงวันท่ี 10 เมษายน พ.ศ.2561)

จํานวน 100,000 บาท

(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 2561-
2565 หนา 105 ขอ 12)

คาวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 20,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาขับเคลื่อนโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระ
ปณิธาน ศาสตรจารย พลเอกหญิง พลเรือเอก
หญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจานองนาง
เธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (สํานักงาน
ปลัด) (เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 1810.5/1042 ลง
วันท่ี 10 เมษายน พ.ศ.2561) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน 2561-
2565 หนา 106 ขอ 16)
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งบเงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการท่ีเปนสาธารณประโยชน

เพ่ืออุดหนุนใหคณะกรรมการหมูบานตามโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข (สํานักงานปลัด)
(เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๕/๑๐๔๒ ลงวันท่ี ๑๐ เมษายน
พ.ศ.2561)

จํานวน 240,000 บาท

(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 2561-
2565 หนา 105 ขอ 13)

แผนงานสังคมสงเคราะห
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห รวม 1,353,550 บาท

งบบุคลากร รวม 943,680 บาท
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 943,680 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 576,960 บาท

เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวน
ตําบล ตําแหนง นักบริหารงานสวัสดิการ
สังคม (ผูอํานวยการกองสวัสดิการ
สังคม) และ นักพัฒนาชุมชน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท
เพ่ือจายเปนเงินประตําแหนง นักบริหารงาน
สวัสดิการสังคม

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 276,720 บาท
เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตาม
ภารกิจ ตําแหนง ผูชวยเจาหนาท่ีพัฒนา
ชุมชน ละ ตําแหนงผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ

เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 48,000 บาท
เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวใหแก
พนักงานสวนตําบลตามสิทธิท่ีกฎหมาย
กําหนด ตําแหนง ผูชวยเจาหนาท่ีพัฒนาชุมชน และ
ตําแหนงผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ

งบดําเนินงาน รวม 338,570 บาท
คาตอบแทน รวม 35,570 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน จํานวน 35,570 บาท

เพ่ือจายเปนคาประโยชนตอบแทนอ่ืนกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําป) ใหแกพนักงานสวนตําบล พนักงาน
จาง ตามสิทธิในประกาศของ ก.อบต.จังหวัดบึง
กาฬ (กองสวัสดิการสังคม)
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คาใชสอย รวม 293,000 บาท
รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ

1. เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการผูชวยเจาหนาท่ีบันทึก
ขอมูล
(กองสวัสดิการสังคม) (เปนไปตามระเบียบ

กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560)

จํานวน 108,000 บาท

2. เพ่ือจายเปนคาลงทะเบียนในการฝกอบรมสัมมนาตางๆ
ของพนักงานสวนตําบลพนักงานจาง (กองสวัสดิการสังคม)
(เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ี
ทองถ่ิน พ.ศ.2557)

จํานวน 20,000 บาท

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ

1. เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เชน คา
เบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก และคาใชจายอ่ืนๆของ
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง (กองสวัสดิการ
สังคม) (เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของ
เจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557)

จํานวน 20,000 บาท

2. เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการกตัญูกตเวทิตาผูสูง
วัยในวันผูสูงอายุ เพ่ือแสดงออกถึงความรักความกตัญูตอ
ผูสูงอายุ (กองสวัสดิการสังคม) (เปนไปตามหนังสือดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.6/ว 709 ลงวันท่ี 30 มีนาคม พ.ศ.
2560 เรื่อง การจัดงานวันผูสูงอายุแหงชาติ ประจําป
2560)

จํานวน 100,000 บาท

(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 2561-
2565 หนา 128ขอ 10)

3. เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการสงเสริมอาชีพ
เศรษฐกิจพอเพียง และฝกอบรมอาชีพ (กองสวัสดิการ
สังคม) (เปนไปตามระเบียบคณะกรรมการบริหารโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือยกระดับชุมชนวาดวยแนวทางการ
ดําเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือยกระดับ
ชุมชน พ.ศ.2552)

จํานวน 20,000 บาท

(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 2561-
2565 หนา 92ขอ 3)

4. เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการฝกอบรมอาชีพสําหรับ
ผูพิการและผูสูงอายุในเขตตําบลโสกกาม (กองสวัสดิการ
สังคม) (เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พ.ศ.2549) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 2561-2564
หนา 92 ขอ 1

จํานวน 20,000 บาท
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ครุภัณฑ เชน เครื่องปริ้นเตอร เครื่องอัด
สําเนา เครื่องคอมพิวเตอร ตู โตะ ฯลฯ (กอง
สวัสดิการสังคม)

คาวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาวัสดุ อุปกรณ เครื่องเขียน แบบ
พิมพ ใบเสร็จรับเงินตางๆ สิ่งของเครื่องใช
ตางๆ ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 5,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอรไวใชใน
สํานักงาน เชน แผนซีดี เมาส คียบอรด สายไฟ สาย
แลน ผงตลับหมึกสําหรับเครื่องพิมพ ฯลฯ (กอง
สวัสดิการสังคม)

งบลงทุน รวม 31,300 บาท
คาครุภัณฑ รวม 31,300 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อตูเก็บเอกสาร แบบ 15 ลิ้นซักจํานวน
1 ตู ขนาด 37*45*126 ซม. โดยประมาณการจากตาม
ทองตลาดเนื่องจากไมมีระบุไวในราคามาตรฐานของ
สํานักงานงบประมาณ

จํานวน 5,000 บาท

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อ เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) เปนเครื่องพิมพแบบฉีด
หมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ(Ink Tank Printer) เปนเงิน
4,300 บาท
คุณลักษณะพ้ืนฐาน
- เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ(Ink
Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200
dpi
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด
A4 ไมนอยกวา 20 หนาตอนาที(ppm) หรือ 8.8 ภาพตอ
นาที(ipm)
- มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
นอยกวา 10 หนาตอนาที(ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที
(ipm)
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน

จํานวน 4,300 บาท
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- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Customกวา
1,200x1,200 dpi มีความเร็วในการพิมพรางขาวดํา
สําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 20 หนาตอนาที
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร เพ่ือใชในการ
ปฏิบัติงานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19
นิ้ว)
คุณลักษณะพ้ืนฐาน
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก
(4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอย
กวา 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาไดใน
กรณีท่ีตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1
หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
นอยกวา 8 MB
- มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยาง
ใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 1) เปนแผงวงจรเพ่ือแสดง
ภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหนวยความจํา ขนาดไมนอย
กวา 2 GB หรือ 2) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติด
ตั้งอยูภายในหนวยประมวลผลกลาง แบบ Graphics
Processing Unit ท่ีสามารถใชหนวยความจําหลักในการ
แสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 3) มีหนวย
ประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2
GB –มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา
มีขนาดไมนอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาด

ความจุไมนอยกวา

จํานวน 22,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการท่ีเปนสาธารณประโยชน

เพ่ืออุดหนุนก่ิงกาชาดอําเภอเซกา เพ่ือสนับสนุนโครงการ
สงเคราะหชวยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยแกผูประสบ
ความเดือดรอน เปนเงิน 20,000 บาท(กองสวัสดิการ
สังคม) (เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559)
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน2561-2565หนา94)

จํานวน 20,000 บาท

เพ่ืออุดหนุนเหลากาชาดจังหวัดบึงกาฬ เพ่ือสนับสนุน
โครงการสงเคราะหชวยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยแกผู
ประสบความเดือดรอน (กองสวัสดิการสังคม)
(เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559)

จํานวน 20,000 บาท
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แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน รวม 210,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 210,000 บาท
คาใชสอย รวม 210,000 บาท
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ

1. เพ่ือจายเปนคาโครงการรณรงคตอตานยาเสพติด
(สํานักงานปลัด) (เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0816.5/.ว2726 ลง
วันท่ี 4 ธันวาคม 2560) (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน
2561-2565 หนา 112 ขอ 5)

จํานวน 10,000 บาท

2. เพ่ือจายเปนคาโครงการฝกอบรม อปพร. หลักสูตร
อาสาสมัครปองกันภัยฝาย พลเรือน (สํานักงานปลัด)
(เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ี
ทองถ่ิน พ.ศ.2557) (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน
2561-2565 หนา 111 ขอ 2)

จํานวน 200,000 บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 180,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท
คาใชสอย รวม 100,000 บาท
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ

เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการจัดกิจกรรมงานแขงขัน
กีฬาตําบลโสกกาม (กองการศึกษาฯ) (เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559
ขอ 8) (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 2561-2565 หนา
117 ขอ 6)

จํานวน 100,000 บาท

คาวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 80,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการจัดซื้ออุปกรณกีฬา
ประเภทตางๆ ใหกับเยาวชนและประชาชนในตําบล
โสกกาม (กองการศึกษาฯ) (เปนไป
ตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ท่ี 7) พ.ศ.2562 อํานาจหนาท่ี ตาม
มาตรา 66 มาตรา 67)
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งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น รวม 90,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท

คาใชสอย รวม 90,000 บาท
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ

1. เพ่ือจายเปนคาใชจายในงานประเพณีแหเทียน
เขาพรรษาตําบลโสกกาม
(กองการศึกษาฯ) (เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 ขอ 7) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน 2561-2565 หนา 127 ขอ 7)

จํานวน 60,000 บาท

2. เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการอบรมธรรมมะ ใหกับเด็ก
และเยาวชนในเขตตําบลโสกกาม (กองการศึกษาฯ) (เปนไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการ จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2559 ขอ 7) (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน
2561-2565 หนา 127 ขอ 15)

จํานวน 20,000 บาท

3. เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการวัด ราษ รัฐ สรางสุข
(กองการศึกษาฯ) (เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559
ขอ 7) (เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
ท่ี มท 0816.5/ว 932 ลงวันท่ี 14 มกราคม 2562)

จํานวน 10,000 บาท

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 3,792,620 บาท

งบบุคลากร รวม 1,498,800 บาท
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,498,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 592,440 บาท

เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานตําแหนงนักบริหารงาน
ชาง และ นายชางโยธา

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท
เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวใหแก
พนักงานสวนตําบลตามสิทธิท่ีกฎหมาย
กําหนด ตําแหนง นายชางโยธา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท
เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนง นักบริหารงานชาง
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 732,360 บาท
เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานจางตาม
ภารกิจ ตําแหนง ผูชวยชางไฟฟา , ผูชวยนายชาง
โยธา , ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ , พนักงานจาง
ท่ัวไป ตําแหนง พนักงานผลิต
น้ําประปา จํานวน 3 อัตรา

เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท
เพ่ือจายเปนเงินคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงาน
จางตามสิทธิท่ีกฎหมายกําหนด พนักงานจางตาม
ภารกิจ ตําแหนง ผูชวยชางไฟฟา ผูชวยนายชาง
โยธา และผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ พนักงานจาง
ท่ัวไป ตําแหนง พนักงานผลิตน้ําประปา
จํานวน 3 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 2,133,820 บาท
คาตอบแทน รวม 89,820 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน จํานวน 53,820 บาท

เพ่ือจายเปนคาประโยชนตอบแทนอ่ืนกรณีพิเศษ(เงิน
รางวัลประจําป)แกพนักงานสวนตําบล และพนักงาน
จาง ตามสิทธิในประกาศของ ก.อบต. จังหวัดบึงกาฬ

คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาเชาบานใหกับพนักงานสวนตําบลตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการทองถ่ิน (ฉบับท่ี 4)พ.ศ.2562

คาใชสอย รวม 894,000 บาท
รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ

1. เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการ ตําแหนง ลูกมือชางแผน
ท่ีภาษี , จัดเก็บขอมูลภาคสนาม ผูดูแลน้ําประปา หมูท่ี 2
บานนาตาไก ผูดูแลน้ําประปา หมูท่ี 5 บานบอพนา
ผูดูแลน้ําประปา หมูท่ี 4,11 ผูดูแลน้ําประปา หมูท่ี 8
บานหนองปลาดุก และผูดูแลน้ําประปา หมูท่ี 9 บานถํ้า
พระ (กองชาง)

จํานวน 624,000 บาท

2. เพ่ือจายเปนคาจางออกแบบ เขียนแบบ รับรองแบบ
(กองชาง)

จํานวน 50,000 บาท

3. เพ่ือจายเปนคาจางตรวจสอบคุณภาพน้ํา (กองชาง) จํานวน 30,000 บาท
4.เพ่ือจายเปนคาลงทะเบียนในการฝกอบรมสัมมนาตางๆ
ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง (กองชาง

จํานวน 30,000 บาท

5. เพ่ือจายเปนคาธรรมเนียมหรือคาใชจายในการรังวัด
ขอบเขตท่ีสาธารณะประโยชน (กองชาง)

จํานวน 30,000 บาท
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รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ

1. เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เชน คา
เบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก และคาใชจายอ่ืนๆของ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง (กองชาง)

จํานวน 30,000 บาท

2. เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการขุดเจาะบอบาดาลเพ่ือ
แกปญหาน้ําอุปโภค –บริโภคในเขตตําบลโสกกาม (กอง
ชาง)

จํานวน 50,000 บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ครุภัณฑ เชน เครื่องคอมพิวเตอรเครื่องปริ้นเตอรตู
โตะ ฯลฯ (กองชาง)

คาวัสดุ รวม 550,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาวัสดุ อุปกรณ เครื่องเขียน แบบ
พิมพ ใบเสร็จรับเงินตางๆ สิ่งของเครื่องใช
ตางๆ ฯลฯ (กองชาง)

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดซื้ออุปกรณ
ไฟฟา เชน หลอดไฟฟา สายไฟ ชุดโคมไฟสอง
ทาง บัลลาสต สตารทเตอร อุปกรณวิทยุ แม็ก
เนติก เบรกเกอร เฟสโปรเทคเตอร โอเวอรโหลด ไทม
เมอร และวัสดุอ่ืนๆ เก่ียวกับไฟฟา ฯลฯ (กองชาง)

วัสดุกอสราง จํานวน 260,000 บาท
1. เพ่ือจายเปนคาวัสดุ
กอสราง เชน กรวด ทราย ปูนซีเมนต ไม เหล็กเสน ย
างมะตอยสําเร็จรูปทอน้ําและอุปกรณประปาขอ
ตอ ปูนขาว ทอตางๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ (กองชาง)
2. เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณดานเครื่องมือ
ชาง เชน เหล็กซะแลง คีมล็อก บันได
อลูมิเนียม เลเซอรวัดระยะ/วัดระดับ ฯลฯ (กองชาง)

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 150,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตร เชน สารสม คลอรีน สารเรซิ่น สาร
คารบอน ไสกรองน้ําทรายกรอง ฯลฯ (กองชาง)

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาวัสดุ
การเกษตร เชน พรั่ว จอบ เสียม มีด พรา ฯลฯ
(กองชาง)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอรไวใชใน
สํานักงาน เชน แผนซีดี เมาส คียบอรด สายไฟ สาย
แลน ผงตลับหมึกสําหรับเครื่องพิมพ ฯลฯ(กองชาง)

คาสาธารณูปโภค รวม 600,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 600,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาไฟฟาในการผลิตน้ําประปา ท่ีอยูใน
ความดูแลของ อบต.โสกกาม (กองชาง)

งบลงทุน รวม 160,000 บาท
คาครุภัณฑ รวม 160,000 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

เพ่ือจายเปนคาซื้อเครื่องสูบน้ําชนิดตางๆรวมถึงอุปกรณ
อ่ืนๆท่ีเก่ียวของในกิจการประปาเชน เครื่องสูบน้ําแบบหอย
โขงชนิดหนาแปลน เครื่องสูบน้ําชนิดมอเตอรไฟฟา เครื่อง
สูบน้ําบาดาล(ปมซัมเมิทร) เครื่องสูบน้ําเครื่องยนตเบนซิน
ขนาด 5 แรงมา,3 แรงมา,2 แรงมา, 1.5 แรงมา ตูควบคุม
เครื่องสูบน้ําไฟฟา ขนาด 220 v และ 380 v (กองชาง)
(เปนไปตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7)
พ.ศ. 2562 อํานาจหนาท่ี ตามมาตรา 22 มาตรา 23)
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน ป 2561-2565 หนา 142
ขอ 9)

จํานวน 150,000 บาท

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
เพ่ือจายเปนคาซื้อไมคลอยและไมคชนิดตางๆ รวมถึง
อุปกรณอ่ืนๆท่ีเก่ียวของเ(กองชาง)(เปนไปตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.
2562 อํานาจหนาท่ี ตามมาตรา 22 มาตรา 23)
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน ป 2561–2565 หนา
141 ขอ 5)

จํานวน 10,000 บาท

งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน รวม 4,570,000 บาท
งบลงทุน รวม 3,870,000 บาท

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง รวม 3,870,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

1. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.พรอมฝาปด
สําเร็จรูป บานโสกกาม หมูท่ี 1 ขนาดกวางภายนอก 0.60
เมตร ลึก 0.58 เมตร พรอมฝาปดรางระบายน้ําคสล.
สําเร็จรูป ยาว 125 เมตร พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธ
โครงการขนาด 1.20X2.40 เมตร จํานวน 1 ปาย
รายละเอียดตามแบบ อบต. กําหนด(กองชาง) (เปนไปตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2537 )

จํานวน 250,000 บาท
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2. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.พรอมฝาปด
สําเร็จรูป บานเจริญสุข หมูท่ี 12 ขนาดกวางภายนอก
0.60 เมตร ลึก 0.58 เมตร พรอมฝาปดรางระบายน้ํา
คสล.สําเร็จรูป ยาว 125 เมตรพรอมติดตั้งปาย
ประชาสัมพันธโครงการขนาด 1.20X2.40 เมตร จํานวน
1 ปายรายละเอียดตามแบบ อบต. กําหนด(กองชาง)
(เปนไปตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7)
พ.ศ. 2562 อํานาจหนาท่ี ตามมาตรา 22 มาตรา 23)
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 2561–2565 หนา 73
ขอ 96)

จํานวน 250,000 บาท

3. โครงการกอสรางถนนลูกรังสายใหม สายบานโสกกาม–
บานตอง แยกนานางจงกล เอกสะพัง มาจุดสาย หนองปลา
ดุก–คําชมภู ขนาดกวาง 4 เมตร สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร
ยาว 1,500 เมตรพรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ
ขนาด 1.20X2.40 เมตร จํานวน 1 ปายรายละเอียดตาม
แบบ อบต. กําหนด (กองชาง) (เปนไปตาม พระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
ท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 อํานาจหนาท่ี
ตามมาตรา 22 มาตรา 23) (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน
2561–2565 หนา 87 ขอ 179)

จํานวน 150,000 บาท

4. โครงการกอสรางรั้วดานหนาองคการบริหารองคการ
สวนตําบลโสกกาม ขนาดสูง 1.45 เมตร ยาว 22 เมตร
รายละเอียดตามแบบ อบต. กําหนด (กองชาง) (เปนไปตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.
2562 อํานาจหนาท่ี ตามมาตรา 22 มาตรา 23) (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาทองถ่ิน 2561–2565 หนา 87 ขอ 178)

จํานวน 60,000 บาท

5. โครงการปรับปรุงตลาดชุมชนองคการบริหารสวนตําบล
โสกกาม รายละเอียดตามแบบ อบต. กําหนด (กอง
สวัสดิการสังคม) (เปนไปตาม พระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 อํานาจหนาท่ี ตาม
มาตรา 22มาตรา 23) (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน
2561–2565 หนา 88 ขอ 180)

จํานวน 32,000 บาท

6. โครงการกอสรางเตาเผาขยะองคการบริหารสวนตําบล
โสกกาม รายละเอียดตามแบบ อบต. กําหนด(กองชาง)
(เปนไปตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7)
พ.ศ. 2562 อํานาจหนาท่ี ตามมาตรา 22มาตรา 23)

จํานวน 20,000 บาท
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7. โครงการปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานยางเรียน หมูท่ี
3 พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการขนาด
1.20X2.40 เมตร จํานวน 1 ปาย รายละเอียดตามแบบ
อบต.กําหนด (กองการศึกษาฯ)(เปนไปตาม พระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
ท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 อํานาจหนาท่ี
ตามมาตรา 22 มาตรา 23)(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน
2561–2565 หนา 89 ขอ 3)

จํานวน 150,000 บาท

8. โครงการปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบอพนา หมูท่ี
5 พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการขนาด
1.20X2.40 เมตร จํานวน 1 ปาย รายละเอียดตามแบบ
อบต.กําหนด (กองการศึกษาฯ)(เปนไปตาม พระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
ท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 อํานาจหนาท่ี
ตามมาตรา 22 มาตรา 23) (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน
2561–2565 หนา 89 ขอ 4)

จํานวน 150,000 บาท

9. โครงการปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดงสวาง หมูท่ี
6 พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการขนาด
1.20X2.40 เมตร จํานวน 1 ปายรายละเอียดตามแบบ
อบต.กําหนด (กองการศึกษาฯ)(เปนไปตาม พระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
ท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 อํานาจหนาท่ี
ตามมาตรา 22 มาตรา 23) (ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน 2561–2565 หนา 90 ขอ 5)

จํานวน 150,000 บาท

10. โครงการกอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็กภายใน
หมูบานยางเรียน หมูท่ี 3 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 117
เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไมนอยกวา
468 ตารางเมตร พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ
ขนาด 1.20X2.40 เมตร จํานวน 1 ปายรายละเอียดตาม
แบบ อบต. กําหนด(กองชาง)(เปนไปตาม พระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
ท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 อํานาจหนาท่ี
ตามมาตรา 22 มาตรา 23)

จํานวน 250,000 บาท

11. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.พรอมฝาปด
สําเร็จรูป บานหนองปะตาง หมูท่ี 4 ขนาดกวางภายนอก
0.60 เมตร ลึก 0.58 เมตร พรอมฝาปดรางระบายน้ํา
คสล.สําเร็จรูป ยาว 125 เมตรพรอมติดตั้งปาย
ประชาสัมพันธโครงการขนาด 1.20X2.40 เมตร จํานวน
1 ปายรายละเอียดตามแบบ อบต. กําหนด(กองชาง)
(เปนไปตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7)
พ.ศ. 2562 อํานาจหนาท่ี ตามมาตรา 22 มาตรา 23)

จํานวน 250,000 บาท
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12. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมูบานดงสวาง หมูท่ี 6 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 117
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไมนอยกวา
468 ตารางเมตร พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ
ขนาด 1.20X2.40 เมตร จํานวน 1 ปายรายละเอียดตาม
แบบ อบต. กําหนด(กองชาง) (เปนไปตาม พระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
ท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 อํานาจหนาท่ี
ตามมาตรา 22 มาตรา 23)
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน ป 2561 – 2565 หนา
61 ขอ 23)

จํานวน 250,000 บาท

13. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมูบานโนนสําราญ หมูท่ี 7 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 70
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไมนอยกวา
280 ตารางเมตร พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ
ขนาด 1.20X2.40 เมตร จํานวน 1 ปายรายละเอียดตาม
แบบ อบต. กําหนด(กองชาง) (เปนไปตาม พระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
ท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 อํานาจหนาท่ี
ตามมาตรา 22 มาตรา 23)
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 2561–2565 หนา 60 ขอ
21)

จํานวน 150,000 บาท

14. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.พรอมฝาปด
สําเร็จรูป บานหนองปลาดุก หมูท่ี 8 ขนาดกวางภายนอก
0.60 เมตร ลึก 0.58 เมตร พรอมฝาปดรางระบายน้ํา
คสล.สําเร็จรูป ยาว 73 เมตรพรอมติดตั้งปาย
ประชาสัมพันธโครงการขนาด 1.20X2.40 เมตร จํานวน
1 ปายรายละเอียดตามแบบ อบต. กําหนด (กองชาง)
(เปนไปตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7)
พ.ศ. 2562 อํานาจหนาท่ี ตามมาตรา 22 มาตรา 23)
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน ป 2561 – 2565 หนา
73 ขอ 96)

จํานวน 150,000 บาท

15. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมูบานถํ้าพระ หมูท่ี 9 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 117
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไมนอยกวา
468 ตารางเมตร พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ
ขนาด 1.20X2.40 เมตร จํานวน 1 ปายรายละเอียดตาม
แบบ อบต. กําหนด(กองชาง)(เปนไปตาม พระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
ท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 อํานาจหนาท่ี
ตามมาตรา 22 มาตรา 23)

จํานวน 250,000 บาท
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16. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมูบานโนนสําราญใต หมูท่ี 10 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว
117 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไม
นอยกวา 468 ตารางเมตร พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธ
โครงการขนาด 1.20X2.40 เมตร จํานวน 1 ปาย
รายละเอียดตามแบบ อบต. กําหนด(กองชาง)(เปนไปตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.
2562 อํานาจหนาท่ี ตามมาตรา 22 มาตรา 23) (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาทองถ่ิน 2561-2565 หนา 59 ขอ 13)

จํานวน 250,000 บาท

17. โครงการกอสรางรางระบายน้ําคสล.พรอมฝาปด
สําเร็จรูป บานโนนงาม หมูท่ี 11 ขนาดกวางภายนอก
0.60 เมตร ลึก 0.58 เมตร พรอมฝาปดรางระบายน้ํา
คสล.สําเร็จรูป ยาว 125 เมตร พรอมติดตั้งปาย
ประชาสัมพันธโครงการขนาด 1.20X2.40 เมตร จํานวน
1 ปายรายละเอียดตามแบบ อบต. กําหนด(กองชาง)
(เปนไปตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7)
พ.ศ. 2562 อํานาจหนาท่ี ตามมาตรา 22 มาตรา 23)
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 2561–2565 หนา 73 )

จํานวน 250,000 บาท

โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบานในเขตตําบล
โสกกาม โดยใชหินคลุก

จํานวน 858,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 700,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 700,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการท่ีเปนสาธารณประโยชน

1.อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอเซกา เพ่ือ
ดําเนินการตามโครงการขยายเขตไฟฟาเพ่ือการเกษตร บาน
นาตาไก หมูท่ี 2 (กองชาง) (เปนไปตามพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
ท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 อํานาจหนาท่ี
ตามมาตรา 22 มาตรา 23)(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน
2561–2565 หนา 74 ขอ 98)

จํานวน 250,000 บาท

2. อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอเซกา เพ่ือ
ดําเนินการตามโครงการขยายเขตไฟฟา บานบอพนา หมูท่ี
5 (กองชาง) (เปนไปตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 อํานาจหนาท่ี ตามมาตรา 22
มาตรา 23)(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 2561–2565
หนา 74 ขอ 100)

จํานวน 100,000 บาท
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3. อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอเซกา เพ่ือ
ดําเนินการตามโครงการติดตั้งระบบไฟฟาสองทางแบบ
อัตโนมัติภายในหมูบานบอพนา หมูท่ี 5 (กองชาง) (เปนไป
ตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.
2562 อํานาจหนาท่ี ตามมาตรา 22 มาตรา 23)
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 2561–2565 หนา 109 )

จํานวน 150,000 บาท

4. อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอเซกา เพ่ือ
ดําเนินการตามโครงการติดตั้งระบบไฟฟาสองทางแบบ
อัตโนมัติภายในหมูบานโนนสําราญ หมูท่ี 7 (กองชาง)
(เปนไปตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7)
พ.ศ. 2562 อํานาจหนาท่ี ตามมาตรา 22 มาตรา 23)
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 2561–2565 หนา 109 )

จํานวน 100,000 บาท

5. อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอเซกา เพ่ือ
ดําเนินการตามโครงการติดตั้งระบบไฟฟาสองทางแบบ
อัตโนมัติภายในหมูบานหนองปลาดุก หมูท่ี 8 (กองชาง)
(เปนไปตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7)
พ.ศ. 2562 อํานาจหนาท่ี ตามมาตรา 22 มาตรา 23)
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 2561–2565 หนา 109 )

จํานวน 100,000 บาท

แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม รวม 10,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
คาใชสอย รวม 10,000 บาท
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ

เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการรักน้ํา รักปา รักแผนดิน
(สํานักงานปลัด) (เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0891.4/.ว 164 ลง
วันท่ี 26 มกราคม 2558)

จํานวน 10,000 บาท

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 10,278,118 บาท

งบกลาง รวม 10,278,118 บาท
งบกลาง รวม 10,278,118 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 223,620 บาท

เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของ
พนักงานจาง
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 6,783,600 บาท

เพ่ือจายเปนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุในเขตตําบลโสกกาม
เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,380,800 บาท

เพ่ือจายเปนเบี้ยยังชีพผูพิการในเขตตําบลโสกกาม
เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 30,000 บาท

เพ่ือจายเปนเบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดสในเขตตําบล
โสกกาม

สํารองจาย จํานวน 500,000 บาท
เพ่ือจายในกรณีจําเปนเรงดวนฉุกเฉินตามความ
เหมาะสม (สํานักงานปลัด)

รายจายตามขอผูกพัน
1. เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ทองถ่ิน (สํานักงานปลัด)

จํานวน 92,538 บาท

2. เพ่ือจายเปนคาใชจายในการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตําบลโสกกาม (กองสวัสดิการสังคม)

จํานวน 20,000 บาท

เงินคาจัดการศพกรณีเสียชีวิตในระหวางปฏิบัติราชการ จํานวน 30,000 บาท
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (กบท.) จํานวน 207,560 บาท

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถ่ิน (กบท.) (กองคลัง)

นายประชา  ปททุม สําหรับการพิจารณา วาระท่ี 1 ข้ันรับหลักการ มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย  หรือไม
ประธานสภา
นายกิติ  ยมโคตร 1. ตั้งขอสังเกตวาสําหรับการจัดทํารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายป 2563 ใน
รองประธานสภา ปนี้ถือวามีการเตรียมการท่ีดี ไดมีการจัดทําเอกสารใหกับสมาชิกไดอานกอนเขา

ประชุม แมวาจะมีการตัดงบประมาณจากหมูบาน 400,000 บาท เหลือ
250,000 บาท
2.ในการชี้แจงตอขอซักถามคณะกรรมการแปรญัตติ ขอใหเรียนเชิญหัวหนาสวนเขา
รวมชี้แจงดวย เพ่ือสมาชิกจะไดสอบถามเหตุผล ในความจําเปนในการจัดซื้อครุภัณฑ
ซึ่งในรอบปท่ีผานมาทางเราไดมีการปรับลดงบประมาณ แตในปงบประมาณ 2563
ยังคงมีการตั้งงบประมาณจัดซื้ออีก จึงอยากทราบเหตุผลและความจําเปนมา
ประกอบ เพราะถาปรับลดได เงินท่ีเหลือจะไดนําไปพัฒนาหมูบานแตละหมูบาน
ตอไป

นายพิทักษ  มณีสุข ตั้งขอสังเกตวา ตามท่ีเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโสกกามหลายสมัย
ส.อบต. หมู 8 เห็นวา งบพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม  มีการปรับลดจํานวนลงมา

เรื่อย ๆ จนถึงปจจุบันเหลือหมูบานละ 250,000 บาท ทําใหเห็นไดวายิ่งอยูไป
นาน ๆ งบประมาณยิ่งนอยลง ๆ ตางจากงบบุคลากรท่ีมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน จึงอยาก
ขอฝากใหผูบริหาร นายก อบต. ปลัด อบต. ชวยพิจารณาในการปรับลดงบประมาณ
ในสวนนี้ลง เพ่ือจะไดนํางบประมาณท่ีไดรับ นําไปพัฒนาหมูบานไดมากยิ่งข้ึน
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นายวิทยา  หัตถกิจ อภิปรายในเรื่องสวนงบประมาณ วางบประมาณสวนใหญปอยูท่ีเงินคาจาง บุคลากร
ส.อบต.หมู 2 ซึ่งมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึนทุกกอง เม่ือมีคนมากข้ึนก็มีความจําเปนท่ีจะตองจัดซื้อ

ครุภัณฑประเภทโตะ และเกาอ้ี ใหกับบุคลากรตามมา จึงฝากใหผูบริหาร  นอกจาก
ใหปรับลดงบประมาณในสวนนี้ เพ่ือนํางบประมาณไปพัฒนาหมูบานใหมากข้ึน

นายประชา  ปททุม มีสมาชิกทานใดจะสอบถามหรือไม  ถาไมมีจะขอมติท่ีประชุมในวาระท่ี 1 ข้ันรับ
ประธานสภา หลักการ
มติท่ีประชุม มีมติรับหลักการ   จํานวน 21 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง
3.3 การแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ
นายประชา ปททุม สอบถามสมาชิกในการแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ป 2563 ท่ีประชุม จะมีมติ
ประธานสภา ใหแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ 3-7 ทาน ท่ีประชุมมีมติเห็นเปนอยางไร
ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบใหแตงตั้ง จํานวน 7 ทาน
นายประชา  ปททุม ขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ พรอมผูรับรอง 2 ทาน
ประธานสภา
นายศราวุฒิ  สีทา เสนอ นายเดชา นงคะวาส ผูรับรอง นายสุวรรณ  บุญมี และนายไพรัตน  สิงหาสาร
ส.อบต. หมู 11
นายประชา  ปททุม ทานใดเห็นชอบใหนายเดชา นงคะวาส เปนคณะกรรมการแปรญัตติ ขอมติท่ีประชุม
ประธานสภา
ท่ีประชุม เห็นชอบ 20 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง
นายพิสิฐ  ขันสีมนต เสนอ นายสัญญา  บุญเติมนิติกุล ผูรับรอง นายกิตติ  ยมโคตร  และนายสุภาษิต
ส.อบต. หมู 5 อุนคํา
นายประชา  ปททุม ทานใดเห็นชอบใหนายสัญญา  บุญเติมนิติกุล เปนคณะกรรมการแปรญัตติ ขอมติท่ี
ประธานสภา ประชุม
ท่ีประชุม เห็นชอบ 18 เสียง งดออกเสียง 4 เสียง
นายกิตติ  ยมโคตร เสนอ นายสํานวน  แกวเชียงหวาง ผูรับรอง นายสุวรรณ  บุญมี  และนายไพรัตน
รองประธานสภา สิงหาสาร
นายประชา  ปททุม ทานใดเห็นชอบใหนายสํานวน  แกวเชียงหวาง เปนคณะกรรมการแปรญัตติ ขอมติท่ี
ประธานสภา ประชุม
ท่ีประชุม เห็นชอบ 20 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง
นายวิทยา  หัตถกิจ เสนอ นายสนธยา  เพ็ชรสมบัติ ผูรับรอง นายสัญญา  บุญเติมนิติกุล
ส.อบต. หมู 2 และนายสุทธิสาร  ศรีพันลม
นายประชา  ปททุม ทานใดเห็นชอบใหนายสนธยา  เพ็ชรสมบัติ เปนคณะกรรมการแปรญัตติ ขอมติท่ี
ประธานสภา ประชุม
ท่ีประชุม เห็นชอบ 20 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง
นายบุญเฮือง  บุญแสน เสนอ นายนุกูล  สิงหัน ผูรับรอง นายสุวรรณ  บุญมี  และน.ส.พิสมัย  สิงมาตร
ส.อบต. หมู 6
นายประชา  ปททุม ทานใดเห็นชอบใหนายนุกูล  สิงหัน เปนคณะกรรมการแปรญัตติ ขอมติท่ีประชุม
ประธานสภา
ท่ีประชุม เห็นชอบ 21 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
นายเดชา  นงคะวาส เสนอ นายพิสิฐ  ขันสีมนต ผูรับรอง นางสุชานันท  บุญปก และนายพิทักษ  มณีสุข
ส.อบต. หมู 10
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นายประชา  ปททุม ทานใดเห็นชอบใหนายพิสิฐ  ขันสีมนต เปนคณะกรรมการแปรญัตติ ขอมติท่ีประชุม
ประธานสภา
ท่ีประชุม เห็นชอบ 18 เสียง งดออกเสียง 4 เสียง
นายบุญสนั่น  มหาอุป เสนอ นายสุทธิสาร  ศรีพันลม ผูรับรอง นายประดิษฐ พรมจันทร และนายไพรัตน
ส.อบต. หมู 3 สิงหาสาร
นายประชา  ปททุม ทานใดเห็นชอบใหนายสุทธิสาร  ศรีพันลม เปนคณะกรรมการแปรญัตติ ขอมติท่ี
ประธานสภา ประชุม
ท่ีประชุม เห็นชอบ 19 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง
นายประชา  ปททุม เม่ือไดคณะกรรมการแปรญัตติแลว ใหท่ีประชุมกําหนดวันยื่นคําขอแปรญัตติ
ประธานสภา
ท่ีประชุม กําหนดใหมีการยื่นคําขอแปรญัตติ ระหวางวันท่ี 6- 8 สิงหาคม 2562 และ

กําหนดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเพ่ือแปรญัตติในวันท่ี 9 สิงหาคม 2562
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืน ๆ
นายสุทธิสาร ศรีพันลม ขอขอบคุณองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ท่ีไดซอมแซมถนนเพ่ือการเกษตรท่ี
ส.อบต.หมู 6 โดนน้ํากัดเซาะ เปนหลุม เปนบอ และใหองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม จัดสรร

งบประมาณไปซอมแซมถนนเพ่ือการเกษตรไปโรงสีขาวชุมชน
นายสนธยา  เพ็ชรสมบัติ แจงขอขอบคุณท่ีไดมีการซอมแซมถนนหนาโรงเรียนโสกกามวิทยาเปนท่ีเรียบรอย
ส.อบต.หมู 2
นายสัญญา บุญเติมนิติกุล ขอใหทางองคการบริหารสวนตําบลโสกกามไปดูแลซอมแซมถนนบริเวณทางเขา
ส.อบต.หมู 5 ศาลาประชาคม บานบอพนา  ปจจุบันเปนหลุมเปนบอ
นายคูณ  อุนคํา ชี้แจงวาองคการบริหารสวนตําบลโสกกามไดจัดสรรงบประมาณงบกลางเขาไป
นายก อบต. ซอมแซม ดูแลถนนภายในหมูบานท่ีชํารุดบกพรอง เปนหลุม เปนบอ เม่ือเดือนท่ีแลว

และไดใหสมาชิกแจงถึงถนนท่ีไดรับความเดือดรอนภายในหมูบานใหทางองคการ
บริหารสวนตําบลโสกกามครั้งหนึ่งแลว  ถายังมีความเดือดรอน ก็ใหทําเปนหนังสือ
รองเรียน รองทุกข เขามายัง องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม  และทางองคการ
บริหารสวนตําบลโสกกามจะตรวจสอบวามีงบประมาณเหลืออยูหรือไม  ถามีจะ
ดําเนินการซอมแซมให

นายประชา  ปททุม ขอเชิญสมาชิกประชุม ในวาระท่ี 2 ข้ันตอนการแปรญัตติรางขอบัญญัติป 2563
ประธานสภา ในวันท่ี 13 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ  หองประชุมองคการบริหาร

สวนตําบลโสกกาม  และขอเรียนเชิญสมาชิกทุกทานไปมอบเงินชวยเหลือบานไฟไหม
ท่ีตําบลบานตอง รวมกัน เวลา 12.30 นาฬิกา

ปดประชุม  เวลา 12.00 นาฬิกา

(ลงชื่อ) ผูบันทึกการรายงานการประชุม
(นายประเสริฐ  ตั้งอุปละ)

(ลงชื่อ) ตรวจรายงานการประชุม
(นายประชา  ปททุม)
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(ลงชื่อ) ตรวจรายงานการประชุม
(นายบุญสนั่น  มหาอุป)

(ลงชื่อ) ตรวจรายงานการประชุม
(นายประดิษฐ  พรมจันทร)

(ลงชื่อ) ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวพิสมัย  สิงมาตร)

(ลงชื่อ) ตรวจรายงานการประชุม
(นายพิทักษ  มณีสุข)
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