
 

 

บันทึกรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 คร้ังที่ 3 ประจำป 2564   

วันจันทรที่ 30 สิงหาคม  พ.ศ.2564 เวลา  10.00 น. 
ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก 

----------------------------------- 
ผูเขาประชุม 

 

ลำดับที ่ ช่ือ - สกุล ตำแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1. นายบัญทึก ผากิม ประธานสภาฯ บัญทึก ผากิม  
2. นายยัง ปลองขัน รองประธานสภาฯ ยัง ปลองขัน  
3. นายพีระพงษ นวลศรีใส เลขานุการสภาฯ พีระพงษ นวลศรีใส  
4. นายสายฟา ฟองดา สมาชิกสภา อบต. หมู 1 สายฟา ฟองดา  
5. นายเอกชัย อนมี สมาชิกสภา อบต.หมู 3 เอกชัย อนมี  
6. นายอำภร ทวกออน สมาชิกสภา อบต. หมู 4 อำภร ทวกออน  
7. นายสุทธิเกียรติ์ สิมมาวัน สมาชิกสภา อบต. หมู 4 สุทธิเกียรติ ์ สิมมาวัน  
8. นายใบพิมพ พรมลา สมาชิกสภา อบต.หมู 5 ใบพิมพ พรมลา  
9. นายลิตร นอยนาฝาย สมาชิกสภา อบต. หมู 6 ลิตร นอยนาฝาย  

ผูขาดประชุม 

-  ไมมี 

ผูเขารวมประชุม 
 

ลำดับท่ี ช่ือ – สกุล ตำแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1. นายบุณยวัฒน ธรรรมมาศรี นายก อบต.เดนเหล็ก บุณยวัฒน ธรรรมมาศรี  
2. นายกฤติน ซอมจันทา รองนายก อบต.เดนเหล็ก กฤติน ซอมจันทา  
3. นางยุพิน พรมจวง รองนายก อบต.เดนเหล็ก ยุพิน พรมจวง  

4. นางรัตนาพร    นันทะวิชัย ผูอำนวยการกองคลัง รัตนาพร    นันทะวิชัย  
5. นายทวีศักดิ์ พงษพานิช ผูอำนวยการกองชาง ทวีศักดิ์ พงษพานิช  
6. นางสาวไพลิน      กล่ำแกว หัวหนาสำนักปลัด ไพลิน      กล่ำแกว  
7. จ.อ.สุนทร  สอนดี ผูอำนวยการกองสวัสดิการสังคม จ.อ.สุนทร สอนดี  
8. นางสาวทัศนันท บุญพันธ นักวิเคราะหนโยบายและแผน ทัศนันท บุญพันธ  
9.       

10.       
11.       
12.       
13.       
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เริ่มประชุม เวลา 14.00 น. 

นายพีระพงษ นวลศรีใส อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๕๔  และ ๕๖ แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการ 
เลขานุการสภาฯ บริหารสวนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (และแกไขเพ่ิมเติม ๒๕๔๖) เพ่ือใหการปฏิบัติงานใหเปนไปตาม

ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวของ บัดนี้สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก มา
ประชุมครบองคประชุมและขอเชิญประธานสภาฯ จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และไดกลาว
เปดประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตอไป 

นายบัญทึก ผากิม จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย 
ประธานสภาฯ  ผมขอเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก ซ่ึงเปนการประชุมสภาองคการ 
                             บริหารสวนตำบล สมัยสามัญ สมัยท่ี  3 ครั้งท่ี 3 ประจำป พ.ศ. ๒๕64 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

นายบัญทึก  ผากิม 1.1 เรื่อง การเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก สมัยสามัญ สมัยท่ี  3  
ประธานสภาฯ  ครั้งท่ี 3 ประจำป 2564 

ดวยสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก ไดประกาศประชุมสภาองคการบริหาร
สวนตำบล เดนเหล็ก สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจำป 2564 เม่ือวันท่ี 6 สิงหาคม 2564 ตั้งแต
วันท่ี 16 – 30 สิงหาคม 2564 มีกำหนดไมเกิน 15 วัน นั้น 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๔ แหงพระราชบัญญัติสภาตำบล และองคการ
บริหารสวนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแกไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับท่ี 6 ) พ.ศ. ๒๕52 และขอ ๒๒ 
แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และแกไข
เพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 จึงประกาศเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบล
เดนเหล็ก สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 3 ประจำป ๒๕64 ในวันจันทรท่ี 30 สิงหาคม ๒๕64  
เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก 

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน  
   ประกาศ  ณ  วันท่ี  27  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕64 
         บัญทึก   ผากิม 

                        (นายบัญทึก   ผากิม) 
         ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก สมัยสามัญ สมัยท่ี 3     
ครั้งท่ี 2  ประจำป 2564  เม่ือวันศุกรท่ี 27 สิงหาคม ๒๕64  

นายบัญทึก ผากิม ขอเชิญ เลขานุการสภาฯ แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ 
นายพีระพงษ นวลศรีใส  ตามสำเนารายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก  สมัยสามัญ   
เลขานุการสภาฯ สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี 2  ประจำป ๒๕64  เม่ือวันอังศุกรท่ี 27 สิงหาคม  ๒๕64 สมาชิกสภาฯ

ทานใดจะแกไขเปลี่ยนแปลงขอความในการประชุมฯ ท่ีไดจัดสงสำเนาใหกับทุกทาน หรือไม
ครับ มีสาระสำคัญ ดังนี้  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
1.1 เรื่อง การเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจำป 2564 ของ

องคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก     /ดวยอำเภอ.............. 
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ดวยสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก ไดประกาศประชุมสภาองคการบริหาร
สวนตำบลเดนเหล็ก สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจำป 2564  ในวันศุกรท่ี 27 สิงหาคม 
2564 เวลา 10.00 น. มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบล   
เดนเหล็ก สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจำป 2564 เม่ือวันจันทรท่ี 16 สิงหาคม 2564 มติท่ี
ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก ดวยมติเสียง 7 
เสียง งดออกเสียง 1 เสียง       

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือทราบ - ไมมี - 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องกระทูถาม – ไมมี –  
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลว  

   5.1  เรื่อง เสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ท่ีคณะกรรมการแปรญัตติ ไดประชุมพิจารณาแปรญัตติ มติท่ีประชุม เห็นชอบดวยกับ
คณะกรรมการแปรญัตติใหคงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ          
พ.ศ. 2565 ท่ี คณะกรรมการแปรญัตติเสนอ ดวยมติเสียง 7 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
6.1 เรื่อง การพิจารณาอนุมัติกันเงินงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 

มติท่ีประชุม  อนุมัติกันเงินงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการกอสรางลำ
เหมือง คสล.สายนาใต หมูท่ี 1 ตั้งไว 150,000.-บาท เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการกอสราง
ลำเหมือง คสล.สายนาใต หมูท่ี 1 บานทาโพธิ์ ขนาดกวาง 0.40 เมตร สูง 0.40 เมตร ยาว 
270 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (กอสรางตามแบบแปลนท่ี อบต.เดนเหล็ก) ดวยมติ 7 เสียง 
งดออกเสียง 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืนๆ  
ปดประชุม  เวลา 12.30 น. 

นายบัญทึก ผากิม เชิญทานสมาชิกสภาจะมีขอซักถามหรือไมครับ ถาไมมีผมขอมติรับรองรายงานการประชุมครับ 
ประธานสภาฯ 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบล  การประชุมสภา  ฯ 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจำป ๒๕64 เม่ือวันศุกรท่ี 27 สิงหาคม  ๒๕64 ดวยมติ
เสียง 7 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง  

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือทราบ 
- ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องกระทูถาม 

- ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลว 

   -    ไมมี – 

           /ระเบียบ.......... 
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องท่ีเสนอใหม 

6.1  เรื่อง การพิจารณารางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 วาระท่ี 3 ข้ันลงมติวาจะใหตราเปนขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. 2565   

นายบัญทึก ผากิม ขอเชิญทานเลขานุการสภาฯ ชี้แจงขอกฎหมายครับ 
ประธานสภาฯ 
นายพีระพงษ นวลศรีใส  พ.ร.บ.สภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติม จนถึงฉบับ
เลขานุการสภาฯ  ท่ี 7 พ.ศ. 2562        
              มาตรา 87 วรรคสอง เม่ือสภาองคการบริหารสวนตำบลเห็นชอบดวยกับราง 
                               ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปหรือรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
                               เพ่ิมเติมแลว ใหเสนอนายอำเภอเพ่ือขออนุมัติ และใหนายอำเภอพิจารณาใหแลว 
                               เสรจ็ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรางขอบัญญัติดังกลาว 

มาตรา 87/2 ใหสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณ 
รายจายตามมาตรา ๘๗/๑ วรรคหา ใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับราง
ขอบัญญัติจาก นายกองคการบริหารสวนตําบล หากสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาไม
แลวเสร็จภายในกําหนด หรือมีมติไมเห็นชอบใหตราขอบัญญัตินั้น ใหรางขอบัญญัตินั้นตกไป 
และใหใชขอบัญญัติงบประมาณ รายจายในปงบประมาณปท่ีแลวไปพลางกอน ในกรณีเชนวานี้
ใหนายอําเภอเสนอผูวาราชการจังหวัดใหมี คําสั่งยุบสภาองคการบริหารสวนตําบล 

                             ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 
                            (แกไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี 2 )พ.ศ. 2554  

ขอ 52 การพิจารณารางขอบัญญัติในวาระท่ีสาม  ไมมีการอภิปราย  เวนแตท่ีประชุม
สภาทองถ่ินจะไดลงมติใหมีการอภิปราย  ถามีเหตุอันสมควรในการพิจารณาวาระนี้ใหท่ีประชุม
สภาทองถ่ินลงมติวาจะใหตราเปนขอบัญญัติหรือไม 

                     ขอ 74 การออกเสียงลงคะแนนเพ่ือลงมติมีสองวิธี คือ 
    1.การออกเสียงลงคะแนนเปดเผย 
    2.การออกเสียงลงคะแนนลับ 

                              ขอ 76 กอนการลงมติทุกครั้งใหประธานสภาทองถ่ินตรวจสอบดูวา มีสมาชิกสภา 
ทองถ่ินอยูในท่ีประชุมครบจำนวนเปนองคประชุมหรือไม ถามีสมาชิกสภาทองถ่ินอยูในท่ี
ประชุมไมครบจำนวนเปนองคประชุมไมครบจำนวนเปนองคประชุมจะทำการลงมตใินเรื่องใดๆ 
ไมได   

รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2565 มีรายละเอียด 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. สถานะการคลัง 

         1.1  งบประมาณรายจายท่ัวไป 

   ในปงบประมาณ พ.ศ.2564  ณ  วันท่ี  11  สิงหาคม  2564 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
มีสถานะการเงิน ดังนี้    

     1.1.1 เงินฝากธนาคารท้ังสิ้น   35,221,035.76  บาท 
           /1.1.2 เงินสะสม......... 
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     1.1.2  เงินสะสม    33,207,386.91 บาท 
     1.1.3  ทุนสำรองเงินสะสม  14,429,656.21 บาท 
     1.1.4  รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จำนวน  1  โครงการ 

รวมเปนเงิน  150,000.00   บาท 
     1.1.5  รายการท่ีไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน  จำนวน  0  โครงการ 

รวมเปนเงิน  0.00   บาท 
    1.2  เงินกูคงคาง  -  บาท 
        2. การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ 2563  
               2.1 รายรับจริงท้ังสิ้น    31,892,857.92 บาท ประกอบดวย 
              หมวดภาษีอากร       จำนวน     7,036.06  บาท 
            หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต  จำนวน  134,519.82   บาท 
            หมวดรายไดจากทรัพยสิน    จำนวน  268,967.53   บาท 
            หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จำนวน  246,202.00   บาท 
            หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด    จำนวน      5,237.00  บาท 
            หมวดรายไดจากทุน    จำนวน       1,350.00   บาท 

       หมวดภาษีจัดสรร                     จำนวน 13,462,778.45 บาท 
    หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป                       จำนวน 17,766,767.06 บาท 

   2.2  เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยกำหนดวัตถุประสงค  จำนวน 317,836.80 บาท 
    2.3  รายจายจรงิ  จำนวน  28,480,515.96  บาท ประกอบดวย 
    งบกลาง               จำนวน 12,766,252.40 บาท 
    งบบุคลากร              จำนวน  8,788,384.00 บาท 
    งบดำเนินงาน                            จำนวน  5,399,767.26 บาท 
    งบลงทุน                 จำนวน     672,710.00  บาท 
    งบรายจายอ่ืน     จำนวน       0.00  บาท 
    งบเงินอุดหนุน              จำนวน     853,402.30  บาท 
   2.4  รายจายท่ีจายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุ  จำนวน    595,771.80 บาท 

       วัตถุประสงค 
   2.5  มีการจายเงินสะสมเพ่ือดำเนินการตามอำนาจหนาท่ี จำนวน  2,903,906.38 บาท 
   2.6  รายจายท่ีจายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม  จำนวน               0.00 บาท 
   2.7  รายจายท่ีจายจากเงินกู    จำนวน               0.00 บาท 
 
 
 
 
           /ขอบัญญัติ................. 
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ขอบัญญัติ 

ประกอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจำปงบประมาณ  2565 

   ขององคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก 
อำเภอน้ำปาด  จังหวัดอุตรดิตถ 

 
ดาน ยอดรวม 

ดานบริหารงานท่ัวไป  
 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 8,444,920.00 
     แผนงานการรักษาความสงบภายใน 400,000.00 
ดานบริการชุมชนและสังคม  
     แผนงานการศึกษา 2,975,000.00 
     แผนงานสาธารณสุข 150,000.00 
     แผนงานสังคมสงเคราะห 1,121000.00 
     แผนงานเคหะและชุมชน 660,000.00 
     แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 255,000.00 
ดานการเศรษฐกิจ  
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,186,900.00 
     แผนงานการเกษตร 740,000.00 
ดานงบกลาง  
     แผนงานงบกลาง 13,567,180.00 

งบประมาณรายจายท้ังส้ิน 31,500,000.00 
 

 
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก 
อำเภอน้ำปาด  จังหวัดอุตรดิตถ 

                         ********************************************** 
   ประมาณการรายจายรวมท้ังส้ิน    31,500,000  บาท  แยกเปน  

แผนงานงบกลาง 
   งบกลาง       จำนวน 13,567,180  บาท 
   งบกลาง       จำนวน 13,567,180  บาท 
   งบกลาง       จำนวน 13,567,180  บาท 
    เงินสมทบกองทุนประกันสังคม   จำนวน      85,000  บาท 
           เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมลูกจาง พนักงานจาง ขององคการบริหาร 

สวนตำบลเดนเหล็ก ตามหนังสือสำนักงงาน ก.จ. ก.ท และ ก.อบต. ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0809.5/
ว 9 ลงวันท่ี 22 มกราคม 2557 และพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และหนังสือ
สำนักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0809.5/ว 81 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 
2557 ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานการดำเนินงานอ่ืน แผนงานงบกลาง งานงบกลาง  
        /เงินสมทบ.............. 
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 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน   จำนวน       5,500  บาท 

 เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ขององคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก 
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 4172 ลงวันท่ี 
24 ธันวาคม 2561 ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานการดำเนินงานอ่ืน แผนงานงบกลาง  
งานงบกลาง      

 เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ    จำนวน  10,200,000  บาท 

 เพ่ือจายเปนคายังชีพผูสูงอายุ ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตำบล          
เดนเหล็ก ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.6/ว 1430 
ลงวันท่ี 6 กรกฎาคม 2564 ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานการดำเนินงานอ่ืน  
แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  
 เบ้ียยังชีพความพิการ    จำนวน 2,650,000 บาท 
 เพ่ือจายเปนคายังชีพคนพิการ ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตำบล  
เดนเหล็ก ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.6/ว 1430 
ลงวันท่ี 6 กรกฎาคม 2564 ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานการดำเนินงานอ่ืน  
แผนงานงบกลาง งานงบกลาง  

    เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส    จำนวน      66,000  บาท 
           เพ่ือจายเปนคายังชีพผูปวยเอดส ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตำบล    
   เดนเหล็ก จำนวน 11 รายๆ ละ 500 บาท จำนวน 12 เดือน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
   ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 4072 ลงวันท่ี 15 กรกฎาคม 2559  ตั้งจายจากเงินรายได  
   ปรากฏในดานการดำเนินงานอ่ืน แผนงานงบกลาง งานงบกลาง  
    เงินสำรองจาย     จำนวน  199,180  บาท 

          เพ่ือจายในกรณีฉุกเฉินหรือตามความจำเปน  เพ่ือแกไขความเดือดรอนของประชาชน 
อันเปนสวนรวมและชวยเหลือผูประสบภัยหรือภัยธรรมชาติ รวมท้ังสำรองจายในหมวดรายจาย 
ตาง ๆ ซ่ึงวงเงินไมพอใช  ระหวางปงบประมาณ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานการ 
ดำเนินงานอ่ืน แผนงานงบกลาง งานงบกลาง   

รายจายตามขอผูกพัน     
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.)                    

จำนวน  280,000  บาท 
          เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการสวนทองถ่ิน (ก.บ.ท.)   

สำหรับพนักงานสวนตำบลและลูกจางประจำ  ขององคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก       
ตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการสวนทองถ่ิน ท่ี มท 0808.5/ว 28  
ลงวันท่ี 21 กรกฎาคม 2559 ประกอบกับ ประกาศกฎกระทรวง การหกัเงินจากประมาณ
การรายรับในงบประมาณประจำปสมทบเขาเปนกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2563 เม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2563 จากรอยละหนึ่ง เปนรอยละสอง ตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฏในดานการดำเนินงานอ่ืน แผนงานงบกลาง งานงบกลาง    

 
           /เงินสมทบ......... 
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เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือพ้ืนท่ี                      
จำนวน  81,500  บาท 

         เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับทองถ่ิน ตามหนังสือ 
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต 2 พิษณุโลก ท่ี สปสช.5.35/ว 316 ลงวันท่ี 1 
สิงหาคม 2560 เรื่อง แจงการตั้งงบประมาณสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี ป 2561 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานการดำเนินงานอ่ืน แผนงานงบ
กลาง งานงบกลาง   

แผนงานบริหารงานท่ัวไป  

งานบริหารท่ัวไป       จำนวน  5,910,920  บาท 
งบบุคลากร       จำนวน  4,239,920  บาท 
เงินเดือน (ฝายการเมือง)     จำนวน  1,879,920  บาท 

เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  จำนวน  514,080  บาท                         
เพ่ือจายเปนเงินเดือนนายกองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก จำนวน 1 อัตรา  และ 

รองนายกองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก จำนวน 2 อัตรา  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏ
ในดานบริหารท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป (สำนักปลัด)  
 คาตอบแทนประจำตำแหนงนายก/รองนายก   จำนวน         42,120 บาท 

        เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนประจำตำแหนงนายกองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก   
จำนวน 1 อัตราและรองนายกองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก จำนวน 2 อัตรา ตั้งจายจาก
เงินรายได ปรากฏในดานบริหารท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป (สำนักปลัด) 

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก   จำนวน        42,120  บาท 

        เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก จำนวน  
1 อัตรา  และรองนายกองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก จำนว น 2 อัตรา ตั้งจายจากเงิน 
รายได ปรากฏในดานบริหารท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป (สำนักปลัด) 

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการบริหาร
สวนตำบล        จำนวน       86,400  บาท 

เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก 
จำนวน 1 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริหารท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป  
งานบริหารท่ัวไป (สำนักปลัด) 

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองคกร-
ปกครองสวนทองถิ่น จำนวน 1,195,200  บาท 

เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก ดังนี้ 
ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล  จำนวน 1 อัตรา,รองประธานสภาองคการบรหิารสวน
ตำบล จำนวน 1 อัตรา, สมาชกิสภาองคการบริหารสวนตำบล  จำนวน 10 อัตรา  เลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตำบล จำนวน 1 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริหาร
ท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป (สำนักปลัด) 
เงินเดือน (ฝายประจำ)     จำนวน  2,36,000  บาท 

    เงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น จำนวน 1,78,000  บาท 
 เพ่ือจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตำบล จำนวน 4 อัตรา  ดังนี้ 1. ปลัด 
        /องคการบริหาร........ 
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องคการบริหารสวนตำบล 2. หัวหนาสำนักปลัด 3. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ชำนาญการ 
4. เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน พรอมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปและเงิน
เลื่อนข้ันตางๆ ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริหารท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป  
งานบริหารงานท่ัวไป (สำนักปลัด) 

    เงินประจำตำแหนง       จำนวน  90,000  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินประจำตำแหนงปลัดองคการบริหารสวนตำบล (นักบริหารงาน 

ทองถ่ิน ระดับตน/กลาง) จำนวน 1 อัตรา หัวหนาสำนักปลัด (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับ ตน) 
จำนวน 1 อัตรา  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริหารท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป  
งานบริหารท่ัวไป (สำนักปลัด) 

คาจางลูกจางประจำ        จำนวน  250,000  บาท 
 เพ่ือจายเปนคาจางใหแกลูกจางประจำ จำนวน 1 อัตรา ไดแก ตำแหนง นักจัดการ 
งานท่ัวไป พรอมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปและเงินเลื่อนข้ันตางๆ ตั้งจายจากเงินรายได  
ปรากฏในดานบริหารท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป (สำนักปลัด)  

    คาตอบแทนพนักงานจาง    จำนวน  216,000 บาท 
 เพ่ือจายเปนคาจาง/คาตอบแทนใหแกพนักงานจางท่ัวไป จำนวน 2 อัตรา ไดแก 
พนักงานจางท่ัวไป ปฏิบัติงานคนงานท่ัวไป , พนักงานจางท่ัวไป ปฏิบัติงานคนสวน ตั้งจายจาก
เงินรายได ปรากฏในดานบริหารท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป (สำนักปลัด) 

    เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง   จำนวน  24,000  บาท 
 เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพของ พนักงานจางท่ัวไป จำนวน 2 อัตรา ไดแก 
พนักงานจางท่ัวไปปฏิบัติงานคนงานท่ัวไป , พนักงานจางท่ัวไป ปฏิบัติงานคนสวน  ตั้งจายจาก
เงินรายได ปรากฏในดานบริหารท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป (สำนักปลัด) 

   งบดำเนินงาน       จำนวน  1,634,000  บาท 
 

   คาตอบแทน           จำนวน      403,000  บาท 
 คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น   
จำนวน  205,000  บาท    

   1.คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
    ตั้งไว  5,000  บาท    

 เพ่ือจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน เชน คาใชจายการคัดเลือกพนักงานและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อาทิ 
คาเบี้ยประชุม คาพาหนะของคณะกรรมการ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริหาร
ท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป (สำนักปลัด)   
 2. เงินตอบแทนเจาหนาท่ีในการเลือกตั้ง   ตั้งไว  200,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนเจาหนาท่ีในการเลือกตั้ง  ไดแก  ประธานคณะกรรมการ 
   การเลือกตั้งประจำองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก,  ผูอำนวยการการเลือกตั้งประจำ 
   องคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก,  นายทะเบียนอำเภอ,  นายทะเบียนทองถ่ิน,  เจาพนักงาน  

 ผูดำเนินการเลือกตั้งประจำหนวยเลือกตั้ง คณะอนุกรรมการตาง ๆ ท่ีไดรับการแตงตั้งใหปฏิบัติ 
หนาท่ีในการเลือกตั้ง ฯลฯ ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง  ดวนท่ีสุด ท่ี ลต.
0014/ว 582  ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2563 ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริหาร
ท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป  (สำนักปลัด) 

         /คาเชาบาน.......... 
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    คาเชาบาน     จำนวน  168,000  บาท 
           เพ่ือจายเปนคาเชาบาน  ใหแก พนักงานสวนตำบลท่ีมีสิทธิเบิกฯตามระเบียบกฎหมาย 

กำหนดไวใหเบิกจายได  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริหารท่ัวไป แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป (สำนักปลัด) 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร    
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ ลูกจางประจำ 

จำนวน  30,000  บาท 
           เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก พนักงานสวนตำบลหรือผูท่ีมีสิทธิเบิกฯ 

ตามระเบียบกฎหมายกำหนดไวใหเบิกจายได ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริหารท่ัวไป  
แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป (สำนักปลัด) 
คาใชสอย      จำนวน  506,000  บาท 

    รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ    
    คาโฆษณาและเผยแพร     จำนวน  5,000  บาท   

เพ่ือจายเปนคาจางเหมาทำปายประชาสัมพันธ , จางเหมาโฆษณาและเผยแพรขอมูล
ขาวสารขององคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก  ผานทางวิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน  โรง
มหรสพหรือสื่อสิ่งพิมพตางๆ   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริหารท่ัวไป แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป (สำนักปลัด) 

คาจางเหมาบริการอ่ืน ๆ ท่ีจำเปน   จำนวน  270,000  บาท    
เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการทำความสะอาดดูแลทรัพยสิน,  คาจางเหมาปฏิบัติ

หนาท่ีประชาสัมพันธ , คาจางเหมาเวรยามประจำท่ีทำการองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก,   
คาจางเหมาแมบานทำความสะอาด,  จางเหมาคนสวน,  คาจางเหมาถายเอกสาร,   
คาจางเหมาตัดหญา,  คาเชาทรัพยสิน, จางเหมาบริการอ่ืนๆท่ีจำเปน ฯลฯ ตั้งจายจากเงิน
รายได  ปรากฏในดานบริหารท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป (สำนักปลัด) 

    คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ    จำนวน  30,000  บาท 
    เพ่ือจายเปนคาธรรมเนียมและลงทะเบียน เชน คาลงทะเบียนในการฝกอบรม/สัมมนา  

หลักสูตรตางๆ ของพนักงานสวนตำบล สมาชิกสภาทองถ่ิน  ผูบริหารทองถ่ิน ผูมีสิทธิเบิกตาม
กฎหมาย ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริหารท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป งาน
บริหารท่ัวไป (สำนักปลัด) 
 คาประกันภัยรถยนต    จำนวน    6,000.-บาท 
 เพ่ือจายเปนคาประกันภัยรถยนตสวนกลาง ทะเบียน กจ 1906 อุตรดิตถ , 
รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บท 6988 , รถขยะ หมายเลขทะเบียน 80 7737 อุตรดิตถ 
จำนวน 3 คัน เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัดทำ
ประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 “ขอ 6/1 องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินตองจัดใหมีประกันภัยรถราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินภาค
บังคับตามกฎหมายวาดวยคุมครองผูประสบภัยจากรถ”ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดาน
บริหารท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป (สำนักปลัด) 

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ     จำนวน  20,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดประชุมราชการภายในหนวยงาน ประจำเดือน , การ

ประชุมคณะกรรมการท่ีไดรับแตงตั้งตามกฎหมาย ระเบียบหนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย 
        /หรือตามคำสั่ง....... 
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หรือตามคำสั่งขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน การประชุมสภาทองถ่ิน และใหหมายรวมถึงการ
ประชุมราชการทางไกลผานดาวเทียม เชนคาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารในกรณีท่ีมีการ
ประชุมคาบเก่ียวม้ืออาหาร คาเชาหองประชุม คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจำเปน , คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาอาหาร สำหรับหนวยงานอ่ืนหรือบุคคลภายนอกเขาดูงานหรือเยี่ยมชมองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน หรือกรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการ การแถลงขาวขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน การมอบเงินหรือสิ่งของบริจาคใหแกองคกรสวนทองถ่ิน ฯลฯ ตั้งจายจาก
เงินรายได ปรากฏในดานบริหารท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป(สำนักปลัด) 

   รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ  
   คาใชจายในการเดินทางไปราชการ    จำนวน  20,000  บาท   

เพ่ือเปนคาใชจายสำหรับเปน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก และคาใชจายอ่ืน ๆ 
ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตำบล  ลูกจาง คณะผูบริหาร  
สมาชิกสภา และผูมีสิทธิเบิกตามกฎหมายตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริหารท่ัวไป  
แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป (สำนักปลัด) 

คาใชจายในการเลือกตั้ง     จำนวน  100 ,000   บาท   
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ิน   หรือผูบริหารทองถ่ิน,  

การเลือกตั้งซอมสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการ
เลือกตั้ง  ดวนที่สุด ที่ ลต.0014/ว 582  ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2563 ตั้งจายจากเงิน
รายไดปรากฏในดานบริหารท่ัวไป แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป  (สำนักปลัด) 

คาพานพุมดอกไม พานประดับพุมดอกไม พานพุมเงิน พุมทอง กรวยดอกไม 
พวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม หรือพวงมาลา สำหรับวางอนุสาวรีย หรือใชในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสตางๆ     จำนวน  5,000  บาท   

เพ่ือจายเปนคาพานพุมดอกไม พานประดับพุมดอกไม พานพุมเงิน พุมทอง กรวย
ดอกไม พวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม หรือพวงมาลา สำหรับวางอนุสาวรีย หรือใชใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสตางๆ ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏใน
ดานบริหารท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป (สำนักปลัด) 

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม วินัย การรักษาวินัย ความโปรงใสในการทำงาน
จำนวน  10,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดำเนินโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม วินัย การรักษา
วินัย ความโปรงใสในการทำงาน เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ ฯลฯ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561 – 2565 หนาท่ี 80 ลำดับท่ี 1  ตั้งจายจากเงิน
รายได  ปรากฏในดานบริหารท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป (สำนักปลัด) 

    คาบำรุงรักษาและซอมแซม   จำนวน  40,000  บาท 
          เพ่ือจายเปนคาซอมแซมเครื่องถายเอกสาร  รถยนต  รถจักรยานยนต  เครื่อง 
   คอมพิวเตอร เครื่องพิมพดีดวัสดุครุภัณฑตาง ๆ ฯลฯ ท่ีอยูในความรับผิดชอบขององคการ 
   บริหารสวนตำบล เพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดาน 

บริหารท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป (สำนักปลัด)  /คาวัสดุ.......... 
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   คาวัสดุ        จำนวน  143,000  บาท 
    วัสดุสำนักงาน        จำนวน  60,000  บาท 
           เพ่ือจายเปนคาซ้ือสิ่งของ  เครื่องใชตาง ๆ เชน โตะ  เกาอ้ี  กระดาษ แฟม ปากกา  
   ดินสอ เครื่องตัดกระดาษ   เครื่องดับเพลิง กระดานไวทบอรด มูลี่  มานปรับแสง แผงก้ันหอง  

กระเปา หนังสือพิมพวารสาร ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ท่ี มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดาน
บริหารท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป (สำนักปลัด) 

    วัสดุไฟฟาและวิทยุ    จำนวน      3,000  บาท 
  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุไฟฟาตางๆ เชน หลอดนีออน ฟวส บัลลาส สายไฟ โคม 

ไฟฟา เทปพันสายไฟ ไมลลอย ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ท่ี มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดาน
บริหารท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป (สำนักปลัด) 

    วัสดุงานบานงานครัว     จำนวน    10,000  บาท 
 เพ่ือจายเปนคาสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ เชน แปรง ไมกวาด สบู ผงซักฟอก ฯลฯ ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 
2564  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริหารท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป งาน
บริหารท่ัวไป (สำนักปลัด) 
 วัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน    จำนวน   50,000  บาท 

           เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือน้ำมันดีเซลน้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 
ฯลฯ สำหรับรถยนต รถบรรทุกน้ำ รถขยะ รถมอเตอรไซด เครื่องตัดหญา ฯลฯ ตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  

   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริหารท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป งาน 
   บริหารท่ัวไป (สำนักปลัด)  
    วัสดุคอมพิวเตอร    จำนวน  20,000  บาท 
          เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร เชน  แผนหรือจานบันทึกขอมูล , เทปบันทึก 
   ขอมูล , หัวพิมพหรือแถบพิมพ, ตลับหมึก, แผนกรองแสง, แปนพิมพ, เมนบอรด, เครื่องอาน 

และบันทึกขอมูลโปรแกรมและอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับคอมพิวเตอร ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ิน  ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 ตั้งจายจาก
เงินรายได ปรากฏในดานบริหารท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป (สำนักปลัด) 

   คาสาธารณูปโภค     จำนวน  582,000  บาท 
    คาไฟฟา      จำนวน  500,000  บาท 
          เพ่ือจายเปนคาไฟฟาสำหรับท่ีทำการองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก  ไฟฟา 
   สำหรับระบบประปาหมูบาน และไฟฟาสาธารณะในเขตองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก  

ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริหารท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหาร
ท่ัวไป (00111) (สำนักปลัด)  

    คาโทรศัพท       จำนวน    2,000  บาท 
           เพ่ือจายเปนคาโทรศัพทสำหรับท่ีทำการองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก ฯลฯ  

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป   
(สำนักปลัด) 
        /คาไปรษณีย....... 



-13- 
    คาบริการไปรษณีย       จำนวน  10,000  บาท 
          เพ่ือจายเปน คาไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณัติ  คาซ้ือดวงตราไปรษณียอากร ฯลฯ  

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริหารท่ัวไป  แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป   
(สำนักปลัด)   

    คาบริการส่ือสารและโทรคมนาคม   จำนวน  50,000  บาท 
          เพ่ือเปนคาใชจายเก่ียวกับการใชบริการระบบอินเตอรเน็ตตำบล ฯลฯ ตั้งจายจากเงิน 
   รายได  ปรากฏในดานบริหารท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป (สำนักปลัด) 

 คาเชาพ้ืนท่ีเว็บไซต และคาธรรมเนียมท่ีเกี่ยวของ จำนวน  20,000  บาท 
 เพื ่อเปนคาเช าพื ้นที ่เว ็บไซต และคาธรรมเนียมที ่เก ี ่ยวของ (ระบบ CLOUD , 
HOSTING) ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริหารท่ัวไป  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป   (สำนักปลัด)       
งบเงินอุดหนุน       จำนวน  37,000  บาท 

เงินอุดหนุน       จำนวน  37,000  บาท 
    เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น  จำนวน  16,000  บาท 

 โครงการสนับสนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ จำนวน  16,000 บาท 

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหแกองคการบริหารสวนตำบลบานฝาย ตามโครงการ
สนับสนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอำเภอ
น้ำปาด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3616  ลงวันท่ี  24  
มิถุนายน  2559 และหนังสือองคการบริหารสวนตำบลบานฝาย ท่ี อต 73001/563      
ลงวันท่ี 12 กรกฎาคม  2564 จากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561 – 2565 หนา 80 ลำดับ
ท่ี 2 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริหารท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหาร
ท่ัวไป )  (สำนักปลัด) 

เงินอุดหนุนสวนราชการ 
โครงการการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน  จำนวน      3,000  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหแกท่ีทำการปกครองอำเภอน้ำปาด ตามโครงการการจัด

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ พระ

บรมราชินี 3 มิถุนายน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3616  

ลงวันท่ี  24  มิถุนายน  2559 และหนังสืออำเภอน้ำปาด ท่ี อต 0518/1967 ลงวนัท่ี 23 

มิถุนายน 2564  จากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565 เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 

2/2564  หนา 47 ท่ี 6  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริหารท่ัวไป แผนงาน

บริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป  (สำนักปลัด) 

โครงการการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องใน

โอกาสวันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษา  28 กรกฎาคม จำนวน     3,000  บาท 

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหแกท่ีทำการปกครองอำเภอน้ำปาด ตามโครงการการจัด

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสวันคลายวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา  28 กรกฎาคม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 

       /3616 ลง.............. 



-14- 

3616  ลงวันท่ี  24  มิถุนายน  2559 และหนังสืออำเภอน้ำปาด ท่ี อต 0518/1967 ลง

วันท่ี 23 มิถุนายน 2564  จากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565 เพ่ิมเติม 

เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2/2564  หนา 47 ท่ี 5  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริหาร

ท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป (สำนักปลัด) 

โครงการการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนีพันปหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  

12 สิงหาคม        จำนวน  3,000 บาท 

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหแกท่ีทำการปกครองอำเภอน้ำปาด ตามโครงการการจัด

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนีพันป

หลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  

ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3616  ลงวันท่ี  24  มิถุนายน  2559 และหนังสืออำเภอน้ำ

ปาด ท่ี อต 0518/1967 ลงวันท่ี 23 มิถุนายน 2564  จากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 

2561 – 2565 เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2/2564  หนา 48 ลำดับท่ี 7  ตั้งจายจากเงิน

รายได ปรากฏในดานบริหารท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป  (สำนักปลัด) 

โครงการการจัดกิจกรรมนอมรำลึก เนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระ

ศรีนครินทรา บรมราชชนนี 21 ตุลาคม   จำนวน   3,000  บาท 

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหแกท่ีทำการปกครองอำเภอน้ำปาด ตามโครงการการจัด

กิจกรรมนอมรำลึก เนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี 

21 ตุลาคม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3616  ลงวนัท่ี  

24  มิถุนายน  2559 และหนังสืออำเภอน้ำปาด ท่ี อต 0518/1967 ลงวันท่ี 23 มิถุนายน 

2564  จากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565 เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2/2564  

หนา 44 ลำดับท่ี 1  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริหารท่ัวไป แผนงานบริหารงาน

ท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป  (สำนักปลัด) 

โครงการการจัดกิจกรรมนอมรำลึก เนื่องในวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 23 ตุลาคม   จำนวน    3,000  บาท 

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหแกท่ีทำการปกครองอำเภอน้ำปาด ตามโครงการการจัด

กิจกรรมนอมรำลึก เนื่องในวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 23 

ตุลาคม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3616  ลงวันท่ี  24  

มิถุนายน  2559 และหนังสืออำเภอน้ำปาด ท่ี อต 0518/1967 ลงวันท่ี 23 มิถุนายน 

2564  จากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565 เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2/2564  

หนา 46 ลำดับท่ี 4  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริหารท่ัวไป แผนงานบริหารงาน

ท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป  (สำนักปลัด) 

โครงการการจัดกิจกรรมนอมรำลึก เนื่องในวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม         

จำนวน 3,000  บาท 

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหแกท่ีทำการปกครองอำเภอน้ำปาด ตามโครงการการจัด 

       /กิจกรรม....... 
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กิจกรรมนอมรำลึก เนื่องในวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิ

พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด 

ท่ี มท 0808.2/ว 3616  ลงวันท่ี  24  มิถุนายน  2559 และหนังสืออำเภอน้ำปาด ท่ี อต 

0518/1967 ลงวันท่ี 23 มิถุนายน 2564  จากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565 

เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2/2564  หนา 45 ลำดับท่ี 2  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน

ดานบริหารท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป (สำนักปลัด) 

โครงการการจัดกิจกรรม เนือ่งในวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชน

กาธิ เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพอแหงชาติ   

จำนวน  3,000 บาท 

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหแกท่ีทำการปกครองอำเภอน้ำปาด ตามโครงการการจัด

กิจกรรม เนื่องในวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพอแหงชาติ 5 ธันวาคม ตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3616  ลงวันท่ี  24  มิถุนายน  2559 

และหนังสืออำเภอน้ำปาด ท่ี อต 0518/1967 ลงวันท่ี 23 มิถุนายน 2564  จาก

แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565 เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2/2564  หนา 46 

ลำดับท่ี 3  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริหารท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป งาน

บริหารท่ัวไป (สำนักปลัด)  

งานวางแผนสถิติและวิชาการ    จำนวน  420,000  บาท 
งบบุคลากร      จำนวน  400,000  บาท 
เงินเดือน (ฝายประจำ)     จำนวน   400,000  บาท 

    เงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น จำนวน  400,000  บาท 
              เพ่ือจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตำบล  จำนวน  1  อัตรา  ไดแก ตำแหนง 

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ/ชำนาญการ  พรอมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำป  
และเงินเลื่อนข้ันตาง ๆ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริหารท่ัวไป แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (สำนักปลัด) 

   งบดำเนินงาน      จำนวน   20,000  บาท 
   คาใชสอย      จำนวน   20,000  บาท 
    รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ    

  คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ   จำนวน  10,000  บาท  
  เพ่ือจายเปนคาธรรมเนียมและลงทะเบียน เชน คาลงทะเบียนในการฝกอบรม/สัมมนา  
 หลักสูตรตาง ๆ ของพนักงานสวนตำบล ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริหารท่ัวไป  
 แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (สำนักปลัด) 
  รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ  

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ    ตั้งไว  10,000  บาท   
เพ่ือเปนคาใชจายสำหรับเปน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก และคาใชจายอ่ืน ๆ  

ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตำบล  ลูกจางและผูมีสิทธิเบิก 
ตามกฎหมาย ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริหารท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป  
งานวางแผนสถิติและวิชาการ (สำนักปลัด)     

/งานบริหาร................. 
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งานบริหารงานคลัง      จำนวน  1,914,000  บาท 
งบบุคลากร       จำนวน  1,594,000  บาท 
เงินเดือน (ฝายประจำ)     จำนวน  1,594,000  บาท 

    เงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น จำนวน  1,200,000  บาท 
             เพ่ือจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตำบล  จำนวน  4  อัตรา  ดังนี้ 1.  
   ผูอำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับ ตน) 2.นักวิชาการการเงินและบัญชี  

ปฏิบัติการ/ชำนาญการ 3. นักวิชาการจัดเก็บรายได ปฏิบัติการ/ชำนาญการ 4. เจาพนักงาน
พัสดุ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน พรอมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำป และเงินเลื่อนข้ันตาง ๆ 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริหารท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงาน
คลัง (กองคลัง) 

  ประเภท เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงาน  จำนวน  12,000.-บาท  
 เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสวนตำบล จำนวน 1 อัตรา 
ไดแก ตำแหนง เจาพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในดาน
การบริหารท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง (กองคลัง) 
 เงินประจำตำแหนง        จำนวน     42,000  บาท 

    เพ่ือจายเปนเงินประจำตำแหนง ผูอำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับ ตน)  
จำนวน 1 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริหารท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป  
งานบริหารงานคลัง (กองคลัง) 

    คาตอบแทนพนักงานจาง    จำนวน    340,000  บาท 
  เพ่ือจายเปนคาจาง/คาตอบแทนใหแกพนักงานจางพนักงานตามภารกิจ  จำนวน 2  
 อัตรา ไดแก  ตำแหนงผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี,  ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ ตั้ง 

จายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริหารท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง 
(กองคลัง) 

   งบดำเนินงาน       จำนวน    309,000  บาท 
   คาตอบแทน           จำนวน       85,000  บาท 

 คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
จำนวน  20,000.-บาท 
 เพ่ือจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน เชน คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ การ
จัดซ้ือจัดจาง ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0803.2/ว 2880 ลง
วันท่ี 12 กันยายน 2561 ตัง้จายจากเงินรายได ปรกฎในดานบริหารท่ัวไป งานบริหารงาน
ท่ัวไป งานบริหารงานคลัง (กองคลัง) 

    คาเชาบาน       จำนวน      60,000  บาท    
    เพ่ือจายเปนคาเชาบาน ใหแก พนักงานสวนตำบลท่ีมีสิทธิเบิกฯ ตามระเบียบกฎหมาย 

กำหนดไวใหเบิกจายได ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริหารท่ัวไป แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป งานบริหารงานคลัง (กองคลัง) 
        / เงินชวย......... 
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    เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร   จำนวน        5,000  บาท 

เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกพนักงานสวนตำบลหรือผูมีสิทธิเบิกฯ 
ตามระเบียบกฎหมายกำหนดไวใหเบิกจายได ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบรหิารท่ัวไป 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง (กองคลัง) 

   หมวดรายจายคาใชสอย      จำนวน     164,000  บาท 
    รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ 
    คาจางเหมาบริการอ่ืน ๆ ท่ีจำเปน    จำนวน      84,000  บาท   
    เพ่ือจายเปนคาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ,คาโฆษณาและเผยแพร, คาจางเหมา 
   ถายเอกสาร  จางเหมาบริการอ่ืนๆท่ีจำเปน ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดาน 
   บริหารท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง (กองคลัง) 
     คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ    จำนวน      40,000  บาท  
    เพ่ือจายเปนคาธรรมเนียมและลงทะเบียน เชน คาลงทะเบียนในการฝกอบรม/สัมมนา  
   หลักสูตรตางๆของพนักงานสวนตำบล  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริหารท่ัวไป 
   แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง (กองคลัง) 
    รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ   
    คาใชจายในการเดินทางไปราชการ   จำนวน     20,000  บาท  
    เพ่ือเปนคาใชจาย สำหรับเปน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก และคาใชจายอ่ืน ๆ  

ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตำบล ลูกจาง และผูมีสิทธิเบิก
ตามกฎหมาย ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง (กองคลัง) 

    คาบำรุงรักษาและซอมแซม    จำนวน    20,000  บาท 
                     เพ่ือจายเปนคาซอมแซม เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพดีด วัสดุครุภัณฑตาง ๆ ฯลฯ  
   ท่ีอยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตำบล เพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ  ตั้ง 

จายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริหารท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง  
(กองคลัง)  

   คาวัสดุ       จำนวน     60,000  บาท 
    วัสดุสำนักงาน     จำนวน     30,000  บาท 
           เพ่ือจายเปนคาซ้ือสิ่งของ เครื่องใชตาง ๆ เชน โตะ เกาอ้ี  กระดาษ แฟม ปากกา  
   ดินสอ เครื่องตัดกระดาษ เครื่องดับเพลิง กระดานไวทบอรด มูลี่  มานปรับแสง แผงก้ันหอง 

กระเปา หนังสือพิมพวารสาร ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ท่ี มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดาน 

   บริหารท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง  (กองคลัง) 
    วัสดุคอมพิวเตอร       จำนวน    30,000  บาท 
          เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร เชน  แผนหรือจานบันทึกขอมูล , เทปบันทึก 
   ขอมูล , หัวพิมพ หรือแถบพิมพ , ตลับหมึก ,แผนกรองแสง , แปนพิมพ, เมนบอรด , เครื่อง 

อานและบันทึกขอมูล โปรแกรมและอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับคอมพิวเตอร  ฯลฯ ตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริหารท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงาน
คลัง  (กองคลัง) 
        /งบลงทุน........ 
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   งบลงทุน      รวม  11,000  บาท 
   คาครุภัณฑ      รวม      11,000  บาท 
   ครุภัณฑสำนักงาน 
    ตูเหล็ก แบบ 2 บาน    จำนวน   11,000  บาท 

 เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือตูเหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู  จำนวน 11,000.-บาท โดย
มีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้  

    1. มีมือจับชนิดบิด 
  2. มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชั้น       

 3. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)  (บัญชีราคาตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ ธันวาคม 2563) ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริหารท่ัวไป แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง  (กองคลัง) 
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  รวม      200,000  บาท 
งบบุคลากร      รวม      200,000  บาท 
เงินเดือน (ฝายประจำ)     รวม      200,000  บาท 
 เงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น จำนวน  200,000  บาท 
 เพ่ือจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตำบล จำนวน 1 อัตรา ไดแก ตำแหนง 
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ/ชำนาญการ พรอมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำป 
และเงินเลื่อนข้ันตางๆ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริหารท่ัวไป แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน (หนวยตรวจสอบภายใน) 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน   
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน จำนวน  400,000  บาท 
งบบุคลากร      จำนวน  290,000  บาท 
เงินเดือน (ฝายประจำ)     จำนวน  290,000  บาท 

    เงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น จำนวน  170,000  บาท 
             เพ่ือจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตำบล  จำนวน  1  อัตรา  ไดแกตำแหนง  

เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน พรอมท้ังเงินปรับปรุง 
เงินเดือนประจำป และเงินเลื่อนข้ันตาง ๆ ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในดานบริหารท่ัวไป 
แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน  
(สำนักปลัด) 

    คาตอบแทนพนักงานจาง    จำนวน  108,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจาง/คาตอบแทนใหแกพนักงานจางท่ัวไป  จำนวน 1 อัตรา ไดแก   

พนักงานจางท่ัวไป ปฏิบัติงาน ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ) ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในดานบริหารท่ัวไป แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษา
ความสงบภายใน (สำนักปลัด)     

    เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง     จำนวน     12,000  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางท่ัวไป  จำนวน 1 อัตรา 

ไดแก  พนักงานจางท่ัวไป ปฏิบัติงาน ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ) ตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฏในดานบริหารท่ัวไป แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
การรักษาความสงบภายใน (สำนักปลัด) 

       /งบดำเนินงาน...... 



-19- 
 

   งบดำเนินงาน      จำนวน   110,000  บาท 
   คาตอบแทน      จำนวน     30,000  บาท 

 คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
จำนวน  30,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน เชน คาตอบแทน อปพร. ชวงเทศกาลปใหม เทศกาลสงกรานต ฯลฯ ตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฏในดานบริหารท่ัวไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน (สำนักปลัด) 

   คาใชสอย       จำนวน    40,000  บาท 
    รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ   
    คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ    จำนวน  25,000  บาท  

เพ่ือจายเปนคาธรรมเนียมและลงทะเบียนเชน คาลงทะเบียนในการฝกอบรม/สัมมนา  
หลักสูตรตาง ๆ ของพนักงานสวนตำบล และผูมีสิทธิเบิกตามกฎหมาย ตั้งจายจากเงินรายได  
ปรากฏในดานบริหารท่ัวไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการ 
รักษาความสงบภายใน (สำนักปลัด) 

    รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ 
    คาใชจายในการเดินทางไปราชการ   จำนวน    5,000  บาท  
    เพ่ือเปนคาใชจาย สำหรับเปน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก และคาใชจายอ่ืน ๆ  

ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตำบล ลูกจาง และผูมีสิทธิเบิก
ตามกฎหมาย ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริหารท่ัวไป แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน (สำนักปลัด)  

คาบำรุงรักษาและซอมแซม   จำนวน  10,000 บาท 
 เพ่ือจายเปนคาซอมแซม เครื่องคอมพิวเตอร วัสดุครุภัณฑตาง ๆ ฯลฯ ท่ีอยูในความ
รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตำบล เพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ ตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฏในดานบริหารท่ัวไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน (สำนักปลัด) 

    คาวัสดุ      จำนวน   40,000  บาท 
   วัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน   จำนวน   30,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือน้ำมันดีเซลน้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 
ฯลฯ สำหรับรถยนต รถบรรทุกน้ำ รถขยะ  รถมอเตอรไซด เครื่องตัดหญา ฯลฯ ตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริหารท่ัวไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน งาน
บริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน (สำนักปลัด) 

   วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย   จำนวน   10,000  บาท 
          เพ่ือจายเปนคาเติมน้ำยาตางๆ แอลกอฮอล เคมีภัณฑ  เปลหามคนไข เครื่องวัดน้ำฝน  
   ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28  
   พฤษภาคม 2564  ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในดานบริหารท่ัวไป แผนงานการรักษาความ 
   สงบภายใน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน (สำนักปลัด) 
           /แผนงานการ.......... 
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       แผนงานการศึกษา  

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา    จำนวน   727,000  บาท 
งบบุคลากร       จำนวน    692,000  บาท 
เงินเดือน (ฝายประจำ)     จำนวน    692,000  บาท 

    เงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น จำนวน    530,000  บาท 
 เพ่ือจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตำบล จำนวน  2 อัตรา  ไดแก ตำแหนง 
1. ผูอำนวยการกองการศึกษาฯ (นักบริหารงานการศึกษา ระดับ ตน)  2. นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ/ชำนาญการ  พรอมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำป และเงินเลื่อนข้ันตางๆ ตั้งจาย
จากเงินรายได  ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับการศึกษา (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)   

เงินประจำตำแหนง     จำนวน    42,000  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินประจำตำแหนง ผูอำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม     

(นักบริหารงานการศึกษา ระดับ ตน) ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (กองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม) 

คาตอบแทนพนักงานจาง    จำนวน   108,000  บาท
 เพ่ือจายเปนคาจาง/คาตอบแทนใหแกพนักงานจางท่ัวไป จำนวน 1 อัตรา ไดแก 
พนักงานจางท่ัวไป ปฏิบัติงานธุรการ ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (กองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม) 

เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง   จำนวน    12,000  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางท่ัวไป จำนวน 1 อัตรา 

ไดแก พนักงานจางท่ัวไป ปฏิบัติงานธุรการ  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริการชุมชน
และสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (กองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม)    

   งบดำเนินงาน       จำนวน    35,000  บาท 
   คาใชสอย       จำนวน    25,000  บาท 
    ประเภท รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ   
          คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ   จำนวน  10,000.-บาท 

เพ่ือจายเปนคาธรรมเนียมและลงทะเบียน เชน คาลงทะเบียนในการฝกอบรม/สัมมนา  
หลักสูตรตางๆ ของพนักงานสวนตำบล และผูมีสิทธิเบิกตามกฎหมาย  ตั้งจายจากเงินรายได  
ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา  
(สวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 

    ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย 
   หมวดอ่ืน ๆ 

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ   จำนวน  10,000  บาท  
เพ่ือเปนคาใชจาย สำหรับเปน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก และคาใชจายอ่ืน ๆ  

ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตำบล ลูกจาง และผูมีสิทธิเบิก 
ตามกฎหมาย ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 
        /คาบำรุง................. 
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 คาบำรุงรักษาและซอมแซม   จำนวน   5,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาซอมแซม เครื่องคอมพิวเตอร วัสดุครุภัณฑตาง ๆ ฯลฯ ท่ีอยูในความ

รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตำบล เพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ ตั้งจายจากเงิน
รายได  ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
การศึกษา  (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 

   คาวัสดุ       จำนวน     10,000  บาท 
    วัสดุสำนักงาน     จำนวน     10,000  บาท 
           เพ่ือจายเปนคาซ้ือสิ่งของ เครื่องใชตาง ๆ เชน โตะ เกาอ้ี  กระดาษ แฟม ปากกา 
   ดินสอ เครื่องตัดกระดาษ เครื่องดับเพลิง กระดานไวทบอรด มูลี่  มานปรับแสง แผงก้ันหอง 

กระเปา หนังสือพิมพวารสาร ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ท่ี มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดาน
บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (กองการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม) 

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา    จำนวน   2,248,000  บาท 
งบบุคลากร      จำนวน      662,000  บาท 
เงินเดือน (ฝายประจำ)     จำนวน      662,000  บาท 

    เงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น จำนวน      620,000    บาท 
    เพ่ือจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตำบล จำนวน 2 อัตรา ไดแก ตำแหนง ครู  

คศ.1 , ครู คศ.2  พรอมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำป และเงินเลื่อนข้ันตางๆ ตั้งจายจาก
เงินรายได  ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน
และประถมศึกษา (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
 เงินวิทยฐานะ     จำนวน         42,000 บาท 
 เพ่ือจายเปนเงินวิทยฐานะชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏ
ในดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  

  งบดำเนินงาน       จำนวน     851,000  บาท 
  คาตอบแทน       จำนวน         5,000  บาท 

   เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร    
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจำ   

จำนวน  5,000  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก พนักงานสวนตำบลหรือผูท่ีมีสิทธิเบิกฯ

ตามระเบียบกฎหมายกำหนดไวใหเบิกจายได ตั้งจายจากเงินรายได ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  

   คาใชสอย       จำนวน     386,000  บาท 
ประเภท รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ   

    คาจางเหมาบริการอ่ืน ๆ ท่ีจำเปน    จำนวน       84,000  บาท   
เพ่ือจายเปนคาจางเหมาทำความสะอาดศูนยพัฒนาเด็กเล็กและจางเหมาบริการอ่ืน ๆ 
       /ท่ีจำเปน............ 
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ท่ีจำเปน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

    คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน   จำนวน       20,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาธรรมเนียมและลงทะเบียน เชน คาลงทะเบียนในการฝกอบรม/สัมมนา  

หลักสูตรตาง ๆ ของพนักงานสวนตำบล และผูมีสิทธิเบิกตามกฎหมาย ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

    รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ   
    คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  จำนวน     10,000  บาท 

เพ่ือเปนคาใชจาย สำหรับเปน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก และคาใชจายอ่ืน ๆ  
ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตำบล ลูกจาง และผูมีสิทธิเบิก 
ตามกฎหมาย ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการศึกษา 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา  จำนวน  262,000  บาท 
คาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา ดังนี้  
- เพ่ือจายเปนคาอาหารกลางวันใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตำ 

เดนเหล็ก จำนวน  180,000 บาท เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด 
0816.2/ว 3924 ลงวันท่ี 8 กรกฎาคม 2564  

-   เพ่ือจายเปนคาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จำนวน 59,500 บาท เปนไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด 0816.2/ว 3924 ลงวันท่ี 8 กรกฎาคม 2564 
(สำหรับเด็กปฐมวัย 2 – 5 ป ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)   

-   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 
จำนวน 22,600 บาท เปนคาใชจาย ดังนี้ คาหนังสือเรียน คาอุปกรณการเรียน คาเครื่องแบบ
นักเรียน คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด 0816.2/
ว 3924 ลงวันท่ี 8 กรกฎาคม 2564 (สำหรับเด็กปฐมวัย 3 – 5 ป ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) หนาท่ี 61 ลำดับท่ี 5 
 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งาน
ระดบักอนวัยเรียนและประถมศึกษา (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 
 คาบำรุงรักษาและซอมแซม   จำนวน    10,000  บาท 
 เพ่ือจายเปนคาซอมแซม เครื่องคอมพิวเตอร วัสดุครุภัณฑ ตาง ๆ ฯลฯ ท่ีอยูในความ
รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตำบล เพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ ตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 

คาวัสดุ       จำนวน  460,000  บาท 
    วัสดุงานบานงานครัว    จำนวน  460,000 บาท 

  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือ อาหารเสริม (นม) และสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ เชน แปรง ไม 
 กวาด สบู ผงซักฟอก ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ท่ี มท 0808.2/ว  

1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  ตั้งจายจากเงินรายได  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏ
ในดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวยัเรียนและประถมศึกษา   

   (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)    /งบเงิน............ 
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  งบเงินอุดหนุน       จำนวน  735,000  บาท   
หมวดรายจายเงินอุดหนุน    จำนวน  735,000  บาท   

    เงินอุดหนุนสวนราชการ    จำนวน  735,000  บาท   
โครงการอาหารกลางวัน     จำนวน  735,000  บาท  
เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนโรงเรียนบานเดนเหล็ก ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน 

แกโรงเรียนใหกับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล – ป.6 จากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 – 
2565  หนา  60  ลำดับท่ี 2  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (กองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม) ท้ังนี้ จะเบิกจายตอเม่ือไดรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถ่ิน 

แผนงานสาธารณสุข   
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน ๆ  จำนวน   150,000  บาท 

   งบดำเนินงาน      จำนวน   150,000  บาท 
   หมวดรายจายคาใชสอย     จำนวน   150,000  บาท 
    รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ 
    รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ   จำนวน     50,000  บาท 

 เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการท่ีจำเปน อาทิ คาจางเหมาพนหมอกควัน คาจางเหมา
พนฝอยละออง ในพ้ืนท่ีตำบลเดนเหล็ก ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริการชุมชน
และสังคม แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืนๆ (สำนักปลัด) 

    รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ   
    โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา  จำนวน 30,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา 
ตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เชน วัคซีนพรอมวัสดุอุปกรณในการฉีด คา
สำรวจจำนวนสุนัขและแมว เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองคการบริหารสวน
ตำบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 6)  พ.ศ. ๒๕52  หมวด ๒  สวนท่ี ๓  อำนาจ
หนาท่ีขององคการบริหารสวนตำบล  มาตรา ๖๗(๓)  ใหอำนาจหนาท่ีในการปองกันโรคและ
ระงับโรคติดตอ เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561 – 2565 หนาท่ี 70 ลำดับท่ี 4  
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน ๆ (สำนักปลัด) 

คาบำรุงรักษาและซอมแซม   จำนวน   20,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาซอมแซม ซอมบำรุง เครื่องพนหมอกควัน เครื่องพนฝอยละออง ฯลฯ 

ท่ีอยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตำบล เพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ ตั้งจาย
จากเงินรายได ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน ๆ (สำนักปลัด) 

คาวัสดุ 
คาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  จำนวน    50,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย อาทิ ทรายอะเบท น้ำยาพน

หมอกควัน หนากากอนามัย ชุดปองกันเชื้อโรค (แบบใชครั้งเดียวท้ิง) ฯลฯ ตั้งจายจากเงิน 
       /รายได.......... 
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รายได  ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอ่ืน ๆ (สำนักปลัด) 

       แผนงานสังคมสงเคราะห  
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห   จำนวน  1,101,000  บาท 

  งบบุคลากร      จำนวน   912,000  บาท 
เงินเดือน (ฝายประจำ)     จำนวน    912,000  บาท 

    เงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น จำนวน   870,000  บาท 
 เพ่ือจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตำบล จำนวน 2 อัตรา ไดแก 1. ผูอำนวย 
การกองสวัสดิการสังคม 2. นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ/ชำนาญการ พรอมท้ังเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจำป และเงินเลื่อนข้ันตาง ๆ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริการชุมชน
และสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห (กองสวัสดิการ
สังคม) 

เงินประจำตำแหนง    จำนวน     42,000  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินประจำตำแหนง ผูอำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงาน 

สวัสดิการสังคม ระดับ ตน) ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานสังคมสงเคราะห งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห (กองสวัสดิการสังคม) 
งบดำเนินงาน      จำนวน  189,000  บาท 

   คาตอบแทน          จำนวน     60,000  บาท 
 คาเชาบาน     จำนวน    60,000 บาท 
 เพ่ือจายเปนคาเชาบานใหแก พนักงานสวนตำบลตามระเบียบกฎหมายกำหนดไวให
เบิกจายได ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคม
สงเคราะห งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห (กองสวัสดิการสังคม) 
คาใชสอย      จำนวน   109,000  บาท 

    รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ  
คาจางเหมาบริการอ่ืน ๆ ท่ีจำเปน   จำนวน    84,000 บาท  
เพ่ือจายเปนคาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ , คาโฆษณาและเผยแพร , คาจางเหมา 

ถายเอกสาร จางเหมาบริการอ่ืน ๆ ท่ีจำเปน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริการ
ชมุชนและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห (กอง
สวัสดิการสังคม)     

    คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ     จำนวน   10,000 บาท  
เพ่ือจายเปน คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน เชน คาลงทะเบียนในการฝกอบรม/

สัมมนา หลักสูตรตางๆของพนักงานสวนตำบลและผูมีสิทธิเบิกตามกฎหมาย  ตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับสังคมสงเคราะห (กองสวัสดิการสังคม) 

    รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ  
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ   จำนวน  10,000  บาท  
เพ่ือเปนคาใชจาย สำหรับเปน  คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาท่ีพักและคาใชจายอ่ืน ๆ 

ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตำบล ลูกจาง และผูมีสิทธิเบิก
ตามกฎหมาย ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคม
สงเคราะห งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห (กองสวัสดิการสังคม) /คาบำรุง..... 



-25- 
 

คาบำรุงรักษาและซอมแซม   จำนวน   5,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาซอมแซม เครื่องคอมพิวเตอร วัสดุครุภัณฑตาง ๆ ฯลฯ ท่ีอยูในความ

รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตำบล เพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับสังคมสงเคราะห (กองสวัสดิการสังคม) 

   คาวัสดุ       จำนวน  20,000  บาท 
    วัสดุสำนักงาน       จำนวน  10,000  บาท 

     เพ่ือจายเปนคาซ้ือสิ่งของ เครื่องใชตาง ๆ เชน โตะ เกาอ้ี  กระดาษ แฟม ปากกา  
   ดินสอ เครื่องตัดกระดาษ เครื่องดับเพลิง กระดานไวทบอรด มูลี่  มานปรับแสง แผงก้ันหอง  

 กระเปา หนังสือพิมพวารสาร ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ท่ี มท  
 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดาน 
 บริการชุมชนและสังคม  แผนงานสังคมสงเคราะห งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห  
 (กองสวัสดิการสังคม) 

วัสดุคอมพิวเตอร       จำนวน  10,000  บาท 
          เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร เชน  แผนหรือจานบันทึกขอมูล , เทปบันทึก 
   ขอมูล , หัวพิมพ หรือแถบพิมพ , ตลับหมึก ,แผนกรองแสง , แปนพิมพ, เมนบอรด , เครื่อง 

 อานและบันทึกขอมูล โปรแกรมและอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับคอมพิวเตอร  ฯลฯ ตามหนังสือกรม 
 สงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564   

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห  งาน
บริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห  (กองสวัสดิการสังคม) 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห   จำนวน        20,000 บาท 
งบเงินอุดหนุน      จำนวน        20,000 บาท 
 เงินอุดหนุน     จำนวน        20,000 บาท 
 เงินอุดหนุนองคกรการกุศล  
 โครงการบรรเทาทุกขและรับบริจาคโลหิตเพ่ือชวยเหลือประชาชน ผูปวยท่ียากไร 
ผูประสบภัยและผูดอยโอกาส       จำนวน        20,000 บาท 

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนก่ิงกาชาดอำเภอน้ำปาด เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการ
บรรเทาทุกขและรับบริจาคโลหิตเพ่ือชวยเหลือประชาชน ผูปวยท่ียากไร ผูประสบภัย และ 
ผูดอยโอกาส ของก่ิงกาชาดอำเภอน้ำปาด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 
0808.2/ว 3616 ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2559  จากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 – 
2565  หนา 68 ท่ี 8 ตั้งจายจากเงินรายได ๆ ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานสังคมสงเคราะห งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห (กองสวัสดิการสังคม) 

แผนงานเคหะและชุมชน  

งานกำจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล     จำนวน  660,000  บาท 
งบบุคลากร        จำนวน  240,000  บาท 
เงินเดือน (ฝายประจำ)     จำนวน   240,000  บาท 

    คาตอบแทนพนักงานจาง    จำนวน  216,000  บาท 
          เพ่ือจายเปนคาจาง/คาตอบแทนใหแกพนักงานจางท่ัวไป จำนวน 2  อัตรา ไดแก 
           /พนักงาน........ 
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พนักงานจางท่ัวไป ปฏิบัติงาน ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(รถขยะ), พนักงานจางท่ัวไป 
ปฏิบตัิงานประจำรถขยะ  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (สำนักปลัด) 

    เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง   จำนวน  24,000  บาท 
          เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางท่ัวไป จำนวน 2  อัตรา  

ไดแก พนักงานจางท่ัวไป ปฏิบัติงาน ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(รถขยะ), พนักงานจางท่ัวไป 
ปฏิบตัิงานประจำรถขยะ  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  (สำนักปลัด) 

   งบดำเนินงาน       จำนวน  420,000  บาท 
 คาใชสอย      จำนวน  370,000  บาท 
    รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ   จำนวน  350,000  บาท 
          เพ่ือจายเปนคาจางเหมาเก็บขยะในเขตตำบลเดนเหล็ก, คาจางเหมาเก็บเงินคาขยะมูล 

ฝอย, คาตักสิ่งปฏิกูล จางเหมาบริการอ่ืน ๆ ท่ีจำเปน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน
ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   
(สำนักปลัด)  

    คาบำรุงรักษาและซอมแซม    จำนวน   20,000  บาท 
 เพ่ือจายเปนคาซอมแซม เครื่องถายเอกสาร รถยนต รถจักรยานยนต คอมพิวเตอร 
เครื่องพิมพดีด วัสดุครุภัณฑตาง ๆ ฯลฯ ท่ีอยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตำบล 
เพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)  (สำนัก
ปลัด) 

   คาวัสดุ       จำนวน   50,000  บาท 
   วัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน   จำนวน   45,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือน้ำมันดีเซลน้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 
ฯลฯ สำหรับรถยนต รถขยะ  รถมอเตอรไซด เครื่องตัดหญา ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน  ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 ตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล (สำนักปลัด)    
 วัสดุเครื่องแตงกาย    จำนวน    5,000 บาท 
 เพ่ือจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกาย เชน เสื้อ กางเกง ผา รองเทา ฯลฯ  ตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน งาน
กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (สำนักปลัด)  

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
งานกีฬาและนันทนาการ     จำนวน  50,000  บาท 

   งบเงินอุดหนุน      จำนวน  50,000  บาท 
เงินอุดหนุน      จำนวน  50,000  บาท 

    เงินอุดหนุนกิจการสวนราชการ   จำนวน  50,000  บาท 
 
           /โครงการ........... 
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    โครงการแขงขันกีฬาทองถิ่น ทองท่ีสัมพันธตานยาเสพติด อำเภอน้ำปาด  
   จำนวน  20,000 บาท 

 เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนท่ีทำการปกครองอำเภอน้ำปาด ตามโครงการแขงขันกีฬา 
“ทองถ่ิน - ทองท่ี สัมพันธ ตานยาเสพติด อำเภอน้ำปาด” ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3616 ลงวันท่ี 24 มิถุนายน  2559 จากแผนพัฒนาทองถ่ิน 
พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 63 ลำดับท่ี 7 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริการชุมชน
และสังคม แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ  (กอง
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 
 โครงการแขงขันกีฬาหาเสา(เบญจสัมพันธ) จำนวน  30,000  บาท 
 เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนท่ีทำการปกครองอำเภอน้ำปาด ตามโครงการแขงขันกีฬา   
หาเสา (เบญจสัมพันธ) ระหวางอำเภอน้ำปาด อำเภอทาปลา อำเภอฟากทา อำเภอบานโคก  
และเข่ือนสิริกิติ์ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3616 ลงวันท่ี 
24 มิถุนายน  2559 จากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565 เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง 
ครั้งท่ี 2/2564 หนา 45 ลำดับท่ี  1 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ  (กองการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม) 
งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น    จำนวน  205,000  บาท 

   งบดำเนินงาน      จำนวน  150,000  บาท 
   คาใชสอย      จำนวน  150,000  บาท 
    รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ  
    โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง  จำนวน    50,000บาท 

 เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงขององคกรปกครองสวน
ตำบลเดนเหล็ก จากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561 – 2565 หนา 62 ลำดับท่ี 4 ตั้งจายจาก
เงินรายได ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ   (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 

      โครงการรวมกิจกรรมงานพญาปาด เทศกาลหอม กระเทียม และของดีอำเภอ 
   น้ำปาด        จำนวน  100,000 บาท
    เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการรวมกิจกรรมงานพญาปาด และเทศกาลหอมกระเทียม 

และของดีอำเภอน้ำปาด จากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 63 ลำดบัท่ี 5 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม 
และนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถ่ิน  (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 
งบเงินอุดหนุน      จำนวน   55,000  บาท 
เงินอุดหนุน      จำนวน   55,000  บาท 

    เงินอุดหนุนกิจการสวนราชการ   จำนวน   55,000  บาท 
 โครงการจัดงานพญาปาด เทศกาลหอมกระเทียม และของดีอำเภอน้ำปาด จำนวน 
30,000 บาท 

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนท่ีทำการปกครองอำเภอน้ำปาด ตามโครงการจัดงานพญาปาด 
เทศกาลหอมกระเทียม และของดีอำเภอน้ำปาด ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี 

           /มท 0808.2............ 
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 มท 0808.2/ว 3616 ลงวนัท่ี 24 มิถุนายน  2559  จากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 
2561 – 2565 หนา 64 ลำดับท่ี 9 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถ่ิน (กอง
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)  

โครงการจัดงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ จำนวน 
25,000 บาท 

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนท่ีทำการปกครองอำเภอน้ำปาด ตามโครงการจัดงานพระยา
พิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 
0808.2/ว 3616 ลงวันท่ี 24 มิถุนายน  2559 จากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 – 
2565 หนา 63 ลำดับท่ี 8 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถ่ิน (กอง
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งานกอสราง      จำนวน  3,186,900 บาท 
งบบุคลากร      จำนวน  1,400,000 บาท 
เงินเดือน (ฝายประจำ)     จำนวน  1,400,000 บาท 

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จำนวน     620,000  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตำบล จำนวน 2 อัตรา ดังนี้ 1. ผูอำนวยการ 

กองชาง 2. นายชางโยธา ปฏบิัติงาน/ชำนาญงาน พรอมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำป และ
เงินเลื่อนข้ันตาง ๆ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานกอสราง (กองชาง) 
 เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน   จำนวน      24,000  บาท 

เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสวนตำบล จำนวน 1 อัตรา 
ไดแก ตำแหนง นายชางโยธา ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานการ
เศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง (กองชาง) 

เงินประจำตำแหนง    จำนวน      42,000  บาท 
 เพ่ือจายเปนเงินประจำตำแหนง ผูอำนวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง ระดับ ตน) 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
กอสราง (กองชาง) 

    คาตอบแทนพนักงานจาง    จำนวน   672,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาจาง/คาตอบแทนใหแกพนักงานจางพนักงานตามภารกิจ  จำนวน  2  

อัตรา ไดแก ตำแหนง ผูชวยนายชางโยธา , ผูชวยนายชางไฟฟา และพนักงานจางท่ัวไป 3 
อัตรา ไดแก ตำแหนง พนักงานจางท่ัวไป ปฏิบัติงานผลิตน้ำประปา , พนักงานจางท่ัวไป 
ปฏิบัติงานคนงานท่ัวไป , พนักงานจางท่ัวไป ปฏิบัติงานธุรการ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน
ดานการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง (กองชาง)  
 เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง   จำนวน   42,000  บาท 

    เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงานตามภารกิจ จำนวน 2  อัตรา  
ไดแก ตำแหนง ผูชวยนายชางโยธา , ผูชวยนายชางฟา และพนักงานจางท่ัวไป 3 อัตรา ไดแก  
        /ตำแหนง............. 
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ตำแหนง พนักงานจางท่ัวไป ปฏิบัติงานผลิตน้ำประปา , พนักงานจางท่ัวไป ปฏิบัติงานคนงาน
ท่ัวไป , พนักงานจางท่ัวไป ปฏิบัติงานธุรการ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานการ
เศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง (กองชาง)  
งบดำเนินงาน      จำนวน     896,200  บาท 
คาตอบแทน      จำนวน       49,200  บาท 
 คาเชาบาน     จำนวน       49,200  บาท 
 เพ่ือจายเปนคาเชาบาน ใหแก พนักงานสวนตำบลตามระเบียบกฎหมายกำหนดไวให
เบิกจายได ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานกอสราง (กองชาง)  
คาใชสอย      จำนวน     355,000  บาท 

   รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ 
    คาจางเหมาบริการอ่ืน ๆ ท่ีจำเปน    จำนวน     290,000  บาท   

 เพ่ือจายเปนคาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ,  คาโฆษณาและเผยแพร, คาจางเหมา 
ถายเอกสาร,  คาจางเหมาคนงานดูแลเก่ียวกับระบบประปาภูเขา, จางเหมาดูแลเก่ียวกับไฟฟา
สาธารณะและสถานีสูบน้ำท้ัง 3  สถานี จางเหมาบริการอ่ืน ๆ ท่ีจำเปน ฯลฯ ตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง (กองชาง) 

    คาจางเหมาออกแบบ ควบคุมงานโครงการอ่ืน ๆ ท่ีไมเกี่ยวกับงานอาคาร 
   จำนวน 5,000 บาท 

 เพ่ือเปนคาใชจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ คาจางเหมาออกแบบ ควบคุมงานโครงการอ่ืน 
ๆ ท่ีไมเก่ียวกับงานอาคารเชนถนน หรือ มีแบบแลวใหเซ็นรับรองแบบ ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง (กองชาง) 

    คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ    จำนวน  10,000  บาท  
 เพ่ือจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน เชน คาลงทะเบียนในการฝกอบรม/
สัมมนา หลักสูตรตาง ๆ ของพนักงานสวนตำบล ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานการ
เศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง (กองชาง) 

   รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ  
 คาใชจายการรังวัดท่ีสาธารณะประโยชนและสำคัญท่ีหลวง จำนวน 20,000 บาท 
 เพ่ือเปนคาใชจายในการรังวัดท่ีสาธารณะประโยชนและสำคัญท่ีหลวง เพ่ือตรวจสอบ 
หรือออกหนังสือสำคัญท่ีหลวงและท่ีสาธารณะประโยชนภายในตำบลเดนเหล็ก ตำบล ตั้งจาย
จากเงินรายได ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง 
(กองชาง) 

    คาใชจายในการเดินทางไปราชการ   จำนวน    10,000  บาท  
 เพ่ือเปนคาใชจาย สำหรับเปน คาเบี้ยเลี้ยงคาพาหนะ คาเชาท่ีพัก และคาใชจายอ่ืน ๆ 
ในการเดินทาง ไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตำบล ลูกจาง และผูมีสิทธิ 
เบิกตามกฎหมาย ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานกอสราง (กองชาง) 

บำรุงรักษาและซอมแซม    จำนวน    20,000  บาท 
 เพ่ือจายเปนคาซอมแซม ครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง ตาง ๆ ฯลฯ ท่ีอยูในความ
รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตำบล เพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ ตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง (กองชาง) 
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   คาวัสดุ        จำนวน  492,000  บาท 
    วัสดุสำนักงาน      จำนวน    30,000  บาท 
           เพ่ือจายเปนคาซ้ือสิ่งของ เครื่องใชตาง ๆ เชน กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ  กระดาน 

ไวทบอรด มูลี่  มานปรับแสง แผงก้ันหอง กระเปา หนังสือพิมพ วารสาร ฯลฯ ตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564      
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
กอสราง (กองชาง) 

    วัสดุไฟฟาและวิทยุ    จำนวน  60,000  บาท 
           เพ่ือจายเปนคาวัสดุไฟฟาตาง ๆ เชน หลอดนีออน  ฟวส บัลลาส  สายไฟ โคมไฟฟา  

เทปพันสายไฟ ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ท่ี มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง (กองชาง) 

    วัสดุกอสราง     จำนวน   60,000  บาท 
         เพ่ือจายเปนคาซ้ือทินเนอร  สี  แปรงทาสี  ปูนซิเมนต เหล็กเสน หิน ทราย คอน คีม  

ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 
พฤษภาคม 2564 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานกอสราง (กองชาง) 
 วัสดุยานพาหนะและขนสง   จำนวน    20,000  บาท 
 เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือไขควง ประแจ แมแรง ประแจปากตาย ยางจักรยานยนต ฯลฯ 
สำหรับรถจักรยานยนต และ สถานีสูบน้ำฯลฯ ขององคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก  ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 
2564 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานกอสราง (กองชาง) 

คาวัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน    จำนวน      2,000  บาท 
           เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือน้ำมันเบนซิน  น้ำมันเครื่อง  วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ฯลฯ  

สำหรับรถจักรยานยนต ฯลฯ ขององคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก ตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ิน  ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 ตั้งจายจาก
เงินรายได ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง    
(กองชาง) 

    วัสดุคอมพิวเตอร    จำนวน    20,000  บาท 
           เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร เชน  แผนหรือจานบันทึกขอมูล , เทปบันทึก 
   ขอมูล , หัวพิมพหรือแถบพิมพ, ตลับหมึก, แผนกรองแสง, แปนพิมพ, เมนบอรด, เครื่องอาน 

และบันทึกขอมูลโปรแกรมและอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับคอมพิวเตอร ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ิน  ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 ตั้งจายจาก
เงินรายได ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง    
(กองชาง) 
 วัสดุอ่ืน      จำนวน   300,000  บาท 
 เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือ วัสดุอ่ืน ๆ ไดแก วัสดุสำหรับใชผลิตน้ำประปา อาทิ สาร
ตกตะกอนน้ำผิวดิน , โพลิเมอรชนิดผง , คลอรีนเกล็ด 70% , น้ำยาพียูโฟมใสทุนลอยน้ำ ฯลฯ 
         /ตั้งจายจาก.... 
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ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
กอสราง    (กองชาง) 

   งบลงทุน      จำนวน     890,700 บาท 
คาท่ีดินและส่ิงกอสราง     จำนวน     890,700 บาท 

    คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค 
    โครงการกอสรางถนน คสล.สายบานโพน หมูท่ี 5 จำนวน     149,000 บาท 

เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการกอสรางถนน  คสล. สายบานโพน หมูท่ี  5  บานปาก

หวยแค  ความกวาง 4.00  เมตร  ยาว 62 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 

248 ตารางเมตร (กอสรางตามแบบแปลนท่ี อบต.เดนเหล็ก กำหนด) เปนไปตาม

พระราชบัญญัติสภาตำบล และองคการบริหารสวนตำบล  พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 

6) พ.ศ.2552  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561 – 2565 หนาท่ี  54 ลำดับท่ี 61 

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งาน

กอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน (กองชาง)  

    โครงการกอสรางถนน คสล.สายบุงผักขาว หมูท่ี 4  จำนวน    147,000 บาท 
เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการกอสรางถนน คสล. สายบุงผักขาว หมูท่ี 4 บานตนมวง 

ความกวาง 5.00 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 250 ตาราง

เมตร (กอสรางตามแบบแปลนท่ี อบต.เดนเหล็ก กำหนด) เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบล 

และองคการบริหารสวนตำบล  พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552  เปนไป

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561 – 2565 หนาท่ี  91 ลำดับท่ี 40 ตั้งจายจากเงินรายได 

ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน  

(กองชาง)  

โครงการกอสรางราง,ทอระบายน้ำภายในหมูบานหมูท่ี 1 จำนวน 147,700 บาท 

เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการกอสรางราง , ทอระบายน้ำภายในหมูบาน  หมูท่ี 1 

บานทาโพธิ์ ความกวาง 0.30 เมตร สูง 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวสองฝงๆละ 34 

เมตร หรือรวมความยาวได 68 เมตร (กอสรางตามแบบแปลนท่ี อบต.เดนเหล็ก กำหนด) 

เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองคการบริหารสวนตำบล  พ.ศ. 2537 แกไข

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561 – 2565 แกไข 

ครั้งท่ี 1/2563 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและ

การโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน  (กองชาง) 

โครงการกอสรางลำเหมือง คสล.สายนาขวาง หมูท่ี 6  จำนวน 48,800 บาท 

เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการกอสรางลำเหมือง คสล. สายนาขวาง หมูท่ี 6 บานแกง

ปลาจอย ความกวาง 0.40 เมตร สูง  0.40 เมตร ยาว 40 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

(กอสรางตามแบบแปลนท่ี อบต.เดนเหล็ก กำหนด) เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และ

องคการบริหารสวนตำบล  พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552  เปนไปตาม

แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561 – 2565 หนาท่ี  44 ลำดบัท่ี 6 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏ

ในดานการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน  

    (กองชาง)        /โครงการ........... 
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    โครงการกอสรางลำเหมือง คสล.สายนาคอ หมูท่ี 2  จำนวน  85,400 บาท 
เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการกอสรางลำเหมือง คสล. สายนาคอ หมูท่ี 2 บานนา  

น้ำพาย ความกวาง 0.80 เมตร สูง  0.80 เมตร ยาว 46 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

(กอสรางตามแบบแปลนท่ี อบต.เดนเหล็ก กำหนด) เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบล        

และองคการบริหารสวนตำบล  พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552  เปนไป

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561 – 2565 หนาท่ี  44 ลำดับท่ี 2 ตั้งจายจากเงินรายได 

ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 

(กองชาง) 

     โครงการกอสรางลำเหมือง คสล.สายนาใต หมูท่ี 2   จำนวน   63,900 บาท 
เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการกอสรางลำเหมือง คสล. สายนาใต หมูท่ี 2 บานนา    

น้ำพาย ความกวาง 0.70 เมตร สูง  0.60 เมตร ยาว 53 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

(กอสรางตามแบบแปลนท่ี อบต.เดนเหล็ก กำหนด) เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และ

องคการบริหารสวนตำบล  พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552  เปนไปตาม

แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561 – 2565 หนาท่ี  45 ลำดบัท่ี 10 ตั้งจายจากเงินรายได 

ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน  

(กองชาง)  

โครงการกอสรางลำเหมือง คสล.สายนาใหญ หมูท่ี 3  จำนวน 148,000 บาท 

เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการกอสรางลำเหมือง คสล. สายนาใหญ หมูท่ี 3 บาน       

เดนเหล็ก ความกวาง 0.80 เมตร สูง  0.70 เมตร ยาว 90 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

(กอสรางตามแบบแปลนท่ี อบต.เดนเหล็ก กำหนด) เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และ

องคการบริหารสวนตำบล  พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552  เปนไปตาม

แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561 – 2565 หนาท่ี  49 ลำดบัท่ี 32 ตั้งจายจากเงินรายได 

ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน  

(กองชาง)  

โครงการปรับปรุงถนน คสล.ภายในหมูหมูบาน หมูท่ี 6 จำนวน 100,900 บาท 

เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการปรับปรุงถนน  คสล. ภายในหมูบาน หมูท่ี  6  บาน

แกงปลาจอย  ความกวาง 3.00  เมตร  ยาว 45 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอย

กวา 135 ตารางเมตร (กอสรางตามแบบแปลนท่ี อบต.เดนเหล็ก กำหนด) เปนไปตาม

พระราชบัญญัติสภาตำบล และองคการบริหารสวนตำบล  พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 

6) พ.ศ.2552  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561 – 2565 เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 

1/2564 หนาท่ี  44 ลำดับท่ี 1 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ แผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน (กองชาง)  

     แผนงานการเกษตร  
งานสงเสริมการเกษตร     จำนวน   740,000  บาท 
งบบุคลากร      จำนวน   240,000  บาท 
เงินเดือน (ฝายประจำ)     จำนวน   240,000  บาท 
        /คาตอบแทน........... 
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 คาตอบแทนพนักงานจาง    จำนวน   216,000  บาท 
 เพ่ือจายเปนคาจาง/คาตอบแทนใหแกพนักงานจางท่ัวไป จำนวน 2 อัตรา ไดแก 
พนักงานจางท่ัวไป ปฏิบัติงานพนักงานสูบน้ำ  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานเศรษฐกิจ  
แผนงานการเกษตร งานสงเสริมการเกษตร  (กองชาง) 
 เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง   จำนวน    24,000  บาท 
 เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพ ของพนักงานจางท่ัวไป จำนวน 2 อัตรา ไดแก
พนักงานจางท่ัวไป ปฏิบัติงานพนักงานสูบน้ำ  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานเศรษฐกิจ  
แผนงานการเกษตร งานสงเสริมการเกษตร (กองชาง) 

   งบดำเนินงาน      จำนวน  500,000  บาท 
   คาสาธารณูปโภค     จำนวน  500,000  บาท 

   คาไฟฟา     จำนวน  500,000  บาท 
 เพ่ือจายเปนคากระแสไฟฟาสำหรับสถานีสูบน้ำดวยพลังไฟฟา ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
จำนวน 3 สถานี ไดแก สถานีสูบน้ำดวยพลังไฟฟาบานนาน้ำพาย , สถานีสูบน้ำดวยพลังไฟฟา 
บานตนมวง , สถานีสูบน้ำดวยพลังไฟฟาบานแกงปลาจอย ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน
ดานเศรษฐกิจ  แผนงานการเกษตร งานสงเสริมการเกษตร  (กองชาง) 

นายบัญทึก ผากิม เม่ือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก ไดพิจารณารางขอบัญญัติฯ ท่ีไดเห็นชอบใน 
ประธานสภาฯ วาระ 2 ข้ันแปรญัตติแลว มีสมาชิกสภาทานใดจะเสนอการอภิปรายหรือไม ถาไมมีผมขอให

เลขานับองคประชุมอยูครบองคประชุมหรือไม 

นายพีระพงษ นวลศรีใส ขณะนี้มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก จำนวน 8 ทานครบองคประชุม ตาม 
เลขานุการสภาฯ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 (แกไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับ 

ท่ี 2 )พ.ศ. 2554 ขอ 76 แลว 

นายบัญทึก ผากิม เม่ือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก อยูครบองคประชุมแลว ผมขอมติจากสภา 
ประธานสภาฯ  องคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก วาจะเห็นชอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป  

งบประมาณ พ.ศ. 2565 หรือไม 
มติท่ีประชุม สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก มีมติเห็นชอบให ตราเปนขอบัญญัติ

งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65  ดวยคะแนนเสียง 7 เสียง งดออก
เสียง 1 เสียง และใหจัดสงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ ๒๕65 
เสนอใหนายอำเภอน้ำปาดเพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป      

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 

นายบัญทึก ผากิม มีทานใด ท่ีจะเสนอในระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืน หรือไมครับ ถาไมมี.......... 
ประธานสภาฯ  ผมขอปดประชุมสภาฯ ณ บัดนี้  
ปดประชุม  เวลา  ๑5.30 น.  
 
 
      ลงชื่อ    พีระพงษ  นวลศรีใส     ผูบันทึกการประชุม 
               ( นายพีระพงษ  นวลศรีใส )  
                     เลขานุการสภาฯ  
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      ลงชื่อ    บัญทึก   ผากิม ผูตรวจรายงายการประชุม 
              (  นายบัญทึก   ผากิม    ) 
 คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม      ประธานสภาฯ                   
(ลงชื่อ)    อำภร  ทวกออน 
                  (นายอำภร  ทวกออน) 
                      คณะกรรมการฯ                                                                                                                                                                      
(ลงชื่อ)    สุทธิเกียรติ์  สิมมาวัน    
                (นายสุทธิเกียรติ์  สิมมาวัน) 
                      คณะกรรมการฯ 
(ลงชื่อ)             ยัง  ปลองขัน    
                   (นายยัง  ปลองขัน) 
                     คณะกรรมการฯ 
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