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รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2/2563

ครั้งท่ี 1/2563
ในวันท่ี 3 สิงหาคม 2563 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



2

ผูเขารวมประชุม
ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ

1. นายคูณ  อุนคํา นายกองคการบริหารสวนตําบล คูณ  อุนคํา
1 นายอุทิศ  อินลี รองนายกองคการบริหารสวนตําบล อุทิศ  อินลี
2 นายพนม  เหงาศรี รองนายกองคการบริหารสวนตําบล พนม  เหงาศรี
3 นายประเสริฐ  ตั้งอุปละ ปลัดองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ประเสริฐ  ตั้งอุปละ
4 นายประดิษฐ  มูลราช รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ประดิษฐ  มูลราช
5 นางสาวนุริน  วิชาโชค นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ นุริน  วิชาโชค
6 นางสาวกนกวรรณ  สอนนุชาติ นิติกร กนกวรรณ  สอนนุชาติ

เปดประชุมเวลา 09.00 นาฬิกา

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
1.1 การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 2/2563

ประธานสภา สําหรับวันนี้ เปนการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยท่ี 2/2563 ครั้งท่ี 1/2563 ประจําป
2563 ซึ่งสภามีมติท่ีประชุม กําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญสมัยท่ี 2/2563 ประจําป
2563 เม่ือคราวประชุมสภาสมัยสามัญสมัยท่ี 3/2562 เม่ือวันท่ี 19 ธันวาคม 2562
โดยมีกําหนดระยะเวลา 15 วัน ตั้งแตวันท่ี 1-15 สิงหาคม 2563 เพ่ือพิจารณาราง
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายปงบประมาณ 2564

ท่ีประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
1.รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยท่ี 1/2563 ครั้งท่ี 1/2563 วันท่ี 8

เมษายน 2563
ท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา
3.1 การพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายป 2564

วาระท่ี 1 ข้ันรับหลักการ
นายประชา  ปททุม ขอเชิญทานนายกชี้แจง
ประธานสภา
นายคูณ  อุนคํา ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม บัดนี้ถึงเวลาท่ีคณะ
นายก อบต. นายก อบต.โสกกามผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม จะไดเสนอรางขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลโสกกามอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ใน
โอกาสนี้ คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลโสกกามจึงขอชี้แจงใหทานประธานและ
สมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังตอไปนี้
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1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายท่ัวไป

ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันท่ี 23 กรกฎาคม พ.ศ.2563 องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินมีสถานะการเงิน ดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 14,058,313.41 บาท
1.1.2 เงินสะสม จํานวน 2,179,194.57 บาท
1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 6,936,677.95 บาท
1.1.4 รายการท่ีไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม
0.00 บาท
1.1.5 รายการท่ีไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน5โครงการ รวม 51,735บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ 2563 ณ วันท่ี 23 กรกฎาคม พ.ศ.2563
(1) รายรับจริง จํานวน 29,670,306.65 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 12,005.00 บาท
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และ
ใบอนุญาต

จํานวน 7,251.10 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 120,139.40 บาท
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและ
การพาณิชย

จํานวน 640,658.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 19,000.00 บาท
หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 12,527,660.15 บาท
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป จํานวน 16,343,593.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 349,472.00 บาท
(3) รายจายจริง จํานวน 26,440,634.52 บาท ประกอบดวย

งบกลาง จํานวน 7,561,486.00 บาท
งบบุคลากร จํานวน 10,091,918.33 บาท
งบดําเนินงาน จํานวน 5,231,327.83 บาท
งบลงทุน จํานวน 1,048,490.00 บาท
งบรายจายอ่ืน จํานวน 0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน จํานวน 2,507,412.36 บาท

(4) รายจายท่ีจายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 329,472.00 บาท
(5) รายจายท่ีจายจากเงินสะสม จํานวน 3,448,670.00 บาท
(6) รายจายท่ีจายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท
(7) รายจายท่ีจายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท
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งบประมาณดานรายรับมีดังตอไปนี้

รายรับจริง
ป 2562

ประมาณการ
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

รายไดจัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 191,740.00 124,000.00 190,000.00
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และ
ใบอนุญาต

20,625.80 45,000.00 50,000.00

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 119,440.02 150,000.00 130,000.00
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค
และการพาณิชย

732,968.00 800,000.00 950,000.00

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 19,355.00 107,000.00 50,000.00
รวมรายไดจัดเก็บเอง 1,084,128.82 1,226,000.00 1,370,000.00

รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 17,357,847.54 19,530,000.00 20,630,000.00
รวมรายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรร

ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
17,357,847.54 19,530,000.00 20,630,000.00

รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 19,647,653.00 24,700,000.00 22,000,000.00
รวมรายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น
19,647,653.00 24,700,000.00 22,000,000.00

รวม 38,089,629.36 45,456,000.00 44,000,000.00

งบประมาณดานรายจาย  มีดังตอไปนี้

รายจาย รายจายจริงป 2562 ประมาณการป 2563 ประมาณการป 2564
จายจากงบประมาณ

งบกลาง 8,858,503.00 10,278,118.00 10,837,456.00
งบบุคลากร 12,226,947.45 16,800,300.00 16,944,600.00
งบดําเนินงาน 7,658,918.01 10,379,932.00 9,116,084.00
งบลงทุน 3,672,480.00 4,552,650.00 4,486,860.00
งบเงินอุดหนุน 2,763,000.00 3,445,000.00 2,615,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 35,179,848.46 45,456,000.00 44,000,000.00
รวม 35,179,848.46 45,456,000.00 44,000,000.00
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ดาน ยอดรวม

ดานบริหารท่ัวไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป

12,356,167แผนงานการรักษาความสงบภายใน
67,000ดานบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา
10,795,887แผนงานสาธารณสุข

380,000แผนงานสังคมสงเคราะห
1,383,380แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 10,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 240,000
ดานการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
7,920,110แผนงานการเกษตร 10,000

ดานการดําเนินงานอ่ืน
แผนงานงบกลาง

10,837,456งบประมาณรายจายท้ังสิ้น 44,000,000

นายคูณ  อุนคํา  ขอบัญญัติป 2564 ทางคณะผูบริหาร พยายามดําเนินการจัดทํารางโดยปรับลดคาใชจาการ
นายก อบต. รายรับ-รายจาย ใหใกลเคียงกับความเปนจริงมากท่ีสุด  โดยคํานึงถึงความประหยัดความคุมคา

และสนองความตองการของประชาชนมากท่ีสุด
สวนปงบประมาณ 2563 เนื่องจากการแพรระบาดของโรคไวรัสโควิค 19 ทําให

ทองถ่ินใชงบประมาณไปดําเนินการเฝาระวังการแพรระบาดของโรคสวนหนึ่ง และผลกระทบท่ี
ตามมาคือการเก็บภาษีท่ีรัฐบาลจัดสรรใหไมเปนไปตามท่ีประมาณการไว ทําใหการดําเนิน
โครงการตามขอบัญญัติป 2563 ไมสารถดําเนินการไดท้ังหมด หลังสิ้นปงบประมาณ หากไม
สามารถดําเนินการได ทางคณะผูบริหารจะพิจารณาจัดหางบประมาณมาดําเนินการตอไป ซึ่ง
อาจจะเปนการจายขาดเงินสะสม และนอกจากนี้ในปงบประมาณ 2564 องคการบริหารสวน
ตําบลโสกกามจะตองใหการดูแลโรงเรียนท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ีตําบลโสกกามอีกดวย

นายคูณ  อุนคํา สวนในเรื่องของรายละเอียดดานในจะขอใหทางเจาหนาท่ีงบประมาณไดชี้แจงตอไป
นายก อบต.
นายประเสริฐ ตั้งอุปละ ชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงรายละเอียดงบประมาณ
ปลัด อบต. รายจายท่ัวไป ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังตอไปนี้
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ประมาณการรายจายรวมท้ังสิ้น 44,000,000 บาท
จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป แยกเปน

แผนงานบริหารงานท่ัวไป
งานบริหารท่ัวไป รวม 8,267,920 บาท

งบบุคลากร รวม 6,786,960 บาท
เงินเดือน (ฝายการเมือง) รวม 2,743,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพ่ือจายเปนเงินเดือน 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
เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1,972,800 บาท
เงินคาตอบแทนอ่ืน (คาตอบแทนเลขาสภา) จํานวน 86,400 บาท
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 4,043,040 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,030,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตําแหนง นัก
บริหารงานทองถ่ิน นักบริหารงานทองถ่ิน (รอง
ปลัด อบต.) หัวหนาสํานักปลัด (นักบริหารงาน
ท่ัวไป) นิติกร นักทรัพยากรบุคคล นักวิเคราะห
นโยบายและแผน เจาพนักงานธุรการ และเจา
พนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 108,000 บาท
เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงาน
สวนตําบลตามสิทธิท่ีกฎหมายกําหนด คาตอบแทน
รายเดือน ตําแหนง นักบริหารงานทองถ่ิน (ปลัด) เงิน
เพ่ิมพิเศษสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษ ตําแหนง นิติ
กร (พ.ต.ก.) และ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท



7

เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนง นักบริหารงาน
ทองถ่ิน (ปลัด อบต.)
นักบริหารงานทองถ่ิน (รองปลัด อบต.) หัวหนาสํานัก
ปลัด (นักบริหารงานท่ัวไป)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 665,040 บาท
เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตาม
ภารกิจ ตําแหนง ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ ผูชวย
เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล พนักงานขับรถยนต และ
พนักงานจางท่ัวไป ตําแหนง คนงานท่ัวไป และนักการ
ภารโรง

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 72,000 บาท
เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจาง
ตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ ผูชวย
เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล พนักงานขับรถยนต และ
พนักงานจางท่ัวไป ตําแหนง คนงานท่ัวไป
และนักการภารโรง

งบดําเนินงาน รวม 1,376,960 บาท
คาตอบแทน รวม 389,960 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 203,960 บาท

1. เพ่ือจายเปนคาประโยชนตอบแทนอ่ืน (เงินรางวัล
ประจําป)ใหแกพนักงานสวนตําบล และพนักงาน
จาง ตามสิทธิในประกาศของ ก.อบต.จังหวัดบึง
กาฬ กําหนด (จํานวน 153,960 บาท) (สํานักงาน
ปลัด)
2. เพ่ือจายเปนคาใชจายในการคัดเลือก
พนักงาน ลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ
คาตอบแทนอ่ืนตามระเบียบกําหนด (จํานวน 50,000
บาท) (สํานักงานปลัด)

คาเชาบาน จํานวน 156,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาเชาบานใหกับพนักงานสวนตําบลตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการทองถ่ิน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
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เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกบุตร
พนักงานสวนตําบล และบุตรนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
สวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวน
ทองถ่ิน
พ.ศ.2541

คาใชสอย รวม 682,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ

1. เพ่ือจายเปนคาจางเหมาคนงานประจํารถดับเพลิง
คนขับรถกูชีพ ผูชวยงานปองกัน และแมบาน (เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560)

จํานวน 432,000 บาท

2. เพ่ือจายเปนคาธรรมเนียมการดําเนินคดีและบังคับคดี
ท้ังในชั้นศาล ชั้นอนุญาโตตุลาการชั้นบังคับคดี และคา
ทนายความกรณีอัยการปฏิเสธไมรับฟองคดี(สํานักงาน
ปลัด) (เปนไปตามคณะมติรัฐมนตรี เรื่อง การดําเนิน
คดีอาญา คดีแพง และคดีปกครอง ของสวน
ราชการ หนวยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ เม่ือ
วันท่ี 12 ธันวาคม 2549 และวันท่ี 25 มีนาคม 2554)

จํานวน 20,000 บาท

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

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอ่ืนๆ

1. โครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และวันสําคัญของ
ชาติอําเภอเซกา (สํานักงานปลัด) (เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 2561-2565 เพ่ิมเติม ครั้งท่ี
1/2563 หนา 133 ขอ 4)

จํานวน 20,000 บาท

2. โครงการดําเนินการตามนโยบายสําคัญ และจําเปน
เรงดวนของรัฐบาล (สํานักงานปลัด) (เปนไปตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท
0816.5/ว 2726 ลงวันท่ี 5 ธันวาคม 2560) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน 2561-2565 เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2563
หนา 137 ขอ 21)

จํานวน 30,000 บาท
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3. เพ่ือจายเปนคาจัดทํา พรบ.รถยนตภาคบังคับ 4 คัน
(สํานักงานปลัด)
(เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ.
2562 มาตรา 85) (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 2561-
2565 เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2563 หนา 136 ขอ 13)

จํานวน 5,000 บาท

4. เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล เพ่ือ
สนับสนุนวัสดุอุปกรณแกธนาคารขยะรีไซเคิลหมูบาน เชน
เครื่องชั่ง สมุดบัญชี สมุดเงินฝากของสมาชิก ฯลฯ
(สํานักงานปลัด) (เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/627 ลงวันท่ี 7
มีนาคม 2561) (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 2561-
2565 เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2563 หนา 123 ขอ 18)

จํานวน 10,000 บาท

5. เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ฝกอบรม สัมมนาตางๆ
เชน คาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก
และคาใชจายอ่ืนๆ ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง
คณะผูบริหาร และสมาชิกสภา อบต. (สํานักงานปลัด)
(เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ี
ทองถ่ิน พ.ศ.2557)

จํานวน 100,000 บาท

6. เพ่ือจายเปนคาดําเนินการถายโอนภารกิจการควบคุมไฟ
ปา (สํานักงานปลัด) (เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0891.4/.ว 2360 ลงวันท่ี
2 พฤศจิกายน 2558) (ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน 2561-2565 เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2563
หนา 135 ขอ 9)

จํานวน 5,000 บาท

7. เพ่ือจายเปนคาทําปายโฆษณา ประชาสัมพันธและปด
ประกาศตางๆ (สํานักงานปลัด) (เปนไปตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ.2562 มาตรา
85) (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 2561-
2565 เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2563 หนา 134 ขอ 7)

จํานวน 20,000 บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ครุภัณฑ เชน รถยนต เครื่องพิมพดีด เครื่องอัด
สําเนา เครื่อง
คอมพิวเตอร ตู โตะ ฯลฯ (สํานักงานปลัด)

คาวัสดุ รวม 305,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
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เพ่ือจายเปนคาวัสดุ อุปกรณ เครื่องเขียน แบบ
พิมพ ใบเสร็จรับเงินตางๆ สิ่งของเครื่องใช
ตางๆ ฯลฯ (สํานักงานปลัด)

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 15,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการซื้อวัสดุงานบานงาน
ครัว เชน ไมกวาด ผงซักฟอก สบู ถัง
ขยะ ฯลฯ (สํานักงานปลัด)

วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 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 ตลับหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ ฯลฯ (สํานักงานปลัด)

วัสดุอ่ืน จํานวน 30,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อธงชาติ ธงตรา
สัญลักษณ ฯลฯ เพ่ือประดับในงานพิธี
ตางๆ (สํานักงานปลัด)

งบลงทุน รวม 89,000 บาท
คาครุภัณฑ รวม 89,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค 4 เครื่อง จํานวน 3,000 บาท
ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

เพ่ือจายเปนคาซื้อไมคลอยและไมคชนิดตางๆ รวมถึง
อุปกรณอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ(กองชาง)(เปนไปตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562
อํานาจหนาท่ีตาม
มาตรา 22 มาตรา 23)(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน
2561–2565 เพ่ิมเติม
ครั้งท่ี 1/2563หนา 144 ขอ 5)

จํานวน 6,000 บาท

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ จํานวน 80,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
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เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพ่ืออุดหนุน อบต./ทต..... โครงการศูนยปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
(สํานักงานปลัด)
(เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
เพ่ือชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาท่ีขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2560)
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 2561-2565 เพ่ิมเติม ครั้งท่ี
1/2563
หนา 138 ขอ 23)

จํานวน 15,000 บาท

งานบริหารงานคลัง รวม 4,088,247 บาท
งบบุคลากร รวม 2,730,540 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 2,730,540 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,336,860 บาท

เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวน
ตําบล ตําแหนง นักบริหารงานคลัง นักวิชาการเงิน
และบัญชี เจาพนักงานพัสดุ และเจาพนักงานจัดเก็บ
รายได

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท
เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงาน
สวนตําบลตามสิทธิท่ีกฎหมายกําหนด ตําแหนง เจา
พนักงานพัสดุ และเจาพนักงานจัดเก็บรายได

เงินประจําตําแหนง จํานวน 63,000 บาท
เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนง นักบริหารงานการ

คลัง
คาจางลูกจางประจํา จํานวน 229,200 บาท

เพ่ือจายเปนคาจางลูกจางประจํา ตําแหนง เจา
พนักงานการเงินและบัญชี

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,005,480 บาท
เพ่ือจายเปนเงินคาจางชั่วคราวใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจ ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บ
รายได พนักงานจดมาตรน้ํา ผูชวยเจาพนักงานการเงิน
และบัญชี ผูชวยเจาหนาท่ีการเงินและบัญชี และผูชวย
เจาพนักงานพัสดุ ฯลฯ

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 72,000 บาท



12

เพ่ือจายเปนเงินคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจาง
ตามภารกิจ ตามสิทธิท่ีกฎหมาย
กําหนด ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บ
รายได พนักงาน
จดมาตรน้ํา ผูชวยเจาหนาท่ีการเงินและบัญชี ผูชวย
เจาพนักงานพัสดุ

งบดําเนินงาน รวม 1,308,147 บาท
คาตอบแทน รวม 185,147 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 107,147 บาท

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

คาเชาบาน จํานวน 48,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาเชาบานใหกับพนักงานสวนตําบลตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการทองถ่ิน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกบุตร
พนักงานสวนตําบล ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถ่ิน พ.ศ.2541

คาใชสอย รวม 448,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ

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

จํานวน 5,000 บาท

2. เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการเจาหนาท่ีบันทึกขอมูล
ภาษี เจาหนาท่ีแผนท่ีภาษี (เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560)

จํานวน 216,000 บาท

3. เพ่ือจายเปนคาเชาเครื่องถายเอกสาร (กองคลัง)
(เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ.
2562 มาตรา 85)

จํานวน 72,000 บาท
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4. เพ่ือจายเปนคาเชาพ้ืนท่ีจัดทําเวปไซด (Hosting) จด
ทะเบียนโดเมนเนม สํารองฐานขอมูลท้ังหมด (กองคลัง)
(เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 7
พ.ศ.2562 มาตรา 85

จํานวน 10,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอ่ืนๆ

1. เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการจัดทําแผนท่ีภาษี
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2550) (กองคลัง) (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 2561-
2565 เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2563 หนา 136 ขอ 1)

จํานวน 20,000 บาท

2. เพ่ือจายเปนคาจัดเก็บภาษีนอกสถานท่ีตามโครงการ
จัดเก็บภาษีเคลื่อนท่ีในตําบลโสกกาม (กองคลัง) (เปนไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2550 และถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.3/ ว 462 ลงวันท่ี 29
กุมภาพันธ 2551 )  (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 2561-
2564 เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2563 หนา 137 ขอ 18)

จํานวน 5,000 บาท

3. เพ่ือจายเปนคาจัดทําปายประชาสัมพันธการชําระ ภาษี
ปาย ภาษีโรงเรือน ภาษีท่ีดิน และสิ่งปลูกสราง (กองคลัง)
(เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ.
2562 มาตรา 85) (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 2561-
2564 เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2563หนา 134 ขอ 7)

จํานวน 5,000 บาท

4. เพ่ือจายเปนคาใชจายการเดินทางไปราชการ ฝกอบรม
สัมมนาตางๆ เชน
คาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ และคาใชจายอ่ืนๆ
ของพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงานจาง
(กองคลัง) (เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของ
เจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557)

จํานวน 100,000 บาท

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

คาวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาวัสดุ อุปกรณ เครื่องเขียน แบบ
พิมพ ใบเสร็จรับเงินตางๆ สิ่งของเครื่องใชตางๆ ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอรไวใชใน
สํานักงาน เชน แผนซีดี เมาส คียบอรด สายไฟ สาย
แลน ตลับหมึกสําหรับเครื่องพิมพ ฯลฯ (กองคลัง)

คาสาธารณูปโภค รวม 475,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 350,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาไฟฟาสํานักงาน อบต.โสกกาม (กอง
คลัง)

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

คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาไปรษณียโทรเลข คาธนาณัติ คาซื้อดวง
ตราไปรษณีย คาเชาตูไปรษณีย คาธรรมเนียม
อ่ืนๆ (กองคลัง)

งบลงทุน รวม 49,560 บาท
คาครุภัณฑ รวม 49,560 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

1. คาซื้อครุภัณฑสํานักงาน โตะทํางาน 2 ตัวๆละ 8,500
บาท

จํานวน 17,000 บาท

2. คาซื้อครุภัณฑสํานักงาน เกาอ้ี 2 ตัวๆละ 3,980
บาท

จํานวน 7,960 บาท

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
1. คาคอมพิวเตอรสําหรับประมวลผล แบบท่ี 1 (แบบตั้ง
โตะ) จํานวน 1 เครื่อง (ราคากลางตามเกณฑ เกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563)

จํานวน 22,000 บาท

2. คาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง
(ราคากลางตามเกณฑ เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563)

จํานวน 2,600 บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 5,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท
คาใชสอย รวม 5,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอ่ืนๆ
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เพ่ือจายเปนคาโครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุชวง
เทศกาลปใหม และสงกรานต (สํานักงานปลัด) (เปนไป
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินดวนท่ีสุด ท่ี
มท 0810.4/.ว 661 ลงวันท่ี 3 มีนาคม 2561)
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 2561-2565 เพ่ิมเติม ครั้งท่ี
1/2563 หนา 112 ขอ 8)

จํานวน 5,000 บาท

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 62,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 25,000 บาท
คาวัสดุ รวม 25,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เชน น้ํายาเคมี ถัง
ดับเพลิง ฯลฯ (สํานักงานปลัด)

จํานวน 10,000 บาท

วัสดุอ่ืน จํานวน 15,000 บาท
1. เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเวชภัณฑยา (สํานักปลัด)
2. เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุจราจร (สํานักปลัด)

งบลงทุน รวม 37,000 บาท
คาครุภัณฑ รวม 37,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อคอมพิวเตอรโนคบุค สําหรับ
ประมวลผล แบบท่ี 1 จํานวน1 เครื่อง (เกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563)

จํานวน 22,000 บาท

ครุภัณฑอ่ืน
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อไฟสามเหลี่ยมจราจร (สํานักปลัด)
(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563)

จํานวน 15,000 บาท

แผนงานการศึกษา
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 5,739,407 บาท

งบบุคลากร รวม 4,770,180 บาท
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 4,770,180 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,568,300 บาท

เพ่ือจายเปนเงินเดือน ตําแหนง นักบริหารงาน
การศึกษา
(ผูอํานวยการกองการศึกษา) เงินเดือนครู และครู
ผูดูแลเด็ก จํานวน 7 อัตรา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท
เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนง นักบริหารงาน
การศึกษา
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เงินวิทยฐานะ (ตั้งรองรับการจัดสรร) จํานวน 235,200 บาท
เพ่ือจายเปนเงินวิทยฐานะ ตําแหนง ครูชํานาญการ
และครูชํานาญการพิเศษ

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 258,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาจาง

ลูกจางประจํา ตําแหนง นักวิชาการศึกษา
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,498,680 บาท

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

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 168,000 บาท
เพ่ือจายเปนเงินคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจาง
ตามภารกิจ ตามสิทธิท่ีกฎหมาย
กําหนด ตําแหนง ผูดูแลเด็ก (ทักษะ) ผูชวยเจาหนาท่ี
ธุรการ ผูดูแลเด็ก (ท่ัวไป) จํานวน 2 อัตรา และตั้ง
รองรับการจัดสรรเงินงบประมาณจากกรมสงเสริมฯ
ตําแหนง ผูดูแลเด็ก (ทักษะ) จํานวน 4 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 842,927 บาท
คาตอบแทน รวม 262,927 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 182,927 บาท

เพ่ือจายเปนคาประโยชนตอบแทนอ่ืนกรณีพิเศษ(เงิน
รางวัลประจําป)
แกพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ตามสิทธิใน
ประกาศของ
ก.อบต. จังหวัดบึงกาฬ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 80,000 บาท
เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกบุตร
พนักงานสวนตําบล (ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2541)

คาใชสอย รวม 444,000 บาท
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รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ
เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการพนักงานทําความสะอาด
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3 อัตรา (กองการศึกษาฯ)
(เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560)

จํานวน 324,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอ่ืนๆ

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ อบรม
สัมมนาตางๆ เชน คาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ
คาเชาท่ีพักและคาใชจายอ่ืนๆ ของพนักงานสวนตําบล
และพนักงานจาง (กองการศึกษาฯ) (เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและ
การเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557)

จํานวน 100,000 บาท

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

คาวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

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

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อเครื่องอุปโภคของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กท้ัง 6 แหง (กองการศึกษาฯ)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอรไวใชใน
สํานักงาน เชน แผนซีดี เมาส คียบอรด สายไฟ สาย
แลน ผงตลับหมึกสําหรับเครื่องพิมพ ฯลฯ (กอง
การศึกษาฯ)

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

งบลงทุน รวม 126,300 บาท
คาครุภัณฑ รวม 126,300 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

1. เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวลผลแบบท่ี 1   (แบบตั้งโตะ) (จอแสดงภาพไมนอย
กวา 19 นิ้ว) สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1 เครื่องๆ
ละ 22,000 บาท (กองการศึกษาฯ) (เกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563)

จํานวน 22,000 บาท

2. เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ (ink tank printer) สําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 6 แหง ราคา 4,300 บาท จํานวน 5 เครื่อง (กอง
การศึกษาฯ)(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563)

จํานวน 4,300 บาท

ครุภัณฑอ่ืน
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องเลนพัฒนาการเด็กปฐมวัยใหกับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในตําบลโสกกาม จํานวน 6 แหง เชน
ชิงชา มากระดก ฯลฯ (กองการศึกษาฯ) (เปนไปตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิม เติมถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562
อํานาจหนาท่ี ตามมาตรา 66 มาตรา 6 (ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน 2561-2565 เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2563
หนา 148 ขอ 16)

จํานวน 100,000 บาท

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,056,480 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,816,480 บาท

คาใชสอย รวม 1,364,640 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอ่ืนๆ
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ดังนี้
1. เพ่ือจายเปนคาอาหารกลางวันใหเด็กในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กในตําบลโสกกาม จํานวน 138 คน อัตราคนละ 20
บาท ตอวัน จํานวน 245 วัน (กองการศึกษาฯ) (เปนไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการนําเงินรายไดของสถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจาย
ในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ.2562) (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน
2561-2565 เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2563 หนา 104 ขอ 39)

จํานวน 676,200 บาท

2. เพ่ือจายในโครงการตรวจสุขภาพประจําป ของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กตําบลโสกกาม (กองการศึกษาฯ) (เปนไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2559 ขอ7) (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน
2561-2565 เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2563 หนา 104 ขอ 37)

จํานวน 10,000 บาท

3. เพ่ือจายในโครงการจัดทําหลักสูตรการศึกษาทองถ่ิน
(กองการศึกษาฯ) (เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงานการจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 ขอ7) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน 2561-2565 เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2563
หนา 97 ขอ 15)

จํานวน 5,000 บาท

4. เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือ
การเรยีนการสอน (กองการศึกษาฯ) ) (เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2559 ขอ7) (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 2561-2565
เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2563 หนา 98 ขอ 7)

จํานวน 5,000 บาท

5. เพ่ือจัดซื้ออาหารกลางวันใหเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานนาตาไก จํานวน 21 คน อัตราคนละ 20 บาทตอวัน
จํานวน 245 วัน (กองการศึกษาฯ)
(เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7)
พ.ศ. 2562 อํานาจหนาท่ี ตามมาตรา 66 มาตรา 67)
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 2561-2565 เพ่ิมเติม ครั้งท่ี
1/2563 หนา 98 ขอ 11)

จํานวน 102,900 บาท
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6. เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดการเรียนการสอน (ราย
หัว) สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนาตาไก เพ่ือจัดซื้อสื่อ
วัสดุการศึกษาเครื่องเลนพัฒนาการเด็ก จํานวน 21 คน
อัตราคนละ 1,700 บาท (กองการศึกษาฯ) (เปนไปตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562
อํานาจหนาท่ี ตามมาตรา 66 มาตรา 67)

จํานวน 35,700 บาท

7. เพ่ือจายในโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัด
การศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนาตาไก จํานวน
21 คน ดังรายการ ดังนี้
1. คาหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท
2. คาอุปกรณการเรียน อัตราคนละ 200 บาท
3.คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท
4.คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน อัตราคนละ 430 บาท
(กองการศึกษาฯ) (เปนไปตาม พระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 อํานาจหนาท่ีมาตรา 66
มาตรา 67)

จํานวน 23,730 บาท

8. เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดการเรียนการสอน (ราย
หัว) เพ่ือจัดซื้อเปนสื่อวัสดุการศึกษา เครื่องเลนพัฒนาการ
เด็ก จํานวน 138 คน อัตราคนละ 1,700 บาท (กอง
การศึกษาฯ) (เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยหลักเกณฑและวิธีการนําเงินรายไดของสถานศึกษาไป
จัดสรรเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2562) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน 2561-2565 เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2563
หนา 100 ขอ 19)

จํานวน 198,900 บาท

9. เพ่ือจายในโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัด
การศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลโสกกาม จํานวน
138 คน (กองการศึกษาฯ) (เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยหลักเกณฑและวิธีการนําเงินรายไดของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจายในการ จัดการศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2562)

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

จํานวน 132,210 บาท
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10. เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการแขงทักษะดาน
วิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลโสกกาม (กอง
การศึกษาฯ) (เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขัน
กีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน กีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 ขอ 7 (ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน 2561-2565 เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2563
หนา 98 ขอ 10)

จํานวน 20,000 บาท

11. เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก
ตําบลโสกกาม (กองการศึกษาฯ) (เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2559ขอ 7) (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 2561-2565
เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2563 หนา 100 ขอ 23)

จํานวน 100,000 บาท

12. เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการนิเทศอบรม
ผูปกครอง (กองการศึกษาฯ) (เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 ขอ
7) (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 2561-2565 เพ่ิมเติม
ครั้งท่ี 1/2563 หนา 100 ขอ 22)

จํานวน 10,000 บาท

13. เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการจัดซื้อเวชภัณฑยา
และยาฆาเชื้อโรคในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (กองการศึกษาฯ)
(เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7)
พ.ศ. 2562 อํานาจหนาท่ีตามมาตรา 66 มาตรา 67)
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 2561-2565 เพ่ิมเตมิ ครั้งท่ี
1/2563 หนา 106 ขอ 5)

จํานวน 5,000 บาท

14. เพ่ือเปนคาใชจายในโครงการจัดการศึกษาดานวิชาการ
อันเปนประโยชนตอโรงเรียนและชุมชน (กองการศึกษาฯ
)(เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกจายคาใชจายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและ
การสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 ขอ7) (ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน 2561-2565 เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2563
หนา 101 ขอ 25)

จํานวน 20,000 บา
ท
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15. เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการแขงกีฬาสี (ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก) (กองการศึกษาฯ) (เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559)
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 2561-2565 เพ่ิมเติม ครั้งท่ี
1/2563 หนา 99 ขอ 13)

จํานวน 20,000 บาท

คาวัสดุ รวม 1,451,840 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,451,840 บาท

1. เพ่ือจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็ก
อนุบาลและเด็กเล็กชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-
6 จํานวน 560 คนๆ
ละ 8 บาท จํานวน 260 วัน (กรมจัดสรรใหอัตราคน
ละ 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 อํานาจหนาทีตาม
มาตรา 66 มาตรา 67)
2. เพ่ือจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหศูนย
พัฒนาเด็กเล็กตําบลโสกกาม 6 แหง อัตราคน
ละ 8 บาท จํานวน 140 คน (กรมฯจัดสรรใหอัตราคน
ละ 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 อํานาจหนาท่ี ตาม
มาตรา 66 มาตรา 67)

งบเงินอุดหนุน รวม 2,240,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,240,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เพ่ืออุดหนุนเปนคาอาหารกลางวันสําหรับเด็กอนุบาล เด็ก
เล็ก ชั้น ป.1-ป.6 จํานวน 560 คนๆ ละ 20 บาท
จํานวน 200 วัน (กองการศึกษาฯ)
(เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559)
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 2561-2565 เพ่ิมเติม
ครั้งท่ี 1/2563 หนา 103 ขอ 35)

จํานวน 2,240,000 บาท
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 380,000 บาท

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

เพ่ือจายเปนคาสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและข้ึนทะเบียน
สัตวตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบา ตามพระปณิธาน ศาสตรจารย
พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จ
พระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (สํานักงาน
ปลัด) (เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ินดวนท่ีสุด ท่ี มท 1810.5/1042 ลงวันท่ี 10
เมษายน พ.ศ.2561)     (ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน 2561-2565 เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2563
หนา 108 ขอ 15)

จํานวน 20,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอ่ืนๆ

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการปองกันและระงับโรคติดตอ
ตางๆ ในชุมชน (สํานักงานปลัด) (เปนไปตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท มท
1810.5/1042 ลงวันท่ี 10 เมษายน พ.ศ.
2561) (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 2561-
2565 เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2563 หนา 108 ขอ 12)

จํานวน 100,000 บาท

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

เพ่ือจายเปนคาขับเคลื่อนโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน ศาสตร
จารย พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอก
หญิง สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัย
ลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี (สํานักงานปลัด)
(เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 1810.5/1042 ลง
วันท่ี 10 เมษายน พ.ศ.2561)

งบเงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการท่ีเปนสาธารณประโยชน

เพ่ืออุดหนุนใหคณะกรรมการหมูบานตามโครงการ
พระราชดําริดาน

จํานวน 240,000 บาท
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สาธารณสุข (สํานักงานปลัด) (เปนไปตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๕/
๑๐๔๒ ลงวันท่ี ๑๐ เมษายน พ.ศ.2561)
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 2561-2565 (ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน 2561-2565 เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2563
หนา 108 ขอ 13)

แผนงานสังคมสงเคราะห
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห รวม 1,383,380 บาท

งบบุคลากร รวม 1,117,200 บาท
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,117,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 737,880 บาท

เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตําแหนง นัก
บริหารงานสวัสดิการสังคม (ผูอํานวยการกอง
สวัสดิการสังคม) และนักพัฒนาชุมชน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท
เพ่ือจายเปนเงินประตําแหนง นักบริหารงานสวัสดิการ
สังคม

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 289,320 บาท
เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตาม
ภารกิจ ตําแหนงผูชวยเจาหนาท่ีพัฒนาชุมชน และ
ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 48,000 บาท
เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงาน
สวนตําบลตามสิทธิท่ีกฎหมายกําหนด ตําแหนง ผูชวย
เจาหนาท่ีพัฒนาชุมชน และตําแหนงผูชวยเจาหนาท่ี
ธุรการ

งบดําเนินงาน รวม 246,180 บาท
คาตอบแทน รวม 43,180 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 43,180 บาท

เพ่ือจายเปนคาประโยชนตอบแทนอ่ืนกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําป) ใหแกพนักงานสวนตําบล พนักงาน
จาง ตามสิทธิในประกาศของ ก.อบต.จังหวัด
บึงกาฬ (กองสวัสดิการสังคม)

คาใชสอย รวม 193,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ

เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการผูชวยเจาหนาท่ีบันทึก
ขอมูล (กองสวัสดิการสังคม) (เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจดัจางและการบริหาร

จํานวน 108,000 บาท
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พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ
1. เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ อบรม
สัมมนาตางๆ เชน คาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ
คาเชาท่ีพัก และคาใชจายอ่ืนๆของพนักงานสวนตําบล
และพนักงานจาง (กองสวัสดิการสังคม)
(เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ี
ทองถ่ิน พ.ศ.2557)

จํานวน 40,000 บาท

2. เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการสงเสริมอาชีพ
เศรษฐกิจพอเพียง และฝกอบรมอาชีพ (กองสวัสดิการ
สังคม) (เปนไปตามระเบียบคณะกรรมการบริหารโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือยกระดับชุมชนวาดวยแนวทางการ
ดําเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือยกระดับ
ชุมชน พ.ศ.2552)
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 2561-2565 เพ่ิมเติม ครัง้ท่ี
1/2563 หนา 94 ขอ 3)

จํานวน 20,000 บาท

3. เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการฝกอบรมอาชีพสําหรับ
ผูพิการและผูสูงอายุในเขตตําบลโสกกาม (กองสวัสดิการ
สังคม) (เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พ.ศ.2549) (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 2561-
2565 เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2563 หนา 92 ขอ 1)

จํานวน 20,000 บาท

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 สิ่งของเครื่องใชตางๆ ฯลฯ
(กองสวัสดิการสังคม)

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

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการท่ีเปนสาธารณประโยชน

เพ่ืออุดหนุนเหลากาชาดจังหวัดบึงกาฬ เพ่ือสนับสนุน
โครงการสงเคราะหชวยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยแกผู
ประสบความเดือดรอน(กองสวัสดิการสังคม) (เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559) (ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน 2561-2565
เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2563 หนา 96 ขอ 14)

จํานวน 20,000 บาท

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน รวม 10,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
คาใชสอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ

เพ่ือจายเปนคาโครงการรณรงคตอตานยาเสพติด
(สํานักงานปลัด)
(เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
มาก ท่ี มท 0816.5/
ว 2726 ลงวันท่ี 4 ธันวาคม 2560) (ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน 2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 1/63 หนา115 ขอ 5)

จํานวน 10,000 บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 180,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท
คาใชสอย รวม 130,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอ่ืนๆ

เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการจัดกิจกรรมงานแขงขัน
กีฬาตําบลโสกกาม
(กองการศึกษาฯ) (เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 ขอ 8) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน 2561-2565 เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2563
หนา 120 ขอ 6)

จํานวน 130,000 บาท

คาวัสดุ รวม 50,000 บาท
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วัสดุกีฬา จํานวน 50,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการจัดซื้ออุปกรณกีฬา
ประเภทตางๆ ใหกับเยาวชนและประชาชนในตําบล
โสกกาม (กองการศึกษาฯ)
(เปนไปตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง
(ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562 อํานาจหนาท่ี
ตามมาตรา 66 มาตรา 67)

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท

คาใชสอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอ่ืนๆ

1. เพ่ือจายเปนคาใชจายในงานประเพณีแหเทียน
เขาพรรษาตําบลโสกกาม
(กองการศึกษาฯ) (เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 ขอ 7) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน 2561-2565 เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2563
หนา 130 ขอ 7)

จํานวน 30,000 บาท

2. เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการอบรมธรรมะ ใหกับเด็ก
และเยาวชนในเขต
ตําบลโสกกาม (กองการศึกษาฯ) (เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกจายคาใชจายในการ จัดงาน การจัดการแขงขัน
กีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พ.ศ.2559 ขอ 7)         (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน
2561-2565 เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2563
หนา 132 ขอ 15)

จํานวน 10,000 บาท

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

จํานวน 5,000 บาท
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4. เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการทองถ่ินรักการอาน (กอง
การศึกษาฯ) (เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0816.5/ว 2813
ลงวันท่ี 10 กันยายน 2561)

จํานวน 5,000 บาท

5. เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการศูนยเรียนรูภูมิปญญา
ทองถ่ิน ปราชญชาวบาน (กองการศึกษาฯ) (เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
59 ขอ 7) (เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน ท่ี มท 0816.5/ว 932 ลงวันท่ี 14 มกราคม 2562)

จํานวน 10,000 บาท

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 3,785,110 บาท

งบบุคลากร รวม 1,539,720 บาท
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,539,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 605,880 บาท

เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานตําแหนงนักบริหารงาน
ชาง และ นายชางโยธา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 12,000 บาท
เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงาน
สวนตําบลตามสิทธิท่ีกฎหมายกําหนด ตําแหนง นาย
ชางโยธา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท
เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนง นักบริหารงานชาง

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 771,840 บาท
เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานจางตาม
ภารกิจ ตําแหนง ผูชวยชางไฟฟา ผูชวย นายชาง
โยธา ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ และพนักงานจาง
ท่ัวไป ตําแหนง พนักงานผลิต
น้ําประปา จํานวน 3 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท
เพ่ือจายเปนเงินคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจาง
ตามสิทธิท่ีกฎหมายกําหนด พนักงานจางตาม
ภารกิจ ตําแหนง ผูชวยชางไฟฟา ผูชวยนายชาง
โยธา และผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ พนักงานจาง
ท่ัวไป ตําแหนง พนักงานผลิตน้ําประปา
จํานวน 3 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 2,095,390 บาท
คาตอบแทน รวม 93,390 บาท
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คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 57,390 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 952,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ

1. เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการ ตําแหนง ลูกมือชางแผน
ท่ีภาษี , จัดเก็บขอมูลภาคสนาม ผูดูแลน้ําประปา หมู 2
บานนาตาไก หมู 5 บานบอพนา หมู 4,11 หมู 8 บาน
หนองปลาดุก หมู 9 บานถํ้าพระ และหมู 3 บานยางเรียน
(กองชาง)

จํานวน 732,000 บาท

2. เพ่ือจายเปนคาจางตรวจสอบคุณภาพน้ํา (กองชาง) จํานวน 30,000 บาท
3. เพ่ือจายเปนคาธรรมเนียมหรือคาใชจายในการรังวัด
ขอบเขตท่ีสาธารณะประโยชน (กองชาง)

จํานวน 30,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอ่ืนๆ

1. เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ อบรม
สัมมนาตางๆ เชน คาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ
คาเชาท่ีพัก และคาใชจายอ่ืนๆของพนักงานสวนตําบล
พนักงานจาง (กองชาง)

จํานวน 60,000 บาท

2. เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการขุดเจาะบอบาดาลเพ่ือ
แกปญหาน้ําอุปโภค –บริโภคในเขตตําบลโสกกาม (กอง
ชาง)

จํานวน 50,000 บาท

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

คาวัสดุ รวม 450,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

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

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท
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เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดซื้ออุปกรณ
ไฟฟา เชน หลอดไฟฟา สายไฟ
ชุดโคมไฟสองทาง บัลลาสต สตารทเตอร อุปกรณ
วิทยุ แม็กเนติก เบรกเกอร เฟสโปรเทคเตอร โอเวอร
โหลด ไทมเมอร และวัสดุอ่ืนๆ เก่ียวกับ
ไฟฟา ฯลฯ (กองชาง)

วัสดุกอสราง จํานวน 160,000 บาท
1.เพ่ือจายเปนคาวัสดุ
กอสราง เชน กรวด ทราย ปูนซีเมนต ไม เหล็กเสน ยา
งมะตอยสําเร็จรูปทอน้ําและอุปกรณประปาขอตอ ปูน
ขาว 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)

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 150,000 บาท
คาครุภัณฑ รวม 150,000 บาท
ครุภัณฑการเกษตร
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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 เพ่ิมเติม ครั้ง
ท่ี 1/2563 หนา 145 ขอ 7-9)

จํานวน 150,000 บาท

งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน รวม 4,135,000 บาท
งบลงทุน รวม 4,035,000 บาท

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง รวม 4,035,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

1.โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.พรอมฝาปด
สําเร็จรูป เพ่ือจายเปนคาจางเหมากอสรางรางระบายน้ํา
คสล.พรอมฝาปดสําเรจ็รูป หมูท่ี 1 ขนาดกวางภายนอก
0.60 เมตร ลึก 0.58 เมตร ยาว 125.00เมตร พรอมฝาปด
รางระบายน้ําคสล.สําเร็จรูป พรอมติดตั้งปาย
ประชาสัมพันธโครงการขนาด 1.20X2.40 เมตร จํานวน 1
ปาย รายละเอียดตามแบบ อบต. กําหนด (กองชาง)
(เปนไปตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7)
พ.ศ.2562 อํานาจหนาท่ี ตามมาตรา 22 มาตรา 23)
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 2561–2565 เพ่ิมเติม ครั้งท่ี
1/2563 หนา 73 ขอ 96)

จํานวน 250,000 บาท

2. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมูบาน เพ่ือจายเปนคาจางเหมากอสรางกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 2 ขนาดกวาง 4.00 เมตร
ยาว 117.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีต
ไมนอยกวา 468
ตารางเมตร พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการขนาด
1.20X2.40 เมตร
จํานวน 1 ปาย รายละเอียดตามแบบ อบต. กําหนด (กอง
ชาง) (เปนไปตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ท่ี 7) พ.ศ.2562 อํานาจหนาท่ี ตามมาตรา 22 มาตรา 23)
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 2561–2565 เพ่ิมเติม ครั้งท่ี
1/2563
หนา 57 ขอ 3)

จํานวน 250,000 บาท
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3. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยางเรียน–
ดงสวาง ขางบานนายสมพร เหลาลม เพ่ือจายเปนคาจาง
เหมากอสรางกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 3
ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 94.00 เมตรหนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไมนอยกวา 376ตารางเมตร พรอม
ติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการขนาด 1.20 X 2.40
เมตร จํานวน 1 ปาย รายละเอียดตามแบบ อบต. กําหนด
(กองชาง) (เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 อํานาจหนาท่ีตามมาตรา 22
มาตรา 23) (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 2561–2565
เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2563 หนา 58 ขอ 7)

จํานวน 200,000 บาท

4. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมูบาน เพ่ือจายเปนคาจางเหมากอสรางกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 4 ขนาดกวาง 4.00 เมตร
ยาว 117.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีเท
คอนกรีตไมนอยกวา 468 ตารางเมตร พรอมติดตั้งปาย
ประชาสัมพันธโครงการขนาด 1.20X2.40 เมตร
จํานวน 1 ปาย รายละเอียดตามแบบ อบต. กําหนด (กอง
ชาง)
(เปนไปตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7)
พ.ศ. 2562 อํานาจหนาท่ี ตามมาตรา 22 มาตรา23)
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 2561–2565 เพ่ิมเติม ครั้ง
ท่ี 1/2563 หนา 59 ขอ 14)

จํานวน 250,000 บาท

5. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมูบาน เพ่ือจายเปนคาจางเหมากอสรางกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 5 ขนาดกวาง 4.00 เมตร
ยาว 117.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีเท
คอนกรีตไมนอยกวา 468
ตารางเมตร พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการขนาด
1.20X2.40 เมตร
จํานวน 1 ปาย รายละเอียดตามแบบ อบต. กําหนด (กอง
ชาง)
(เปนไปตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7)
พ.ศ. 2562 อํานาจหนาท่ี ตามมาตรา 22 มาตรา23)
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 2561–2565 เพ่ิมเติม ครั้งท่ี
1/2563 หนา 64 ขอ 45)

จํานวน 250,000 บาท
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6. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมูบาน เพ่ือจายเปนคาจางเหมากอสรางกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 6 ขนาดกวาง 4.00 เมตร
ยาว 117.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีต
ไมนอยกวา 468 ตารางเมตร พรอมติดตั้งปาย
ประชาสัมพันธโครงการขนาด 1.20X2.40 เมตร จํานวน 1
ปาย รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด (กองชาง)
(เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี 7)
พ.ศ. 2562 อํานาจหนาท่ี ตามมาตรา 22 มาตรา 23)
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 2561–2565 เพ่ิมเติม ครัง้ท่ี
1/2563
หนา 61 ขอ 23)

จํานวน 250,000 บาท

7. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมูบาน เพ่ือจายเปนคาจางเหมากอสรางกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 7 ขนาดกวาง 4.00เมตร ยาว
94.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไม
นอยกวา 376 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) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน 2561–2565 เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2563
หนา 60 ขอ 21)

จํานวน 200,000 บาท

8. โครงการกอสรางรางระบายน้ําคสล.พรอมฝาปด
สําเร็จรูป เพ่ือจายเปนคาจางเหมากอสรางรางระบายน้ําค
สล.พรอมฝาปดสําเร็จรูป หมูท่ี 8 ขนาดกวางภายนอก
0.60 เมตร ลึก 0.58 เมตร ยาว 125.00 เมตร พรอมฝา
ปดรางระบายน้ํา คสล.สําเร็จรูป พรอมติดตั้งปาย
ประชาสัมพันธโครงการขนาด 1.20X2.40 เมตร จํานวน 1
ปาย รายละเอียดตามแบบ อบต. กําหนด (กองชาง)
(เปนไปตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี 7)
พ.ศ.2562 อํานาจหนาท่ี ตามมาตรา 22
มาตรา 23) (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 2561–2565
เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2563 หนา 73 ขอ 96)

จํานวน 250,000 บาท
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9. โครงการเทคอนกรีตเสริมเหล็กรอบเมรุมาศบานถํ้าพระ
เพ่ือจายเปนคาจางเหมาเทคอนกรีตเสริมเหล็กรอบเมรุมาศ
บานถํ้าพระ หมูท่ี 9 ขนาดกวาง 21.00 เมตร ยาว 21.00
เมตร หนา 0.12 เมตร และขนาดพ้ืนท่ี กวาง 4.00 เมตร
ยาว 29.00 เมตร หนา 0.12 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีต
ไมนอยกวา 516 ตารางเมตรพรอมติดตั้งปาย
ประชาสัมพันธโครงการขนาด 1.20 X 2.40 เมตร จํานวน
1 ปาย รายละเอียดตามแบบ อบต. กําหนด (กองชาง)
(เปนไปตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7)
พ.ศ. 2562 อํานาจหนาท่ี ตามมาตรา 22 มาตรา 23)
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 2561–2565 เพ่ิมเติม ครั้งท่ี
1/2563
หนา 124 ขอ 195)

จํานวน 200,000 บาท

10. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมูบาน เพ่ือจายเปนคาจางเหมากอสรางกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 10 ขนาดกวาง 4.00
เมตร ยาว 94.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีเท
คอนกรีตไมนอยกวา 376 ตารางเมตร พรอมติดตั้งปาย
ประชาสัมพันธโครงการขนาด 1.20 X 2.40 เมตร จํานวน
1ปาย รายละเอียดตามแบบ อบต. กําหนด (กองชาง)
(เปนไปตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7)
พ.ศ. 2562 อํานาจหนาท่ี ตามมาตรา 22
มาตรา 23) (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 2561–2565
เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2563
หนา 64 ขอ 45)

จํานวน 200,000 บาท

11. โครงการกอสรางรางระบายน้ําคสล.พรอมฝาปด
สําเร็จรูป เพ่ือจายเปนคาจางเหมากอสรางรางระบายน้ําค
สล.พรอมฝาปดสําเร็จรูป หมูท่ี 11 ขนาดกวางภายนอก
0.60 เมตร ลึก 0.58 เมตร พรอมฝาปดรางระบายน้ําคสล.
สําเร็จรูป ยาว 75.00เมตร 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 มาตรา23) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน2561–2565 เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2563
หนา 73 ขอ 96)

จํานวน 150,000 บาท
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12. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลาน
ยาง–หอปูตา บานเจริญสุข เพ่ือจายเปนคาจางเหมา
กอสรางกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 12
ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 117.00 เมตรหนา 0.15
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไมนอยกวา 468 ตารางเมตร
พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการขนาด 1.20X 2.40
เมตร จํานวน 1 ปาย รายละเอียดตามแบบ อบต. กําหนด
(กองชาง) (เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 อํานาจหนาท่ี ตามมาตรา 22
มาตรา23) (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 2561–2565
เพ่ิมเติม
ครั้งท่ี 1/2563 หนา 64 ขอ 43)

จํานวน 250,000 บาท

13. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมูบาน เพ่ือจายเปนคาจางเหมากอสรางกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 10 ขนาดกวาง 4.00
เมตร ยาว 134.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีเท
คอนกรีตไมนอยกวา 536 ตารางเมตร พรอมติดตั้งปาย
ประชาสัมพันธโครงการขนาด 1.20 X 2.40 เมตร จํานวน
1ปาย รายละเอียดตามแบบ อบต. กําหนด (กองชาง)
(เปนไปตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7)
พ.ศ. 2562 อํานาจหนาท่ี ตามมาตรา 22
มาตรา 23) (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 2561–2565
เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2563
หนา 64 ขอ 45)

จํานวน 285,000 บาท

14. โครงการกอสรางลานกีฬาตําบลโสกกามตั้งไว
100,000 บาทเพ่ือจายเปนคากอสรางลานกีฬาตําบล
โสกกามขนาดกวาง 16.00X16.00 หนา 0.12 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีเทคอนกรีตไมนอย 256 ตารางเมตร รายละเอียดตาม
แบบ อบต.กําหนด (กองศึกษาฯ) (เปนไปตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562
อํานาจหนาท่ี ตามมาตรา 22 มาตรา 23) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน
2561–2565 เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2563 หนา 122 ขอ 14)

จํานวน 100,000 บาท
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15. โครงการปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือจายเปนคา
ปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานยางเรียน หมูท่ี 3 พรอม
ติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการขนาด 1.20X2.40 เมตร
จํานวน 1 ปาย รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด (กอง
ศึกษาฯ)(เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ท่ี 7) พ.ศ.2562 อํานาจหนาท่ี ตามมาตรา 22 มาตรา 23)
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 2561–2565 เพ่ิมเติม ครั้งท่ี
1/2563 หนา 91 ขอ 3)

จํานวน 150,000 บาท

16. โครงการปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือจายเปนคา
ปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบอพนา หมูท่ี 5 พรอม
ติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการขนาด 1.20X2.40 เมตร
จํานวน 1 ปาย รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด
(กองศึกษาฯ) (เปนไปตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 อํานาจหนาท่ี ตามมาตรา 22
มาตรา23) (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 2561–2565
เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2563 หนา 91 ขอ 4)

จํานวน 150,000 บาท

17. โครงการปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือจายเปนคา
ปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดงสวาง หมูท่ี 6 พรอม
ติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการขนาด 1.20X2.40 เมตร
จํานวน 1 ปาย รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด
(กองศึกษาฯ) (เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 อํานาจหนาท่ี ตามมาตรา 22
มาตรา23) (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 2561–2565
เพ่ิมเติมครั้งท่ี 1/2563 หนา 92 ขอ 5)

จํานวน 150,000 บาท

18. โครงการซอมแซมถนนลูกรังเพ่ือการเกษตรในเขต
ตําบลโสกกาม โดยใชหินคลุก (เปนไปตาม พระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562
อํานาจหนาท่ี ตามมาตรา 22 มาตรา 23) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน 2561–2565 เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2563
หนา 58 ขอ 8)

จํานวน 500,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการท่ีเปนสาธารณประโยชน
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อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอเซกา เพ่ือดําเนินการ
ตามโครงการขยายเขตไฟฟาเพ่ือการเกษตร หมูท่ี 11 บาน
โนนงาม (เปนไปตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 อํานาจหนาท่ี ตามมาตรา 22
มาตรา 23) (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน2561–2565
เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2563 หนา 74 ขอ 98)

จํานวน 100,000 บาท

แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม รวม 10,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
คาใชสอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอ่ืนๆ

เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการรักน้ํา รักปา รักแผนดิน
(สํานักงานปลัด) (เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด
ท่ี มท 0891.4/ว 164 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2558)

(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 2561-2565 เพ่ิมเติม ครั้งท่ี
1/2563 หนา 123 ขอ 5)

จํานวน 10,000 บาท

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 10,837,456 บาท

งบกลาง รวม 10,837,456 บาท
งบกลาง รวม 10,837,456 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 239,718 บาท

เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของ
พนักงานจาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท
เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน (กองคลัง)

เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 7,273,200 บาท
เพ่ือจายเปนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุในเขตตําบลโสกกาม
(กองสวัสดิการสังคม)

เบ้ียยังชีพคนพิการ จํานวน 2,592,000 บาท
เพ่ือจายเปนเบี้ยยังชีพผูพิการในเขตตําบลโสกกาม
(กองสวัสดิการสังคม)

เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 30,000 บาท
เพ่ือจายเปนเบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดสในเขตตําบล
โสกกาม (กองสวัสดิการสังคม)

สํารองจาย จํานวน 250,000 บาท
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นายประชา  ปททุม สําหรับการพิจารณา วาระท่ี 1 ข้ันรับหลักการ มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย  หรือไม
ประธานสภา
นายกิตติ  ยมโคตร สอบถามงบประมาณท่ีตั้งจายในแผนงานรักษาความสงบภายใน ท่ีตั้งไว
รองประธานสภา 5,000 บาท ในการตั้งจุดตรวจชวงเทศกาลปใหม  สงกรานต
นายสุทธิสาร  ศรีพันลม สอบถามโครงการกอสรางถนนลูกรังท่ีตั้งไว  รวมถึงถนนเพ่ือการเกษตรหรือไม และ
ส.อบต. ม.6 สอบถามเรื่องงบศึกษาดูงานท่ีไมมีในขอบัญญัติ
นายประเสริฐ  ตั้งอุปละ 1.กรณีงบประมาณท่ีตั้งจายในแผนงานรักษาความสงบภายใน จํานวน
ปลัด อบต. 5,000 บาท เปนคาใชจายในการจัดทําปายประชาสัมพันธ สวนคาตอบแทน อปพร.

เบิกจายในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  หมวดคาตอบแทน ประเภทคาตอบแทนผู
ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

2.กรณีกอสรางถนนลูกรังใหรวมถึงถนนเพ่ือการเกษตร
3.การศึกษาดูงานงบประมาณ 2564 มิไดตั้งจายเนื่องจากการแพรเชื้อโรค

โควิค 19 และสะสมไวเพ่ือพัฒนาในดานอ่ืน ๆ
นายบุญสนั่น มหาอุป สอบถามงบประมาณท่ีตั้งจายเปนคาน้ําประปาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน
ส.อบต.ม 3 6,000 บาท มีความจําเปนตองตั้งจายหรือไมเนื่องจากการประปาอยูในความดูแล

ขององคการบริหารสวนตําบลอยูแลว  และการการแกไขปญหาน้ําประปาไมเพียงพอ
ในพ้ืนท่ีหมูท่ี 3 จะมีวิธแีกไขอยางไร

นายคูณ  อุนคํา ในสวนของคาน้ําประปาเปนการตั้งจาย เพ่ือจายใหกับประปาหมูบานท่ีมา
นายก อบต. เรียกเก็บกับทางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

กรณีปญหาน้ําประปาไมพอใชจะตองมีการขยายทอเมนทางผูบริหารจะดู
งบประมาณอีกครั้งหนึ่ง ในสวนของวัสดุประปาวามีการดําเนินการขยายทอเมน
หรือไม

นายพิสิฐ  ขันสีมนต สอบถามกรณี ธนาคารขยะจะมีวิธีการดําเนินการตอหรือไม  ถาดําเนินการ
ส.อบต.ม5 ตอจะดําเนินการอยางไร และงบประมาณท่ีตั้งไวมิไดมีการตั้งจายในสวนคาใชจาย

ของการเลือกตั้ง

เพ่ือจายในกรณีจําเปนเรงดวนฉุกเฉินตามความ
เหมาะสม (สํานักงานปลัด)

รายจายตามขอผูกพัน
1. เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ทองถ่ิน (สํานักงานปลัด)

จํานวน 192,538 บาท

2. เพ่ือจายเปนคาใชจายในการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตําบลโสกกาม (กองสวัสดิการสังคม)

จํานวน 20,000 บาท

3. เงินคาจัดการศพกรณีเสียชีวิตในระหวางปฏิบัติราชการ
(กองคลัง)

จํานวน 10,000 บาท

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น
(กบท.)

จํานวน 220,000 บาท

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถ่ิน (กบท.) (กองคลัง)
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นายคูณ  อุนคํา เรื่องของธนาคารขยะ ปญหาเกิดจากหมูบาน เพราะทางหมูบานไมสามารถ
นายก อบต. ดําเนินการเก็บเงินสมาชิกสงใหกับทาง องคการบริหารสวนตําบลได แนวทางแกไข

ทางผูบริหารจะดําเนินการจัดหางบประมาณ ในดานอ่ืน ๆเขามาแกไขตอไป
นายประเสริฐ  ตั้งอุปละ กรณีงบเลือกตั้ง หากมีการเลือกตั้งในปงบประมาณ 2564 จะมีการโอน
ปลัด อบต. งบประมาณท่ีไมจําเปนมาตั้งจายหรือใชวิธีจายขาดเงินสะสม  ตามระเบียบและ

หนังสือสั่งการท่ีกรมใหแนวทางปฏิบัติ
นายประชา  ปททุม สําหรับการพิจารณา วาระท่ี 1 ข้ันรับหลักการ มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย  หรือไม
ประธานสภา ถาไมมีจะขอมติท่ีประชุมในวาระท่ี 1 ข้ันรับหลักการ
มติท่ีประชุม มีมติรับหลักการ   จํานวน 21 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง

3.2 การแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ
นายประชา ปททุม สอบถามสมาชิกในการแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ป 2563 ท่ีประชุม จะมีมติ
ประธานสภา ใหแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ 3-7 ทาน ท่ีประชุมมีมติเห็นเปนอยางไร
ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบใหแตงตั้ง จํานวน 5 ทาน
นายประชา  ปททุม ขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ พรอมผูรับรอง 2 ทาน
ประธานสภา
นายศราวุฒิ  สีทา เสนอ บุญสนั่น  มหาอุป ผูรับรอง นายสุวรรณ  บุญมี และนายไพรัตน  สิงหาสาร
ส.อบต. หมู 11
นายประชา  ปททุม ทานใดเห็นชอบใหนายบุญสนั่น มหาอุป เปนคณะกรรมการแปรญัตติ ขอมติท่ี
ประธานสภา ประชุม
ท่ีประชุม เห็นชอบ 20 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง
นายพิสิฐ  ขันสีมนต เสนอ สุทธสาร  ศรีพันลม ผูรับรอง นายกิตติ  ยมโคตร  และนายสุภาษิต
ส.อบต. หมู 5 อุนคํา
นายประชา  ปททุม ทานใดเห็นชอบใหนายสุทธิสาร  ศรีพันลม เปนคณะกรรมการแปรญัตติ ขอมติท่ี
ประธานสภา ประชุม
ท่ีประชุม เห็นชอบ 18 เสียง งดออกเสียง 4 เสียง
นายกิตติ  ยมโคตร เสนอ นายไพรัตน  สิงหาสาร ผูรับรอง นายสุวรรณ บุญมี  และนายไพรัตน
รองประธานสภา สิงหาสาร
นายประชา  ปททุม ทานใดเห็นชอบใหนายไพรัตน  สิงหาสาร เปนคณะกรรมการแปรญัตติ ขอมติท่ี
ประธานสภา ประชุม
ท่ีประชุม เห็นชอบ 20 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง
นายวิทยา  หัตถกิจ เสนอ นายพิสิฐ  ขันสีมนต ผูรับรอง นายสัญญา  บุญเติมนิติกุล
ส.อบต. หมู 2 และนายสุทธิสาร  ศรีพันลม
นายประชา  ปททุม ทานใดเห็นชอบใหนายพิสิฐ  ขันสีมนต เปนคณะกรรมการแปรญัตติ ขอมติท่ี
ประธานสภา ประชุม
ท่ีประชุม เห็นชอบ 20 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง
นายบุญเฮือง  บุญแสน เสนอ นายอันชัน  แกวดวงดี ผูรับรอง นายสุวรรณ  บุญมี  และน.ส.พิสมัย  สิงมาตร
ส.อบต. หมู 6
นายประชา  ปททุม ทานใดเห็นชอบใหนายอันชัน แกวดวงดเีปนคณะกรรมการแปรญัตติ ขอมติท่ีประชุม
ประธานสภา
ท่ีประชุม เห็นชอบ 21 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
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นายประชา  ปททุม เม่ือไดคณะกรรมการแปรญตัติแลว  ใหท่ีประชุมกําหนดวันยื่นคําขอแปรญัตติ
ประธานสภา
ท่ีประชุม กําหนดใหมีการยื่นคําขอแปรญัตติ ระหวางวันท่ี 4-6 สิงหาคม 2563 เวลา

08.30-16.30 น. ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม พรอมท้ัง
กําหนดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเพ่ือแปรญัตติในวันท่ี 7 สิงหาคม 2563
และกําหนดประชุมในวาระท่ี 2 ในวันท่ี 10 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 ณ
หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืน ๆ
นายบุญสนั่น  มหาอุป การซอมแซมไฟฟาสองสวางภายในหมูบาน ซึ่งไดมีการทําหนังสือรองเรียน
ส.อบต.ม3 มาหลายครั้งแลว ปรากฏวาปจจุบันยังใชงานไมได และฝากใหติดตามเอกชนถมท่ี ทํา

ใหปดก้ันทางน้ํา
นายคูณ  อุนคํา กรณีไฟฟาสองสวาง จะติดตามใหกองชางเขาไปตรวจสอบ เนื่องจากในชวง
นายก อบต. ท่ีเกิดฝนตกทําใหไมสามารถเขาไปดําเนินการได

การถมดินหากเปนการถมท่ีปดก้ันทางน้ําสาธารณะ ถือวาเปนการบุกรุกทาง
สาธาณะ ก็จะใหทางองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการทางกฎหมายตอไป

นายสุทธิสาร  ศรีพันลม สอบถามโครงการซอมแซมถนนลูกรังท่ีดําเนินการไปแลวและมีผูรองเรียนใน
ส.อบต.ม6 สื่อ สืบเนื่องจากทางกองชางไมไดดําเนินการใหเปนไปตามความตองการของสมาชิก

และไมมีเอกสารประมาณการราคาปริมาณลูกรังแจงใหสมาชิกทราบ การประสาน
กับผูรับจางไมดําเนินการใหเปนท่ีเรียบรอยทําใหประชาชนผูสัญจรไปมาสงสัยวา
งบประมาณท่ีมาดําเนินการ ดําเนินการไดเพียงเทานี้หรือ

นายคูณ  อุนคํา ในสวนของการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบาน จะไดกํากับกองชาง
นายก อบต. ดําเนินการแจง สมาชิกทราบ พรอมท้ังชี้แจงในเรื่องปริมาณลูกรังท่ีลงใหกับทุก

หมูบานไดรับทราบตอไป
นายพิสิฐ  ขันสีมนต สอบถามงบประมาณในการขยายเขตไฟฟา สายบานบอพนาวาจะ
ส.อบต. ม5 ดําเนินการแลวหรือยัง และงบประมาณซอมแซมถนนลูกรังเสนไปฝายน้ําลนทาง

องคการบริหารสวนตําบลมีงบซอมแซมหรือไม อีกเรื่องคือการสํารวจออกแบบของ
กองชางท่ีทางคณะกรรมการหมูบานขอความอนุเคราะห ในการประมาณการและ
ออกแบบปรากฏวากองชาง ไมใหความรวมมือในการสํารวจและออกแบบ ซึ่งทาง
หมูบานตองใชประกอบของบประมาณสนับสนุนจากอําเภอ จึงฝากใหผูบริหารกําชับ
กองชางอํานวยความสะดวกใหหมูบาน  ในการออกแบบและประมาณการราคา
เนื่องจากในหมูบานไมมีคนมีความรู ความชํานาญ

นายคูณ  อุนคํา การขยายเขตไฟฟารองบประมาณ ถามีงบประมาณเขามาจึงจะสามรถ
นายก อบต. ดําเนินการได

การซอมแซมถนนลูกรัง ในขณะนี้ทางองคการบริหารสวนตําบลไดซอมแซม
ไปบางสวน สวนท่ีเหลือติดท่ีงบประมาณ

กรณีกองชางจะไดดําเนินการใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติดําเนินการชวยเหลือ หาก
มีการรองขอถือวาเปนการชวยเหลือประชาชน เปนหนาท่ีท่ีตองกระทํา

ระเบียบ/หนังสอืสั่งการ/กฎหมายท่ีเกี่ยวของ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547

และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554
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- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2541 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ. 2543
ปดประชุม  เวลา 12.00 น.

(ลงชื่อ) ผูบันทึกการรายงานการประชุม
(นายประเสริฐ  ตั้งอุปละ)

(ลงชื่อ) ตรวจรายงานการประชุม
(นายประชา  ปททุม)

(ลงชื่อ) ตรวจรายงานการประชุม
(นายบุญสนั่น  มหาอุป)

(ลงชื่อ) ตรวจรายงานการประชุม
(นายประดิษฐ  พรมจันทร)

(ลงชื่อ) ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวพิสมัย  สิงมาตร)

(ลงชื่อ) ตรวจรายงานการประชุม
(นายพิทักษ  มณีสุข)


