รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลคลองกระจง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจาปี ๒๕๖๐
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
วันจันทร์ที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
......................................
ผู้เข้าประชุม
๑. นายสังเวย
๒. นายรุน
๓. นางกมลพร
๔. นายภานุพล
๕. นายสุทธาศักดิ์
๖. นายยงยุทธ์
๗. นายจรัญ
๘. นายบรรพต
๙. นายคะเนตร์
๑๐. นางเสาวรส
๑๑. นายสุธีร์
๑๒. นายอรุณ
๑๓. นายณรงค์
๑๔. นายทนงค์
๑๕. นายนเรศ
๑๖. นายวชิระ

โตจริง
นาคพรม
รัชนีวิลัย
อินวงค์
สุทธานุกูล
พรน้อย
ไก่แก้ว
อิ่มสมบัติ
ยี่โถ
ศรเพชร
เริ่มจา
สมเคราะห์
แกมทอง
รุ้งกระดี่
คงพลู
อ่องเมือง

ประธานสภาอบต.คลองกระจง
รองประธานสภาอบต.คลองกระจง
เลขานุการสภาอบต.คลองกระจง
สมาชิกสภาอบต.คลองกระจง หมู่ที่
สมาชิกสภาอบต.คลองกระจง หมู่ที่
สมาชิกสภาอบต.คลองกระจง หมู่ที่
สมาชิกสภาอบต.คลองกระจง หมู่ที่
สมาชิกสภาอบต.คลองกระจง หมู่ที่
สมาชิกสภาอบต.คลองกระจง หมู่ที่
สมาชิกสภาอบต.คลองกระจง หมู่ที่
สมาชิกสภาอบต.คลองกระจง หมู่ที่
สมาชิกสภาอบต.คลองกระจง หมู่ที่
สมาชิกสภาอบต.คลองกระจง หมู่ที่
สมาชิกสภาอบต.คลองกระจง หมู่ที่
สมาชิกสภาอบต.คลองกระจง หมู่ที่
สมาชิกสภาอบต.คลองกระจง หมู่ที่

ผู้ไม่มาประชุม
๑. นางเอ็นดู

อินทะโฉม

สมาชิกสภาอบต.คลองกระจง หมู่ที่ ๖

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายมนตรี
๒. นายสมิง
๓. นายเอกสิทธิ์
๔. นายเกษม
๕. นางสาวรัชดา

พร้อมวงศ์
ไก่แก้ว
วงกลม
เข็มทอง
เลขวรรณวิจิตร

นายกอบต.คลองกระจง
รองนายกอบต.คลองกระจง
รองนายกอบต.คลองกระจง
เลขานุการนายกอบต.คลองกระจง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลคลองกระจง

เริ่มประชุม

เวลา ๐๙.๐๐ น.

๓
๓
๒
๒
๑
๔
๔
๗
๘
๙
๙
๖
๕

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมนายสังเวย โตจริง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
คลองกระจง กล่าวเปิดประชุมและได้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

/ระเบียบวาระ...
-๒ระเบียบวาระที่ ๑
ประธานสภาอบต.คลองกระจง

ที่ประชุม
ประธานสภาอบต.คลองกระจง

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒
ประธานสภาอบต.คลองกระจง

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

ประธานสภาอบต.

เรื่องประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
๑.๑ ร่วมกิจกรรมโครงการตามรอยวัฒนธรรมลุ่มน้ายม ภูมิถิ่นคลองกระจง
- ตามที่ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลคลองกระจง ได้ จั ด กิ จ กรรมตามรอย
วัฒ นธรรมลุ่ ม น้ ายม ภู มิ ถิ่ น คลองกระจง เมื่ อ วั น ที่ ๑๐ สิ งหาคม ๒๕๖๐
ณ ศาลาการเปรียญวัดคลองกระจง ขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรม
รับทราบ
๑.๒ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้
- ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลคลองกระจง ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เมื่อ
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารเอนกประสงค์หมู่ที่ ๗ ขอบคุณทุกท่านที่
เข้าร่วมกิจกรรม
รับทราบ
รับรองรายงานการประชุม
ขอให้สมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภา
อบต.คลองกระจง สมัย วิ ส ามัญ สมัย ที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๔
กรกฎาคม ๒๕๖๐ ว่า มี ท่ านใดจะแก้ ไขหรือ เปลี่ ย นแปลง รายงานการ
ประชุม หรือไม่ ถ้าไม่มีขอให้พิจารณารับรองรายงานการประชุม
มีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองการการประชุมสภาอบต. คลองกระจง
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ญัตตินายกองค์การบริหารส่วนตาบลคลองกระจง
๓.๑ ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ วาระที่ ๑
- ด้วยนายกองค์การบริห ารส่ ว นตาบล ได้เสนอร่างข้อบัญ ญั ติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลคลองกระจง ได้พิจารณาในวาระแรก เป็นวาระรับหลักการ สมาชิกมี
สิทธิอภิปรายพอสมควรก่อนรับหลักการได้ จึงขอเรียนท่านนายกองค์การ

นายก อบต.คลองกระจง

บริหารส่วนตาบล แถลงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑
เชิญท่านนายกมนตรี พร้อมวงศ์ ชี้แจงรายละเอียดดังกล่าว
- เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
คลองกระจง
บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลคลองกระจง
จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลคลองกระจงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนตาบลคลองกระจง จึงขอแถลงให้ท่านประธาน และสมาชิกสภา
ทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการ และแนวนโยบายใน
การดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังต่อไปนี้
/๑. สถานะการ....
-๓1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. 25๖๐
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองกระจง มีสถานะการเงิน ดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ๓1,๗๑๕,๘๙๑.๒๑ บาท
1.1.2 เงินสะสม
๑๕,๕๐๐,๗๒๖.๐๙ บาท
1.1.3 ทุนสารองเงินสะสม ๑๒,๐๔๓,๗๗๙.๑๒ บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย
จานวน - โครงการ โครงการรวม - บาท
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
จานวน ๑ โครงการ โครงการรวม ๑๓๕,๐๐๐ บาท
1.1.6 เงินกู้คงค้าง
บาท
2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 255๙
(๑) รายรับจริง ทั้งสิ้น ๑๙,๘๕๕,๕๔๘.๒๑ บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร
๔๗๗,๒๐๔.๖๗ บาท
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับ และใบอนุญาต ๔๐๐,๓๒๙.๓๐ บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
๒๕๙,๘๕๔.๗๑ บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
๖๙,๗๗๐.๐๐ บาท
หมวดรายได้จากทุน
บาท
หมวดภาษีจัดสรร
๑๔,๑๙๑,๑๔๓.๕๓ บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
๔,๔๕๗,๒๔๖.๐๐ บาท
(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ ๙,๒๕๖,๒๙๕.๐๙ บาท
(๓) รายจ่ายจริง จานวน ๑๗,๗๓๖,๑๗๘.๑๘.- บาท ประกอบด้วย
งบกลาง
๕๒๑,๑๗๙.๐๐
บาท

งบบุคลากร
๘,๒๕๓,๙๘๐.๓๓
บาท
งบดาเนินงาน ๔,๐๒๒,๖๓๘.๘๕
บาท
งบลงทุน
๓,๗๕๑,๐๘๐.๐๐
บาท
งบรายจ่าย
บาท
งบเงินอุดหนุน ๑,๑๘๗,๓๐๐.๐๐
บาท
(๔) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
๙,๐๕๖,๗๓๕.๐๙ บาท
(๕) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่ จานวน ,
๑,๙๘๐,๐๐๖.๐๐ บาท
รายละเอียด การตั้งรับงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑
ดังนี้ (รายละเอียดตามร่างข้อบัญญัติฯ ที่แจกให้) ดังนี้
/๒.๑ รายรับ...
-๔๒.๑ รายรับ ประมาณการไว้ทั้งสิ้น จานวน ๓๑,๓๕๐,๐๐๐ บาท
- รายได้จัดเก็บเอง รวมจานวน ๑,๒๗๒,๐๐๐ บาท
หมวดภาษีอากร จานวน ๔๗๗,๐๐๐ บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จานวน
๓๒๔,๐๐๐ บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จานวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จานวน ๗๑,๐๐๐ บาท
- รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท. รวมจานวน
๑๔.๗๒๘,๐๐๐ บาท
หมวดภาษีจัดสรร จานวน ๑๔,๗๒๘,๐๐๐ บาท
- รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท. รวมจานวน ๑๕.๓๕๐,๐๐๐ บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จานวน ๑๕,๓๖๐,๐๐๐ บาท
รวมจานวนทั้งสิ้น ๓๑,๓๕๐,000 บาท (สามสิบเอ็ดล้านสาม
แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตั้งรับงบประมาณ ประจาปี ๒๕๖๑ ดังนี้
๑. เงินรายได้ จานวน ๑๖.๐๐๐.๐๐๐ บาท
๒. เงินอุดหนุน จานวน ๑๕,๓๕๐,๐๐๐ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๑,๓๕๐,๐๐๐ บาท หาร ๔๐% ของตั้งรับ
จานวน ๑๒,๕๔๐,๐๐๐ บาท
รวมรายจ่ายของแต่ละส่วนราชการของอบต. ดังนี้
สานักปลัด อบต. จานวน ๑๘,๗๒๘,๕๔๘ บาท (สิบแปดล้าน
เจ็ดแสนสองหมื่นแปดพันห้าร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน) แยกเป็น
(๑) งบกลาง จานวน ๙,๘๔2,6๔๘ บาท

- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (พนักงานจ้างตามภารกิจ
5%พนักงานจ้างทั่วไป5%ของเงินเดือน/เดือน/คน) จานวน 120,000 บาท
- เงินสมทบกองทุน กสจ.ของลูกจ้างประจาถ่ายโอนสถานี
สูบน้าด้วยไฟฟ้า จานวน ๗,๐00 บาท
- เงินสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ
จานวน ๗,๔00,000 บาท
- เงินสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ จานวน 1,๘00,000 บาท
- เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ (คนละ 500/เดือน)
จานวน 20,000 บาท
- สารองจ่าย
จานวน 1๙๕,๖๔๘ บาท
- รายจ่ายตามข้อผูกพัน จานวน 140,000 บาท
/-เงินสมทบ...
-๕- เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ
(๔0% ของเงินสมทบกองทุน) จานวน 90,000 บาท
- เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลคลองกระจง
จานวน 50,000 บาท
- เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(ร้อยละ 1 ของงบประมาณรายได้ตั้งรับ) จานวน 16๐,0๐0 บาท
(๒) งบบุคลากร *** จานวน 6,๐๗๘,000 บาท
(ก) หมวดเงินเดือน จานวน 6,๐๗๘,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) จานวน 2,488,000 บาท
๑. เงินเดือนนายก อบต./รองนายก อบต. จานวน
๕๑๕,๐๐๐ บาท
๒. เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก อบต. /รองนายก
อบต จานวน ๔๓,๐๐๐ บาท
3. เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก อบต. / รองนายก อบต.
จานวน ๔๓,๐๐๐ บาท
4. เงินค่าเลขานุการ / ที่ปรึกษานายก อบต. จานวน
๘๗,๐๐๐ บาท
5. เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา/เลขานุการสภา อบต.
จานวน ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) *** จานวน 3,๕๙๐,000 บาท

1. เงินเดือนพนักงานส่วนตาบล จานวน 2,๓00,000 บาท
2.เงินเพิ่มต่างๆ(ค่าครองชีพพนักงาน)จานวน ๙๐,000บาท
3. เงินประจาตาแหน่ง จานวน 180,000 บาท
4. ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ /พนักงานจ้างทั่วไป
จานวน ๙4๐,000 บาท
๕. เงินเพิ่มต่างๆ (ค่าครองชีพพนักงานจ้างตามภารกิจ
จานวน 80,000 บาท
(3) งบดาเนินการ *** จานวน 2,๕๙4,000 บาท
ข. หมวดค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ จานวน
1,8๗๕,000 บาท
ค่าตอบแทน *** จานวน ๑๓๐,000 บาท
1. เงินค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อ
อบต. จานวน ๑๕,000 บาท
/๒. ค่าตอบแทน...
-๖2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จานวน
10,000 บาท
3. เงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน จานวน 90,000 บาท
4. เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร จานวน ๑5,000 บาท
ค่าใช้สอย *** จานวน 1,๔๔0,000 บาท
1. รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ จานวน 1๒0,000 บาท
รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ จานวน 10,000 บาท
2. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จานวน
๕,000 บาท
2.1 ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล (ไม่เกิน
๑๐% ของเงินรายได้จริง)
2.2 ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือ
คณะกรรมการ, อนุกรรมการ
3. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จานวน 1,๒๔๕,๐๐๐ บาท
3.1 ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ จานวน
150,000 บาท
แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป จานวน
๓๕๕,๐๐๐ บาท
3.2 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จานวน ๒๐0,000 บาท
3.3 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จานวน ๑๕,000 บาท
3.๔ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกฎหมายท้องถิ่นสาหรับ
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น จานวน ๕๐,000 บาท

3.๕ โครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรมของพนักงาน
ส่วนตาบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง จานวน ๑๕,000 บาท
3.๖ โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย จานวน 10,000 บาท
3.๗ โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
จานวน ๕,000 บาท
๓.๘ โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และรัฐพิธีตา่ ง
จานวน ๓0,000 บาท
3.๙ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จานวน
๓๐,000 บาท
แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานวางแผนสถิติและวิชาการ
บริหารทั่วไป จานวน ๔๕,๐๐๐ บาท
3.๑๐ โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทาแผนพัฒนาของ
อบต. จานวน ๑๕,000 บาท
/๓.๑๑ โครงการ...
-๗3.๑๑ โครงการอบรมการจัดทาและทบทวนแผนพัฒนา
หมู่บ้าน จานวน 1๕,000 บาท
3.1๒ โครงการจัดทาเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของ
อบต. จานวน 1๕,000 บาท
แผนงานการรักษาความสงบ/งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย จานวน ๔๐๕,๐๐๐ บาท
3.1๓ โครงการดาเนินงานการป้องกัน และบรรเทา
สาธารณภัย จานวน ๑๘0,000 บาท
3.1๔ โครงการดาเนินงานการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพกู้ภัย)
จานวน ๑๘๐,000 บาท
3.1๕ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
ปีใหม่ จานวน 15,000 บาท
3.1๖ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์ จานวน 15,000 บาท
3.1๗ โครงการอบรมวินัยจราจรขับขี่ปลอดภัยสวมหมวก
นิรภัย 100% จานวน 15,000 บาท
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน/งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน จานวน ๒๙๐,๐๐๐ บาท
3.1๘ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(ส่งเสริม,บาบัด,ฟื้นฟู) จานวน 30,000 บาท
3.1๙ โครงการปกป้องสถาบันของชาติ สร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ จานวน 15,000 บาท
3.๒๐ โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน
จานวน 15,000 บาท

3.๒1 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้นาหมู่บ้านตัวแทน
ประชาคมหมู่บ้าน กลุ่มสตรีและข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล
คลองกระจง จานวน ๒๐๐,000 บาท
3.๒๒ โครงการส่งเสริมความเข้มแข็ง ยุติความรุนแรงใน
ครอบครัว จานวน 15,000 บาท
3.๒๓ โครงการ อบต.พอเพียง ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
จานวน 15,000 บาท
๔. รายจ่ายเพื่อบารุงรักษาและซ่อมแซม จานวน
๖๐,000 บาท
๔.๑ ซ่อมแซมวัสดุ–ครุภัณฑ์ (เพื่อให้สามารถใช้งานได้ปกติ)
จานวน 30,000 บาท
- ซ่อมแซมวัสดุ – ครุภัณฑ์ (เพื่อให้สามารถใช้งานได้ปกติ)
จานวน ๓๐,000 บาท
ค่าวัสดุ *** จานวน ๓๐5000 บาท
๑.วัสดุสานักงาน
จานวน ๓0,000 บาท
/๒. วัสดุไฟฟ้า...
-๘๒. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จานวน 5,000 บาท
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จานวน ๑๐,000 บาท
๓. วัสดุงานบ้านงานครัว จานวน ๑0,000 บาท
๔. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รถส่วนกลาง) จานวน
30,000 บาท
- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์กู้ภัย/รถบรรทุกน้า)
จานวน ๒๐,000 บาท
๕. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รถส่วนกลาง) จานวน
60,000 บาท
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รถยนต์กู้ภัย/รถบรรทุกน้า)
จานวน 70,000 บาท
๖. วัสดุการเกษตร แผนงานการเกษตรจานวน ๕,๐๐๐บาท
๗. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จานวน ๕,๐๐๐ บาท
๘. วัสดุเครื่องแต่งกาย จานวน ๒๕,๐๐๐ บาท
๙. วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน ๑๕,๐๐๐ บาท
๑๐.วัสดุเครื่องดับเพลิง จานวน ๒๐,๐๐๐ บาท
ค. หมวดค่าสาธารณูปโภค จานวน ๗๑๙,๐๐๐ บาท
๑. ค่าไฟฟ้า (อบต. ๓๐๐,๐๐๐/สถานีสูบน้า ๓๕๐,๐๐๐)
จานวน ๖๕๐,๐๐๐ บาท
๒. ค่าน้าประปา จานวน ๑๕,๐๐๐ บาท
๓. ค่าโทรศัพท์ จานวน ๑๒,๐๐๐ บาท
๔. ค่าไปรษณีย์ จานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
๕.ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคมจานวน ๓๒,๐๐๐ บาท

(๔) งบลงทุน จานวน ๑๒๙,๗๐๐ บาท
ง.หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง จานวน
๑๒๙,๗๐๐ บาท
ครุภัณฑ์ จานวน ๑๒๙,๗๐๐ บาท
๑. ครุภัณฑ์การเกษตร จานวน ๙๕,๐๐๐ บาท
๑.๑ เครื่องสูบน้าเครื่องยนต์ดีเซล ๑ เครื่อง เครื่องสูบ
น้ามอเตอร์ไฟฟ้า สูบได้ไม่น้อยกว่า ๓,๘๐๐ ลิตร/นาที
๒. ครุภัณฑ์สานักงาน จานวน ๙๗,๐๐๐ บาท
๒.๑ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ๒ เครื่อง ๑๘ หน้า/นาที
ความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๖๐๐*๖๐๐ dpi เครื่องละ
๓,๓๐๐ จานวน ๖,๖๐๐ บาท
๒.๒ สแกนเนอร์สาหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป มีความ
ละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐*๔,๘๐๐ dpi
จานวน ๓,๑๐๐ บาท
/๕. ซ่อมแซม...
-๙๕. ซ่อมแซม บารุงรักษา และปรับปรุงครุภัณฑ์ จานวน
๑๕,๐๐๐ บาท
- ซ่อมแซม บารุงรักษา และปรับปรุงครุภัณฑ์ จานวน
๑๐,๐๐๐ บาท
(๖) งบเงินอุดหนุน จานวน ๘๔,๒๐๐ บาท
อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน ๑๖,๐๐๐ บาท
๖.๑ อุดหนุน อบต.วังไม้ขอน โครงการบริหารงานของ
สถานที่กลางสาหรับเป็นศูนย์ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นอาเภอสวรรคโลก จานวน ๑๖,๐๐๐ บาท
อุดหนุนส่วนราชการ จานวน ๖๘,๒๐๐ บาท
๖.๒ สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย
โครงการดาเนินงานศูนย์ประสานและบริการข้อมูลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จานวน ๘,๐๐๐ บาท
๖.๓ ที่ทาการปกครองอาเภอสวรรคโลก โครงการรัฐพิธี
จานวน ๑๒,๐๐๐ บาท
๖.๔ ที่ทาการปกครองอาเภอสวรรคโลก โครงการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชนเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน จานวน
๓๕,๐๐๐ บาท
๖.๕ ที่ทาการปกครองอาเภอสวรรคโลก โครงการกิจกรรม
รณรงค์สัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด จานวน ๑๓,๒๐๐ บาท

กองคลัง รวมรายจ่ายจานวน ๒,1๗๐,๕๔0 บาท (สองล้าน
หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
(๑) งบบุคลากร *** จานวน ๑,๖๒๑,0๔0 บาท
(ก) หมวดเงินเดือน จานวน ๑,๖๒๑,0๔0 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) *** จานวน ๑,6๒๑,0๔0 บาท
1. เงินเดือนพนักงานส่วนตาบล จานวน ๑,๐๙๑,0๔0 บาท
2.เงินเพิ่มต่างๆ(ค่าครองชีพพนักงาน)จานวน ๑๘,000บาท
3. เงินประจาตาแหน่ง จานวน ๔๒,000 บาท
4. ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ / พนักงานจ้างทั่วไป
จานวน ๔๒๐,000 บาท
๕. เงินเพิ่มต่างๆ (ค่าครองชีพพนักงานจ้างตามภารกิจ
จานวน ๕๐,000 บาท
(๒) งบดาเนินการ *** จานวน ๕๐๒,000 บาท
ข. หมวดค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ จานวน
๕๐2,000 บาท
/ ค่าตอบแทน...
๑๐ค่าตอบแทน *** จานวน ๘๒,000 บาท
1.เงินค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อ
อบต. จานวน 30,000 บาท
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จานวน
10,000 บาท
3. เงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน จานวน ๔๒,000 บาท
ค่าใช้สอย *** จานวน 3๕๕,000 บาท
1. รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ จานวน 1๕0,000 บาท
๒. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จานวน 1๘๐,๐๐๐ บาท
๒.๑ ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ จานวน
๗๐,000 บาท
แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานคลัง จานวน
๑๑๐,๐๐๐ บาท
๑. โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีขององค์การ
บริหารส่วนตาบลคลองกระจง จานวน 1๐,000 บาท
๒. โครงการจัดทาแผนภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จานวน
1๐0,000 บาท
๓. รายจ่ายเพื่อบารุงรักษาและซ่อมแซม จานวน
๒๕,000 บาท
- ซ่อมแซมวัสดุ – ครุภัณฑ์ (เพื่อให้สามารถใช้งานได้ปกติ)

จานวน ๒๕,000 บาท
ค่าวัสดุ *** จานวน ๖๕,000 บาท
๑. วัสดุสานักงาน
จานวน ๔๐,000 บาท
๒. วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน ๒๕,000 บาท
งบลงทุน จานวน ๔๗,๕๐๐ บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง จานวน
๔๗,๕๐๐ บาท
ครุภัณฑ์ จานวน ๔๗,๕๐๐ บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จานวน ๕,๖๐๐ บาท
- เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐VA จานวน ๒ เครื่อง มี
กาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า ๘๐๐VA(๔๘๐ Watts) จานวน ๕,๖๐๐ บาท
๔. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สานักงานจานวน ๔๑,๙๐๐ บาท
๔.๑ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ๑๘ หน้า/นาที ความละเอียด
ในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า๖๐๐*๖๐๐dpiเครื่องละ ๓,๓๐๐จานวน ๙,๙๐๐ บาท
๔.๒ เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับสานักงาน จานวน ๒
เครื่อง หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๒ แกนหลักพื้นฐานไม่น้อย
กว่า ๓.๓ GHz หรือดีกว่า จานวน ๑ หน่วย จานวน ๓,๒๐๐ บาท
/กองช่าง...
-๑๑กองช่าง รวมรายจ่ายจานวน ๔,1๗๐,๕๔0 บาท
(สีล่ ้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
(๑) งบบุคลากร *** จานวน ๕๘๗,000 บาท
(ก) หมวดเงินเดือน จานวน ๕๘๗,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) *** จานวน ๕๘๗,000 บาท
1. เงินเดือนพนักงานส่วนตาบล จานวน ๓๗0,000 บาท
2. เงินประจาตาแหน่ง จานวน ๔๒,000 บาท
๓. ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ / พนักงานจ้างทั่วไป
จานวน ๑๗๐,000 บาท
๔. เงินเพิ่มต่างๆ (ค่าครองชีพพนักงานจ้างตามภารกิจ)
จานวน ๕,000 บาท
(๒) งบดาเนินการ *** จานวน ๖๗๐,000 บาท
ข. หมวดค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ จานวน
๖๗๐,000 บาท
ค่าตอบแทน *** จานวน ๙๕,000 บาท
1 .เงินค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อ
อบต. จานวน 30,000 บาท
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จานวน
๕,000 บาท
3. เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร จานวน ๖๐,000 บาท
ค่าใช้สอย *** จานวน 3๔๕,000 บาท

1. รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ จานวน 1๐0,000 บาท
๒. รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ จานวน 1๐0,000 บาท
๓. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จานวน ๓๐,๐๐๐ บาท
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จานวน
๒๐,000 บาท
แผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าและถนน
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมงานและตรวจรับ
การจ้าง จานวน 10,000 บาท
๔. รายจ่ายเพื่อบารุงรักษาและซ่อมแซม จานวน
๑๑๕,000 บาท
๔.๑ ซ่อมแซมวัสดุ – ครุภัณฑ์ (เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ปกติ) จานวน ๑๕,000 บาท
๔.๒ ซ่อมแซมถนนภายในตาบล จานวน ๑๐๐,000 บาท
ค่าวัสดุ *** จานวน ๒๓๐,000 บาท
- วัสดุสานักงาน จานวน ๑0,000 บาท
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จานวน ๑๒๐,000 บาท
/วัสดุก่อสร้าง...
-๑๒- วัสดุก่อสร้าง จานวน ๘0,000 บาท
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จานวน ๕,000 บาท
- วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน ๑๕,000 บาท
งบลงทุน จานวน ๒,๓๙๙,๐๐๐ บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง จานวน
๒,๓๙๙,๐๐๐ บาท
ครุภัณฑ์ จานวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท
ค่าซ่อมแซม บารุงรักษาครุภัณฑ์ จานวน ๕๐,๐๐๐ บาท
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง จานวน ๒,๓๔๙,๐๐๐ บาท
๑. ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
๑.๑ ก่อสร้างถนนลาดยางสายวงแหวน หมู่ ๑ กว้างเฉลี่ย
๓.๐๐*ยาว ๑๗๙ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร จานวน ๑๗๒,๐๐๐ บาท
๑.๒ ซ่อมแซมถนน คสล.สายริมน้ายม จากศาลา SMLประปาหมู่บ้าน หมู่ ๒ กว้าง ๓.๕๐* ยาว ๒๓๕ * หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี
พื้นที่ คสล.รวมกันไม่น้อยกว่า ๘๒๒.๕๐ ตร.ม. จานวน ๔๓๖,๐๐๐ บาท
๑.๓ ขุดลอกและวางท่อระบายน้าจากถนนเข้าวัดคลองกระจง
หมู่ ๓ ออกซอยตาใบสู่แม่น้าสายเก่า วางท่อ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ เมตร
จานวน ๕๐ ท่อน และเปิดทางน้ายาวรวม ๗๗ เมตร จานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๑.๔ ก่อสร้างถนน คสล.หน้าบ้านนายบุญถึง –บ้านนายชาญ
สุทธานุกูล หมู่ ๓ กว้าง ๔.๐๐* ยาว ๑๖๔* หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่
คสล.รวมกันไม่น้อยกว่า ๖๕๖ ตร.ม. จานวน ๓๘๐,๐๐๐ บาท
๑.๕ ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. สายริมน้า หมู่ ๔ กว้าง

๔.๐๐* ยาว ๑๒๕* หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ คสล.รวมกันไม่น้อยกว่า
๕๐๐ ตร.ม. จานวน ๒๙๕,๐๐๐ บาท
๑.๖ ก่อสร้างถนนดินลูกรังยกระดับ (ด้านทิศเหนือข้างศาลา
SML) หมู่ ๗ กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐*ยาว ๕๐๐* หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยกระดับ
สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร จานวน ๒๘๐,๐๐๐ บาท
๑.๗ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ซอยหมู่ ๘ จรดริมน้ายม
กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐* ยาว ๒๑๔* หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร จานวน ๓๓๖,๐๐๐ บาท
๑.๘ ก่อสร้างถนนลาดยาง หน้าบ้านนายโนรี ถึงประปาหมูบ่ ้าน
หมู่ ๕ กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐* ยาว ๑๒๐* เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร
จานวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท
(๖) งบเงินอุดหนุน จานวน ๖๑๐,๔๑๒ บาท
ด้านบริการชุมชนและสังคม
อุดหนุนส่วนราชการ
๕.๖ อุ ด หนุ น การไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าคอ าเภอสวรรคโลก
โครงการก่ อ สร้ า งขยายเขตประปาบ้ า นคลองกระจง หมู่ ๖ จ านวน
๓๙๗,๐๗๕ บาท หมายเหตุ คชจ.ทั้ ง สิ้ น ๔๑๗,๐๗๕ บาท อบต. ตั้ ง งบ
๓๙๗.๐๗๕ บาท ประปาบ้านคลองกระจง หมู่ ๖ สมทบ ๒๐,๐๐๐ บาท
/๕.๗ อุดหนุน...
-๑๓๕.๗ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอสวรรคโลก
ก่อสร้างขยายเขตประปาบ้านคลองกระจง หมู่ ๙ จานวน ๒๑๓,๓๓๗ บาท
หมายเหตุ คชจ.ทั้งสิ้น ๒๓๓,๓๓๗ บาท อบต. ตั้งงบ ๒๑๓.๓๓๗ บาท ประปา
บ้านคลองกระจง หมู่ ๙ สมทบ ๒๐,๐๐๐ บาท
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รวมรายจ่ายจานวน
๓,๕๗๔,๐00 บาท (สามล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
(๑) งบบุคลากร *** จานวน ๙๕๙,000 บาท
(ก) หมวดเงินเดือน จานวน ๙๕๙,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) *** จานวน ๙๕๙,000 บาท
1. เงินเดือนพนักงานส่วนตาบล จานวน ๗๗๓,000 บาท
2. เงินประจาตาแหน่ง จานวน ๔๒,000 บาท
๓. ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ / พนักงานจ้างทั่วไป
จานวน ๑๒0,000 บาท
๔. เงินเพิ่มต่างๆ (ค่าครองชีพพนักงานจ้างตามภารกิจ)
จานวน ๒๔,000 บาท
(๒) งบดาเนินการ *** จานวน ๑,๔๖๑,๐00 บาท
ข. หมวดค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ จานวน
๑,๔๔๐,๐00 บาท
ค่าตอบแทน *** จานวน ๕๖,000 บาท

1.เงินค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อ
อบต. จานวน ๑๐,000 บาท
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จานวน
๕,000 บาท
3. เงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน จานวน ๓๖,000 บาท
๔. เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร จานวน ๕,000 บาท
ค่าใช้สอย *** จานวน ๘๕๐,๖00 บาท
1. รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ (แผนงานบริหารงานทั่วไป/
งานบริหารทั่วไป) จานวน 1๐0,000 บาท
- รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ จานวน 1๓๓,000 บาท
๒. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จานวน ๕๙๗,๐๐๐ บาท
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จานวน
๒๐,000 บาท
/แผนงานการ...
-๑๔แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา จานวน ๒๙๗,๐๐๐ บาท
๑. โครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการเพื่อเด็กและ
เยาวชน จานวน ๕๐,000 บาท
๒. โครงการส่งเสริมสร้างค่านิยมหลักคนไทย 12
ประการ จานวน ๑๐,000 บาท
๓. โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน
จานวน ๑๐,000 บาท
๔. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองกระจง) จานวน ๒๒๗,000 บาท
๔.1. อาหารกลางวัน * 245 วัน * 20 บาท จานวน
17๐,๐00 บาท
๔.2. สนับสนุนจัดการเรียนการสอน คนละ 1,700 บาท
จานวน ๕๗,๐00 บาท
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ/งานการ
กีฬาและนันทนาการ จานวน ๗๐,๐๐๐ บาท
๕. โครงการแข่งกีฬาองค์การบริหารส่วนตาบล
คลองกระจง จานวน ๕๐,000 บาท
๖. โครงการจัดส่งนักกีฬา นักกรีฑา เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬา ประเภทต่างๆ จานวน ๒๐,000 บาท

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ/งาน
ศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น จานวน ๒๑๐,๐๐๐ บาท
๗. โครงการจัดกิจกรรมวันสาคัญทางพุทธศาสนา
จานวน ๑๐,000 บาท
๘. โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น จานวน ๑๐,000 บาท
๙. โครงการตลาดนัดวันวานสืบสานประเพณีลอยกระทง
จานวน ๕๐,000 บาท
๑๐. โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ
จานวน ๕๐,000 บาท
๑๑. โครงการตามรอยวัฒนธรรมลุ่มน้ายม ภูมิถิ่นคลอง
กระจง จานวน ๙๐,000 บาท
๔. รายจ่ายเพื่อบารุงรักษาและซ่อมแซม จานวน
๒๐,000 บาท
๔.๑ ซ่อมแซมวัสดุ – ครุภัณฑ์ (เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ปกติ) จานวน ๑0,000 บาท
- ซ่อมแซมวัสดุ – ครุภัณฑ์ (เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ปกติ) จานวน ๑0,000 บาท
/ค่าวัสดุ...
-๑๕ค่าวัสดุ *** จานวน ๕๓๔,000 บาท
๑. วัสดุสานักงาน จานวน ๑0,000 บาท
- วัสดุสานักงาน จานวน ๔๕,000 บาท
๒. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จานวน 5,000 บาท
๓. วัสดุงานบ้านงานครัว จานวน ๕,000 บาท
๔. ค่าอาหารเสริม(นม) (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,โรงเรียน สพฐ.)
จานวน ๔๓๔,๐๐๐ บาท
๔.๑ โรงเรียนวัดคลองกระจง (สพฐ) (อนุบาล 1-6)
12๙ *260 วัน *7.37 จานวน ๒๔๗,๐๐๐ บาท
๔.๒ โรงเรียนวัดกรงทอง (สพฐ) (อนุบาล 1-6) ๖๔ *260
วัน *7.37 จานวน ๑๒๓,๐๐๐ บาท
๔.๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองกระจง 3๓ คน*260*
7.37 จานวน ๖๔,๐๐๐ บาท
๕. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์จานวน ๕,๐๐๐ บาท
๖. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จานวน ๒,๐๐๐ บาท
๗. วัสดุกีฬา จานวน ๒๐,๐๐๐ บาท
๘. วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน ๘,๐๐๐ บาท
(ค) หมวดค่าสาธารณูปโภค
๑. ค่าไฟฟ้า จานวน ๑๕,๐๐๐ บาท
๒. ค่าน้าประปา จานวน ๓,๐๐๐ บาท

๓. ค่าโทรศัพท์ จานวน ๓,๐๐๐ บาท
งบลงทุน จานวน ๓๐,๐๐๐ บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง จานวน
๓๐,๐๐๐ บาท
ครุภัณฑ์ จานวน ๓๐,๐๐๐ บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา จานวน ๓๐,๐๐๐ บาท
๑.๑ โทรทัศน์ LED ขนาดไม่ต่ากว่า ๕๐ นิ้ว ๑ เครื่อง
จานวน ๓๐,๐๐๐ บาท
งบเงินอุดหนุน จานวน ๑,๑๒๔,๐๐๐ บาท
อุดหนุนส่วนราชการ
๑. อุดหนุนโรงเรียนวัดคลองกระจง โครงการส่งเสริมการ
เรียนการสอนดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน จานวน ๕๐,๐๐๐ บาท
๒. อุดหนุนโรงเรียนวัดกรงทอง โครงการการพัฒนาศูนย์
การเรียนรู้ดนตรีไทย จานวน ๕๐,๐๐๐ บาท
๓. อุดหนุนโรงเรียนในตาบลคลองกระจง จานวน ๒ แห่ง
โครงการอาหารกลางวัน จานวน ๘๑๒,๐๐๐ บาท
- โรงเรียนวัดคลองกระจง 2๐0 วัน *๒๐ บาท
จานวน ๕๓๖,๐๐๐ บาท
/โรงเรียนวัด...
-๑๖- โรงเรียนวัดกรงทอง 2๐0วัน *๒๐ บาท จานวน
๒๗๖,๐๐๐ บาท
๔. อุดหนุนโรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม โครงการค่าย
พัฒนาอัจฉริยภาพด้านดนตรี และดนตรีพื้นบ้านตาบลคลองกระจง น้อมนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จานวน ๕๐,๐๐๐ บาท
๕. อุดหนุนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอาเภอสวรรคโลก โครงการพัฒนา กศน.ตาบล ประจาตาบลคลอง
กระจงให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิต จานวน ๕๐,๐๐๐ บาท
๖. อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอสวรรคโลก โครงการจัด
งานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟจังหวัดสุโขทัย จานวน ๕๐,๐๐๐บาท
๗. อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอสวรรคโลก โครงการ
ร่วมงานสักการะพระแม่ย่า และงานกาชาดจังหวัดสุโขทัย จานวน ๑๒,๐๐๐ บาท
๘. อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอสวรรคโลก โครงการจัด
งานวันหมากม่วง หมากปราง ของดีศรีสวรรคโลก จานวน ๕๐,๐๐๐ บาท
กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม รวมรายจ่ายจานวน
๒,๖๑๐,๕00 บาท (สองล้านหกแสนหนึ่งหมื่นห้ารอยบาทถ้วน)
(๑) งบบุคลากร *** จานวน ๑,๒๘๒,000 บาท
(ก) หมวดเงินเดือน จานวน ๑,๒๘๒,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา) จานวน ๑,๒๘๒,000 บาท
1. เงินเดือนพนักงานส่วนตาบล จานวน ๖๘๐,000 บาท
2.เงินเพิ่มต่างๆ(ค่าครองชีพพนักงาน)จานวน ๒๐,000บาท
๓. เงินประจาตาแหน่ง จานวน ๔๒,000 บาท
๔. ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ / พนักงานจ้างทั่วไป
จานวน ๔๘0,000 บาท
๕. เงินเพิ่มต่างๆ (ค่าครองชีพพนักงานจ้างตามภารกิจ)
จานวน ๖๐,000 บาท
(๒) งบดาเนินการ *** จานวน ๑,๓๐๓,๕00 บาท
ข. หมวดค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ จานวน
๑,๓๐๓,๕00 บาท
ค่าตอบแทน *** จานวน ๗๒,000 บาท
1. เงินค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อ
อบต. จานวน ๑๐,000 บาท
- เงินค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อ
อบต. จานวน ๑๐,000 บาท
๒. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จานวน
๑๐,000 บาท
/๓. เงินช่วย...
-๑๗๓. เงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน จานวน ๔๒,000 บาท
ค่าใช้สอย *** จานวน ๑,๐๑๖,๕00 บาท
1. รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ (แผนงานบริหารงานทั่วไป/
งานบริหารทั่วไป) จานวน ๒๐,000 บาท
- รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ จานวน 1๕,000 บาท
- รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ จานวน ๔๒0,000 บาท
๒. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จานวน ๔๔๑,๕๐๐ บาท
๒.๑ ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ จานวน
๒๕,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จานวน
๑๐,000 บาท
แผนงานสาธารณสุข/งานบริหารสาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อื่นๆ จานวน ๑๖๕,๐๐๐ บาท
๑. โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จานวน
๕๐,000 บาท
๒. โครงการป้องการและควบคุมโรคไข้เลือดออก จานวน
๕๐,000 บาท

๓. โครงการป้องกันโรคไข้หวัดนกและโรคสัตว์ติดต่อสู่คน
จานวน ๒๐,000 บาท
๔. โครงการป้องกันและควบคุมโรคในภาวะอุทกภัย จานวน
๑๕,000 บาท
๕. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ และเพศ
สัมพันธ์แก่เยาวชน จานวน ๑๕,000 บาท
๖. โครงการชุมชนร่วมใจห่วงใยสุขภาพจิต จานวน
๑๕,000 บาท
แผนงานเคหะและชุมชน/งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
จานวน ๑๓๐,๐๐๐ บาท
๑. โครงการคลองกระจงร่วมใจ สุโขทัยน่าอยู่ จานวน
๓๐,000 บาท
๒. โครงการอบรมและศึกษาดูงานคัดแยกขยะและการ
จัดการขยะชุมชนในพื้นที่ จานวน ๑๐๐,000 บาท
แผนงานการเกษตร/งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้ จานวน
๑๑๑,๐๐๐ บาท
๑. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ตาบลคลองกระจง
จานวน ๕๐,000 บาท
/๒. โครงการ...
-๑๘๒. โครงการค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม จานวน
๕๐,000 บาท
๓. โครงการขี่จักรยานท่องเที่ยวปลอดภัยใช้พลังงาน
จานวน ๑๐,000 บาท
๔. โครงการปลูกต้นไม้เพื่อลดภาวะโลกร้อน จานวน
๑,๕00 บาท
๔. รายจ่ายเพื่อบารุงรักษาและซ่อมแซม จานวน
๑๒๐,000 บาท
๔.๑ ซ่อมแซมวัสดุ – ครุภัณฑ์ (เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ปกติ) จานวน ๒0,000 บาท
- ซ่อมแซมวัสดุ – ครุภัณฑ์ (เพื่อให้สามารถใช้งานได้ปกติ)
จานวน ๑๐๐,000 บาท
ค่าวัสดุ *** จานวน 2๑5,000 บาท
๑. วัสดุสานักงาน
จานวน ๑๕,000 บาท
๒. วัสดุงานบ้านงานครัว จานวน ๑๕,000 บาท
๓. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ) จานวน
๕0,000 บาท
๔. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รถบรรทุกขยะ) จานวน
๑๐0,000 บาท

๕. วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
๖. วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน ๑๕,๐๐๐ บาท
๗. วัสดุอื่นๆ จานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
งบลงทุน จานวน ๒๕,๐๐๐ บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง จานวน
๒๕,๐๐๐ บาท
ครุภัณฑ์ จานวน ๒๕,๐๐๐ บาท
- ซ่อมแซม บารุงรักษา และปรับปรุงครุภัณฑ์ จานวน
๑๐,๐๐๐ บาท
- ซ่อมแซม บารุงรักษา และปรับปรุงครุภัณฑ์ จานวน
๑๕,๐๐๐ บาท
รายละเอียดตามร่างข้อบัญญัติฯ ที่แจกให้ทุกท่าน
ประธานสภา อบต.
ที่ประชุม

สมาชิกสภาอบต.ท่านใด ประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม
รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ ในวาระที่ 1
มีมติเป็นเอกฉันท์ รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
/๓.๒ พิจารณา...
-๑๙-

ประธานสภา อบต.

เลขานุการสภา อบต.

ประธานสภา อบต.

๓.๒ พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ
- เมื่ อ สมาชิ ก สภาฯ เห็ น ชอบรับ หลั ก การแห่ งร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ งบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว จาเป็นต้องมีการตั้งคณะกรรมการ
แปรญั ตติ ร่างข้อ บั ญ ญั ติฯ ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าบั งคับ การ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดระเบียบฯ ให้ทราบ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าบังคั บการประชุ มสภาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ 103 คณะกรรมการ
สภาท้องถิ่น มี ๒ ประเภท คือ
๑. คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นมีจานวน
ไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน
๒. คณะกรรมการวิส ามั ญ ประกอบด้ว ยสมาชิก สภาท้ อ งถิ่ น หรือ
บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจานวนไม่น้อยกว่า สามคน แต่ไม่เกิน
เจ็ดคน
ข้อ 105 ภายใต้ข้อบังคับข้อ 103 และข้อ 104 สภาท้องถิ่นมี
อานาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจาเป็นต่อกิจการในหน้าที่
ของสภาท้องถิ่น ดังนี้ (3) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
- เชิ ญ สมาชิ ก สภาฯ เสนอว่ า คณะกรรมการแปรญั ต ติ ร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ ฯ
ประกอบด้วยสมาชิก จานวนกี่คน

นางเสาวรส ศรเพชร
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔
ประธานสภา อบต.
ที่ประชุม
เลขานุการสภา อบต.

ประธานสภา อบต.
นางเสาวรส ศรเพชร
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔

- เสนอสมาชิกฯ คณะกรรมการแปรญัตติ จานวน ๓ คน
- มีสมาชิกสภาฯ ท่านอื่น เสนอเพิ่มอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมรับรอง
จานวนคณะกรรมการแปรญัตติ ประกอบด้วยสมาชิก จานวน ๓ คน
มีมติเป็นเอกฉันท์ คณะกรรมการแปรญัตติ จานวน ๓ คน
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าบังคั บการประชุ มสภาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ 107 ภายใต้ข้อบังคับ
ข้อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้ สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภา
ท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมี สมาชิก
สภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็ นผู้เสนอ
ไม่ต้องมีผู้รับรอง การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จากัดจานวน เว้นแต่ที่ประชุม
มีมติเป็นอย่างอื่น และให้นาวิธีการเลือกตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
- ให้สมาชิกสภาอบต.ฯ หรือผู้บริหารท้องถิ่น เสนอคณะกรรมการแปรญัตติ
จานวน ๓ คน โดยเสนอพิจารณาทีละคน คนที่ ๑ ได้แก่
- เสนอ นายอรุณ สมเคราะห์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘
ผู้รับรอง จานวน ๒ คน ได้แก่
๑. นายบรรพต อิ่มสมบัติ สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑
/๒. นายภานุพล...
-๒๐-

ที่ประชุม
นายสุธีร์ เริ่มจา
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗
ที่ประชุม
นายณรงค์ แกมทอง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙
ที่ประชุม
ประธานสภา อบต.

๒. นายภานุพล อินวงค์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓
มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกนายอรุณ สมเคราะห์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
คนที่ ๑
- เสนอนายณรงค์ แกมทอง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙
ผู้รับรอง จานวน ๒ คน ได้แก่
๑. นายสุทธาศักดิ์ สุทธานุกูล สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓
๒. นายวชิระ อ่องเมือง สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕
มีมติเป็นเอกฉันท์ เลือกนายณรงค์ แกมทอง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
คนที่ ๒
- เสนอนายวชิระ อ่องเมือง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕
ผู้รับรอง จานวน ๒ คน ได้แก่
๑. นายนเรศ คงพลู
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖
๒. นายคะเนตร์ ยี่โถ สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔
มีมติเป็นเอกฉันท์ เลือกนายวชิระ อ่องเมือง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
คนที่ ๓
-,มติที่ประชุมเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ จานวน ๓ คน ประกอบด้วย
๑. นายอรุณ สมเคราะห์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘
๒. นายณรงค์ แกมทอง สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙

เลขานุการสภา อบต.

ที่ประชุม

๓. นายวชิระ อ่องเมือง สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕
และให้ ค ณะกรรมการ 3 ท่ าน ให้ ท่ านเลื อ กประธานกั น เอง 1 คน เพื่ อ
พิจารณาในวาระที่สอง ให้ กาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติ ไว้ไม่น้อยกว่า
ยี่ สิ บ สี่ ชั่ ว โมงนั บ แต่ ส ภาท้ อ งถิ่ น มี ม ติ รั บ ห ลั ก การแห่ ง ร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ
งบประมาณนั้น ขอให้เลขานุการเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ กาหนดระยะ
วันเวลาเสนอรับคาแปรญัตติวันที่เท่าไร
- เสนอระยะวันและเวลา รับเสนอคาแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้
แปรญัตติเป็นรายข้อ และเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณี
สมาชิกเป็นผู้แปรญัตติต้องมีสมาชิกรับรองสองคน ให้คณะกรรมการแปรญัตติ
ระหว่างวันที่ ๑๖ –๑๘ สิงหาคม 25๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.วันเวลา
ราชการ ณ ห้ อ งประชุ ม องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลคลองกระจง และ
คณ ะกรรมการแปรญั ต ติ น าเสนอต่ อ สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
คลองกระจง ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. สมาชิกสภา
อบต.ท่านใด จะมีความเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม
มีมติเป็นเอกฉันท์ กาหนดระยะวันเวลา เสนอคาแปรญัตติต่อคณะกรรมการ
แปรญัตติ คือ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ สิงหาคม 25๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. –
๑๖.๓๐ น. วั น เวลาราชการ ณ ห้ อ งประชุ ม องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
คลองกระจง และคณะกรรมการแปรญัตตินาเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลคลองกระจง ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.
/ประธาน...
-๒๑-

ประธานสภา อบต.

ปิดประชุม

- สมาชิกสภา อบต. ท่านใด จะมีความเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอแจ้ง
นัดประชุมสภา อบต.คลองกระจง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/๒๕๖๐
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ สิงหาคม 25๖๐ เวลา 09.00 น. การแต่งกาย
เครื่องแบบสีกากี และขอปิดการประชุม
เวลา ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางกมลพร รัชนีวิลัย)
ตาแหน่ง เลขานุการสภาอบต.คลองกระจง

ลงชื่อ

ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายสังเวย โตจริง)

ตาแหน่ง ประธานสภาอบต.คลองกระจง

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ

ลงชื่อ
(นายภานุพล อินวงศ์)
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๓

ลงชื่อ

(นายวชิระ อ่องเมือง)
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๕

(นายนเรศ คงพูล)
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๖

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลคลองกระจง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจาปี ๒๕๖๐
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
......................................
ผู้เข้าประชุม
๑. นายสังเวย
๒. นายรุน
๓. นางกมลพร
๔. นายยงยุทธ์
๕. นายจรัญ
๖. นายบรรพต

โตจริง
นาคพรม
รัชนีวิลัย
พรน้อย
ไก่แก้ว
อิ่มสมบัติ

ประธานสภาอบต.คลองกระจง
รองประธานสภาอบต.คลองกระจง
เลขานุการสภาอบต.คลองกระจง
สมาชิกสภาอบต.คลองกระจง หมู่ที่ ๒
สมาชิกสภาอบต.คลองกระจง หมู่ที่ ๒
สมาชิกสภาอบต.คลองกระจง หมู่ที่ ๑

๗. นายสุทธาศักดิ์
๘. นายภานุพล
๙. นางเสาวรส
๑๐. นายคะเนตร์
๑๑. นายณรงค์
๑๒. นายวชิระ
๑๓. นายทนงค์
๑๔. นายอรุณ
๑๕. นายสุธีร์
๑๖. นายนเรศ

สุทธานุกูล
อินวงค์
ศรเพชร
ยี่โถ
แกมทอง
อ่องเมือง
รุ้งกระดี่
สมเคราะห์
เริ่มจา
คงพลู

สมาชิกสภาอบต.คลองกระจง
สมาชิกสภาอบต.คลองกระจง
สมาชิกสภาอบต.คลองกระจง
สมาชิกสภาอบต.คลองกระจง
สมาชิกสภาอบต.คลองกระจง
สมาชิกสภาอบต.คลองกระจง
สมาชิกสภาอบต.คลองกระจง
สมาชิกสภาอบต.คลองกระจง
สมาชิกสภาอบต.คลองกระจง
สมาชิกสภาอบต.คลองกระจง

หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่

๓
๓
๔
๔
๙
๕
๙
๘
๗
๖

ผู้ไม่มาประชุม
นางเอ็นดู

อินทะโฉม

สมาชิกสภาอบต.คลองกระจง หมู่ที่ ๖

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายมนตรี
๒. นายเอกสิทธิ์
๓. นายสมิง
๔. นายเกษม
๕. นางสาวรัชดา

พร้อมวงศ์
วงกลม
ไก่แก้ว
เข็มทอง
เลขวรรณวิจิตร

นายกอบต.คลองกระจง
รองนายกอบต.คลองกระจง
รองนายกอบต.คลองกระจง
เลขานุการนายกอบต.คลองกระจง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลคลองกระจง

/เริ่มประชุม...

-๒เริ่มประชุม

เวลา ๐๙.๐๐ น.
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมนายสังเวย โตจริง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
คลองกระจง กล่าวเปิดประชุมและได้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
๑.๑ การร่วมกิจกรรมของอบต.คลองกระจง

ประธานสภาอบต.คลองกระจง

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒
ประธานสภาอบต.คลองกระจง

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 3

ประธานสภา อบต.

ประธานคณะกรรมการ
(แปรญัตติ)

- ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภา อบต.คลองกระจงทุกท่าน ในความร่วมมือร่วม
กิจกรรมของอบต. คลองกระจง โครงการตามรอยวัฒนธรรมลุ่มน้ายม ภูมิถิ่น
คลองกระจง เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ และกิจกรรมปลูกต้นไม้ เมื่อวันที่
๑๑ สิ งหาคม ๒๕๖๐ โดยร่ว มมื อ จากส านั ก งานทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย เนื่องในโอกาสมหามงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีน าถ ทรงเจริญ พระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิ งหาคม
๒๕๖๐
รับทราบ
รับรองรายงานการประชุม
ขอให้สมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภา
อบต.คลองกระจง สมั ยสามั ญ สมั ย ที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่ อ วัน ที่ ๑๕
สิงหาคม ๒๕๖๐ ว่ามีท่านใดจะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง รายงานการประชุม
หรือไม่ ถ้าไม่มีขอให้พิจารณารับรองรายงานการประชุม
มีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองการการประชุมสภาอบต. คลองกระจง สมัยสามัญ
สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
ญัตติเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 ญัตติเสนอเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ (วาระที่สอง)
ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตาบลคลองกระจง มีมติรับหลักการร่าง
ข้อบั ญ ญั ติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี พ.ศ.25๖๑ ในการประชุ มสภา
อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/25๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม 25๖๐
และได้ ส่ ง ร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี พ.ศ.25๖๑ ให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา จึงขอให้ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
กล่าวรายงานการพิจารณา
ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตาบล มีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบ
ประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ การประชุมสภา อบต.
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/25๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม 25๖๐ และ
ได้ส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑
/ให้คณะกรรม...
-๓ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจาณาร่างข้อ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ โดยละเอียด
แล้ วไม่มีการแก้ไข ไม่มีส มาชิกสภาอบต. เสนอขอแปรญั ตติร่างข้อบัญ ญั ติ

ประธานสภา อบต.
ที่ประชุม

งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ แต่อย่างใด จึงส่งร่าง
ข้อบัญญัติฯ มาให้ท่านประธานสภา อบต. ตามร่างเดิม
- เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอแปรข้อญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ ก็ขอลงมติวาระที่สองต่อไป
มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
25๖๑ ด้ว ยคะแนนเสี ยงเป็น เอกฉัน ท์ ในวาระที่ ส อง และให้ นาเสนอสภา
อบต. ในวาระที่สามต่อไป
3.2 ญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ วาระที่ ๓

ประธานสภา อบต.
ที่ประชุม

ต่อไปขอให้ที่ประชุมสภา อบต. ได้พิจารณาในวาระที่สาม เพื่อลงมติว่าร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ สมควรตรา
เป็นข้อบัญญัติหรือไม่
มี ม ติ เป็ น เอกฉั น ท์ ใ ห้ ต ราเป็ น ข้ อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ ขององค์การบริหารส่วนตาบลคลองกระจงได้

ประธานสภา อบต.

เมื่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลคลองกระจง ได้มีมติเป็นเอก
ฉันท์แล้ว จะได้นาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 25๖๑ เสนอให้ ท่ า นนายอ าเภอสวรรคโลก อนุ มั ติ เป็ น ข้ อ บั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ และนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลคลองกระจงประกาศใช้ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ
๔.๑ การร่วมกิจกรรมของอบต.คลองกระจง
- ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่าน ในความร่วมมือร่วมกิจกรรมของอบต.ที่ผ่าน
มาได้แก่โครงการตามรอยวัฒนธรรมลุ่มน้ายม ภูมิถิ่นคลองกระจง และ
กิจกรรมปลูกต้นไม้
รับทราบ

นายกอบต.คลองกระจง

ที่ประชุม

นายกอบต.คลองกระจง

๔.๒ การจัดสรรโครงการก่อสร้างฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่ น ได้แจ้งว่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จะ
ดาเนินการจัดสรรงบประมาณให้ อบต.คลองกระจง จานวน ๒ โครงการ ดังนี้
๑. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal ซอยตาหลี หมู่ที่ ๒
๔ และ ๖ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓,๙๘๐ เมตร งบประมาณ
๕,๑๑๐,๗๐๐ บาท
/๒. โครงการ...
-๔-

๒. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอย
ตาชื่นฝั่งตะวันตก หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๕ เมตรา ยาว ๙๖๐ เมตร หนา
๐.๕๐ เมตร งบประมาณ ๑,๗๐๓,๒๐๐ บาท
รับทราบ

ที่ประชุม
ประธานสภาอบต.คลองกระจง
ปิดประชุม

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่ ถ้าเมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอ
เรื่องอื่นๆ ขอปิดการประชุม
เวลา ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางกมลพร รัชนีวิลัย)
ตาแหน่ง เลขานุการสภาอบต.คลองกระจง

ลงชื่อ

ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายสังเวย โตจริง)
ตาแหน่ง ประธานสภาอบต.คลองกระจง

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ

ลงชื่อ
(นายยงยุทธ์ พรน้อย)
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๒

(นายนเรศ คงพูล)
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๖

ลงชื่อ
(นายบรรพต อิ่มสมบัติ)
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๑

