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บันทึกรายงานการประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปงดอน
ประจาปี 2564 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2
วันจันทร์ ที่ 9 สิงหาคม 2564
ณ ห้องประชุมที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลปงดอน
ผู้มาประชุม
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
1
นายมูล ปลุกเสก
2
นายอํานวย เป็นเอก
3
นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ
4
นายสีมา คนฟู
5
นายวิชัย มีกลิ่น
6
นายสุขแก้ว จี๋บุญมี
7
นายพิเดช เป็นแผ่น
8
นายเจริญ แข็งแรง
9
นายสมชัย พงศ์ธัญวลัย
10 นายสมศักดิ์ จําแม่น
11 นายเอกลักษณ์ แซ่ฟุ้ง
12 นางใหนลีน แซ่จ๋าว
13 นายหลู่โจ้ แซ่จิว
14 นายนิพนธ์ สนั่นเอื้อ
ลาประชุม
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
ขาดประชุม
ลาดับที่
-

ชื่อ-สกุล
-

ตาแหน่ง
รองประธานสภา อบต.ปงดอน
สมาชิกสภา อบต.ปงดอน หมู่ที่ 1
ประธานสภา อบต.ปงดอน
สมาชิกสภา อบต.ปงดอน หมู่ที่ 6
สมาชิกสภา อบต.ปงดอน หมู่ที่ 3
สมาชิกสภา อบต.ปงดอน หมู่ที่ 7
สมาชิกสภา อบต.ปงดอน หมู่ที่ 3
สมาชิกสภา อบต.ปงดอน หมู่ที่ 2
สมาชิกสภา อบต.ปงดอน หมู่ที่ 8
สมาชิกสภา อบต.ปงดอน หมู่ที่ 7
สมาชิกสภา อบต.ปงดอน หมู่ที่ 5
สมาชิกสภา อบต.ปงดอน หมู่ที่ 8
สมาชิกสภา อบต.ปงดอน หมู่ที่ 5
เลขานุการสภา อบต.ปงดอน
ตาแหน่ง
-

ตาแหน่ง
-

ลายมือชื่อ
มูล ปลุกเสก
อํานวย เป็นเอก
สมบูรณ์ ไหวพินิจ
สีมา คนฟู
วิชัย มีกลิ่น
สุขแก้ว จี๋บุญมี
พิเดช เป็นแผ่น
เจริญ แข็งแรง
สมชัย พงศ์ธัญวลัย
สมศักดิ์ จําแม่น
เอกลักษณ์ แซ่ฟุ้ง
ใหนลีน แซ่จ๋าว
หลู่โจ้ แซ่จิว
นิพนธ์ สนั่นเอื้อ
ลายมือชื่อ
ลายมือชื่อ
-
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ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
1
นายณรงค์ ไปเร็ว
2
นายณรงค์ เป็นแผ่น
3
นายนคร ไหวพินิจ
4
นายมงคล เป็นแผ่น
5
นายกฤษดา พงษ์พันธ์
6
นางวัชราภรณ์ ฉัตรเงิน
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
นายนิพนธ์ สนั่นเอื้อ :
เลขานุการสภา อบต.

ตาแหน่ง
นายก อบต.ปงดอน
เลขานุการ นายก อบต.ปงดอน
รองนายก อบต.ปงดอน
รองนายก อบต.ปงดอน
ผู้อํานวยการกองช่าง
รองปลัด อบต.ปงดอน

ลายมือชื่อ
ณรงค์ ไปเร็ว
ณรงค์ เป็นแผ่น
นคร ไหวพินิจ
มงคล เป็นแผ่น
กฤษดา พงษ์พันธ์
วัชราภรณ์ ฉัตรเงิน

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน บัดนี้สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลปงดอน เข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้ว โปรดได้ดําเนินการเปิดประชุมและ
ดําเนินการประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ประจําปี 2564 สมัยที่ 4
ครั้งที่ 2 ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ : เมื่อครบองค์ประชุมและที่ประชุมพร้อมแล้วขอเปิดการประชุมสามัญสภาองค์การ
ประธานสภาฯ
บริหารส่วนตําบลปงดอน ประจําปี 2564 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 และดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2

การรับรองรายงานการประชุม
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องที่เสนอใหม่ ๆ
4.1 ขอความเห็นชอบขออนุญาตเข้าทาประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
จานวน 3 แห่ง
นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ : ด้วยได้รับญัตติจากผู้บริหารท้องถิ่นขอความเห็นชอบขออนุญาตเข้าทําประโยชน์ในเขต
ประธานสภา อบต.ฯ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จํานวน 3 แห่ง รายละเอียดขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลปงดอนชี้แจงรายละเอียด
นายณรงค์ ไปเร็ว

ด้วยโครงการชลประทานลําปางมีแผนงานปรับปรุงและบํารุงรักษาโครงการอ่าง
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นายก อบต.ปงดอน

เก็บน้ําในท้องที่ตําบลปงดอน อําเภอแจ้ห่ม จังหวัดลําปาง จํานวน 3 แห่ง
- อ่างเก็บน้ําแม่แมะ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ บ้านไฮ หมู่ที่ 3
ตําบลปงดอน อําเภอแจ้ห่ม จังหวัด ลําปาง
- อ่างเก็บน้ําห้วยปอบ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ บ้านแม่ตาหลวง หมู่ที่ 1
ตําบลปงดอน อําเภอแจ้ห่ม จังหวัดลําปาง
- อ่างเก็บน้ําแม่หยวก อันเนื่องมาจากพระราชดําริ บ้านไฮ หมู่ที่ 3
ตําบลปงดอน อําเภอแจ้ห่ม จังหวัดลําปาง
ตามหนังสือโครงการชลประทานลําปาง ที่ กษ 0311.06/545 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม
2564 เรื่อง ขอความเห็นชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลเพื่อประกอบการขออนุญาต
เข้าทําประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อปรับปรุงรักษาอ่างเก็บน้ําในพื้นที่
ตําบลปงดอน อําเภอแจ้ห่ม จังหวัดลําปาง ซึ่งอ่างดังกล่าวได้หมดอายุการขอใช้พื้นที่ป่า
สงวนแห่งชาติตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 จึงได้ขอ
ความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตําบลในท้องที่เพื่อพิจารณาเห็นชอบการขอ
อนุญาตใช้พื้นที่ของอ่างเก็บน้ําดังกล่าวต่อไป

นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ เมื่อสมาชิกสภาได้รับการชี้แจงแล้ว จะมีท่านใดจะอภิปรายซักถามประการใดหรือไม่
ประธานสภา อบต.ฯ เมือ่ ไม่มีจะขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้เห็นชอบการขออนุญาตเข้าใช้ทําพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติอ่างเก็บน้ําแม่แมะ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ บ้านไฮ หมู่ที่ 3 ตําบลปงดอน
อําเภอแจ้ห่ม จังหวัด ลําปาง หรือไม่ ก่อนลงมติขอให้เลขานุการสภาฯได้ตรวจสอบ
จํานวนสมาชิกสภาฯว่าอยู่ครบองค์ประชุมหรือไม่
นายนิพนธ์ สนั่นเอื้อ
เลขานุการสภาฯ

: มีจํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ในห้องประชุม จํานวน 13 คน
เกินกึ่งหนึ่งครบองค์ประชุม

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ จํานวน 13 เสียง
ไม่เห็นชอบ
จํานวน - เสียง
งดออกเสียง
จํานวน - เสียง

นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ : แห่งที่ 2 อ่างเก็บน้ําห้วยปอบ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ บ้านแม่ตาหลวง หมู่ที่ 1
ประธานสภาฯ อบต.ฯ ตําบลปงดอน อําเภอแจ้ห่ม จังหวัดลําปาง จะมีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มี
สมาชิกท่านใดซักถาม จึงขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้เห็นชอบการขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่
ป่าสงวนแห่งชาติ อ่างเก็บน้ําห้วยปอบ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ บ้านแม่ตาหลวง หมู่
ที่ 1 ตําบลปงดอน อําเภอแจ้ห่ม จังหวัดลําปาง หรือไม่ ก่อนลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ
ได้ตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาฯว่าอยู่ครบจํานวนหรือไม่
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นายนิพนธ์ สนั่นเอื้อ
เลขานุการสภาฯ

: มีจํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ในห้องประชุม จํานวน 13 คน
เกินกึ่งหนึ่งครบองค์ประชุม

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ จํานวน 13 เสียง
ไม่เห็นชอบ
จํานวน - เสียง
งดออกเสียง
จํานวน - เสียง

นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ : แห่งที่ 3 อ่างเก็บน้ําแม่หยวก อันเนื่องมาจากพระราชดําริ บ้านไฮ หมู่ที่ 3
ประธานสภาฯ อบต.ฯ ตําบลปงดอน อําเภอแจ้ห่ม จังหวัดลําปาง จะมีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มี
สมาชิกท่านใดซักถาม จึงขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้เห็นชอบการขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่
ป่าสงวนแห่งชาติ อ่างเก็บน้ําแม่หยวก อันเนื่องมาจากพระราชดําริ บ้านไฮ หมู่ที่ 3
ตําบลปงดอน อําเภอแจ้ห่ม จังหวัดลําปาง หรือไม่ ก่อนลงมติขอให้เลขานุการสภาฯได้
ตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาฯว่าอยู่ครบจํานวนหรือไม่
นายนิพนธ์ สนั่นเอื้อ
เลขานุการสภาฯ

: มีจํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ในห้องประชุม จํานวน 13 คน
เกินกึ่งหนึ่งครบองค์ประชุม

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ จํานวน 13 เสียง
ไม่เห็นชอบ
จํานวน - เสียง
งดออกเสียง
จํานวน - เสียง
4.2 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการและแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ

นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ : ด้วยได้รับญัตติของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน เพื่อขอให้สภาแห่งนี้
ประธานสภา อบต.ฯ พิจ ารณาให้ ความเห็ นชอบร่างข้ อบัญญั ติงบประมาณรายจ่ายประจํา ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 และการพิจารณาของสภาจะต้องพิจารณาในวาระที่ 1 ขั้นการรับหลักการ
จึงเรียนนายกองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอนได้อ่านคําแถลงงบประมาณต่อสภาต่อไป
นายณรงค์ ไปเร็ว
นายก อบต.ปงดอน

: ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน บัดนี้ถึงเวลา
ที่ผู้ บ ริ ห ารองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บลปงดอน จะได้ เ สนอร่ า งข้อ บั ญ ญัติ ง บประมาณ
รายจ่ายประจําปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอนอีกครั้งหนึ่ง
ฉะนั้นในโอกาสนี้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน จึงขอแถลงให้ท่านประธานสภา
และสมาชิกสภาทุกท่านได้ทราบถึง สถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบาย
ในการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้
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สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงินดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 36,708,746.28 บาท
1.1.2 เงินสะสม 18,633,708.85 บาท
1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม 13,727,748.15 บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย
จํานวน - โครงการ
รวม ……-……… บาท
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันจํานวน 2 โครงการ
รวม 305,600.00 บาท
1.2 เงินกู้คงค้าง ……………-……………… บาท
2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
(1) รายรับจริง 23,598,325.08 บาทประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร
จํานวน 39,214.37 บาท
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต จํานวน 84,422.15 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
จํานวน 77,802.65 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 197,052.00 บาท

(2)
(3)

(4)
(5)

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
จํานวน 9,460.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน
จํานวน 755.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร
จํานวน 10,607,356.91 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
จํานวน 12,582,262.00 บาท
เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 2,553,168.00 บาท
รายจ่ายจริง จํานวน 18,779,789.27 บาท ประกอบด้วย
งบกลาง
8,946,398.00 บาท
งบบุคลากร
7,180,355.00 บาท
งบดําเนินงาน 2,066,516.27 บาท
งบลงทุน
232,200.00 บาท
งบเงินอุดหนุน 354,320.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น
0.00 บาท
รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
1,561,155.00 บาท
รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่
2,457,400.00 บาท
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(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม - บาท
(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท
คาแถลงงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนตาบลปงดอน
อาเภอแจ้ห่ม จังหวัดลาปาง
2.1 รายรับ
รายรับ
1.รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน
รวมรายได้จัดเก็บเอง
2.รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
3.รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
รวม

รายรับจริง
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

38,492.75
29,749.40
207,896.17
246,882.00
12,880.00
535,900.32

203,000.00
213,600.00
300,000.00
270,000.00
65,000.00
8,000.00
1,059,600.00

203,000.00
324,600.00
302,000.00
270,000.00
40,000.00
60,00.00
1,145,600.00

14,061,875.32 16,187,400.00 16,197,400.00
14,061,875.32 16,187,400.00 16,197,400.00

16,533,222.00 16,435,000.00 18,433,000.00
16,533,222.00 16,435,000.00 18,433,000.00
31,130,997.64 33,682,000.00 35,776,000.00
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คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตาบลปงดอน
อาเภอแจ้ห่ม จังหวัดลาปาง
2.2 รายจ่าย
รายจ่าย

รายจ่ายจริง
ปี2563

ประมาณการปี
2564

ประมาณการ
ปี 2565

จ่ายจากงบประมาณ
งบกลาง
11,306,772.00 12,462,270.00 13,546,260.00
งบบุคลากร(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจํา และ 10,053,641.00 10,442,290.00 12,129,120.00
ค่าจ้างชั่วคราว)
งบดําเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 3,349,890.19 6,597,940.00 7,137,220.00
และหมวดค่าสาธารณูปโภค)
งบลงทุน(หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
847,090.00 3,426,500.00 2,080,400.00
งบรายจ่ายอื่น(หมวดรายจ่ายอื่น)
877,021.83
20,000.00
863,000.00
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)
0.00
733,000.00
20,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ 26,434,415.02 33,682,000.00 35,776,000.00
เนื่องด้วยจากกลุ่มงานพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่นได้แก้ไขข้อมูลหน้าจัดทําคํา
แถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปี ส่วนของการแสดงการบริหาร
งบประมาณจากเดิมแสดงปีปัจจุบันแก้ไขเป็นแสดงปีที่ผ่านมา เพื่อให้เป็นไป
ตามรูปแบบและการจําแนกงบประมาณฯ (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ดังนั้น หากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ได้จัดทําคําแถลงไปก่อนแล้วให้เข้าไปจัดทําคําแถลงใหม่โดยเลือกวันที่
จัดทําคําแถลงใหม่ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป
ดังนั้นจึงขอเสนอกระทู้สดขอแก้ไขคําแถลงงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้างต้น คือ หน้าที่ 4 ข้อ 2 การบริหารงบประมาณใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 แก้ไขใหม่ ดังนี้
2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(1) รายรับจริง 31,130,997.64 บาท ประกอบด้วย
- หมวดภาษีอากร จํานวน 38,492.75 บาท
- หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต
จํานวน 29,749.40 บาท
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- หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 207,896.17 บาท
- หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน
246,880.00 บาท
- หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 12,880.00 บาท
- หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท
- หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 14,061,875.32 บาท
- หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 16,533,222.00 บาท
2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน
2,117,355.00 บาท
2.3 รายจ่ายจริง จํานวน 26,434,415.02 บาท ประกอบด้วย
งบกลาง
11,306,772.00 บาท
งบบุคลากร
10,053,641.00 บาท
งบดําเนินงาน 3,349,890.19 บาท
งบลงทุน
847,090.00 บาท
งบเงินอุดหนุน 877,021.83 บาท
งบรายจ่ายอืน่
0.00 บาท
2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
1,561,155.00 บาท
2.5 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่
2,457,400.00 บาท
2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม - บาท
2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท
ส่วนรายละเอียดงบประมาณอื่นๆขอเชิญรองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
ชี้แจงต่อไป
นางวัชราภรณ์ ฉัตรเงิน
รองปลัด อบต.ฯ

ตามที่ได้รับมอบหมายให้ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ดังนั้นจึงขออ่านรายละเอียด
ดังนี้
แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 13,546,260.00 บาท
1. ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 100,000.00 บาท
2. ค่าสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000.00 บาท
3. ประเภทเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 60,000.00 บาท
4. ประเภทเบี้ยความพิการ จํานวน 3,024,000.00 บาท
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5. ประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 9,374,400.00 บาท
6. ประเภทเงินสํารองจ่าย จํานวน 500,000.00 บาท
7. ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 131,000.00 บาท
- ค่าสมทบโครงการหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น (กองทุนสุขภาพ
ระดับตําบลของตําบลปงดอน) จํานวน 80,000.00 บาท
- ค่าสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนออมวันละบาทตําบลปงดอน
จํานวน 50,000.00 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จํานวน 1,000.00 บาท
8. ประเภทกองทุนบําเหน็จบํานาญพนักงานส่วนตําบล จํานวน 346,860.00 บาท

แผนงานบริหารงานทั่วไป (รวมทุกงาน 12,250,520.00 บาท)
งานบริหารทั่วไป รวม 8,816,520.00 บาท
งบบุคลากร
รวม 5,382,520.00 บาท
หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง รวม 5,382,520.00 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) จํานวน 2,225,520.00 บาท
1. ประเภทค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จํานวน 514,080.00 บาท
- ค่าตอบแทนนายก อบต.เดือนละ 20,400.00 บาท จํานวน
12 เดือน เป็นเงิน 244,800.00 บาท
- ค่าตอบแทนรองนายก อบต. จํานวน 2 คนๆ ละ 11,220.00
บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 269,280.00 บาท
2. ประเภทเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน
42,120.00 บาท
- เงิ น ค่ า ตอบแทนประจํ า ตํ า แหน่ ง นายก อบต.เดื อ นละ
1,750.00บาท จํานวน 12 เดือนเป็นเงิน 21,000.00 บาท
- เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง รองนายก อบต. จํานวน
2 คนๆละ 880.00 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน
21,120.00 บาท
3. ประเภทเงิ น ค่ า ตอบแทนพิ เ ศษนายก/รองนายก จํ า นวน
42,120.00 บาท
- เงินค่า ตอบแทนพิเศษ นายก อบต.เดือ นละ 1,750.00
บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,000.00 บาท
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- เงินค่าตอบแทนพิเศษ รองนายก อบต. จํานวน 2 คนๆ
ละ 880.00 บาท/เดือ น จํ านวน 12 เดือน เป็ นเงิ น
21,120.00 บาท
4. ประเภทเงิ น ค่ า ตอบแทนรายเดื อ นเลขานุ ก าร/ที่ ป รึ ก ษานายก
อบต. จํานวน 86,400.00 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการของนายก อบต. ราย
เดือนๆ ละ 7,200.00 บาท จํานวน 12 เดือน
5. ประเภทเงินค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุ ก ารสภาองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จํ า นวน
1,540,800.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภาฯ,
รองประธานสภาฯ, สมาชิกสภาฯ และเลขานุการสภาฯ ดังนี้
- ประธานสภาฯ เดือนละ 11,220.00 บาท จํานวน 12
เดือน เป็นเงิน 134,640.00 บาท
- รองประธานสภาฯ เดือนละ 9,180.00 บาท จํานวน 12
เดือน เป็นเงิน 110,160.00 บาท
- สมาชิกสภาฯ จํานวน 14 คนๆ ละ 7,200.00 บาท/เดือน
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 1,209,600.00 บาท
- เลขานุการสภาฯ เดือนละ 7,200.00 บาท จํานวน 12
เดือน เป็นเงิน 86,400.00 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) จํานวน 3,157,000.00 บาท
1. ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน
1,909,000.00 บาท
2. ประเภทเงิ น เพิ่ ม ต่ า งๆ ของข้ า ราชการหรื อ พนั ก งานส่ ว น
ท้องถิ่น จํานวน 84,000.00 บาท
3. ประเภทเงินประจําตําแหน่ง จํานวน 168,000.00 บาท
4. ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 895,000.00 บาท
5. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 101,000.00บาท

งบดําเนินงาน รวม 3,195,000.00 บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ รวม 2,835,000.00 บาท
ค่าตอบแทน จํานวน 620,000.00 บาท
1. ประเภทค่ า ตอบแทนผู้ ป ฏิ บั ติ ร าชการอั น เป็ น ประโยชน์ แ ก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 500,000.00 บาท ดังนี้
- ค่ า เงิ น ประโยชน์ ต อบแทนอื่ น เป็ น กรณี พิ เ ศษอั น มี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี จํานวน 200,000.00
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- ค่ า ตอบแทนเจ้ า หน้ า ที่ ใ นการเลื อ กตั้ ง จํ า นวน
300,000.00 บาท
2. ประเภทค่าตอบแทนผู้ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน
10,000.00 บาท
3. ประเภทค่าเช่าบ้าน จํานวน 60,000.00 บาท
4. ประเภทเงินช่ ว ยเหลื อการศึกษาบุตรข้า ราชการ/พนั กงาน/
ลูกจ้างประจํา จํานวน 50,000.00 บาท
ค่าใช้สอย จํานวน 1,500,000.00 บาท
1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 800,000.00 บาท
2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000.00บาท

3. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จํานวน 380,000.00 บาท
- โครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
และเพิ่ม ประสิ ทธิ ภ าพการปฏิบั ติงานของผู้ บ ริห าร
ท้ อ งถิ่ น สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น พนั ก งานส่ ว นตํ า บล
พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอนจํานวน
10,000.00 บาท
- โครงการ อบต. เคลื่อนที่ จํานวน 10,000.00
- ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตั้ง จํานวน
300,000.00 บาท
- ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางไปราชการ จํ า นวน
60,000.00 บาท
4. ประเภทค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 300,000.00 บาท
- ค่าบํา รุงรั กษาและซ่ อมแซม (รายจ่ ายเพื่อซ่อมแซม

บํ า รุ ง รั ก ษาเพื่ อ ให้ ส ามารถใช้ ง านได้ ต ามปกติ )
จํานวน 300,000.00 บาท
ค่าวัสดุ จํานวน 715,000.00 บาท
1. ประเภทวัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000.00 บาท
2. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 15,000.00 บาท
3. ประเภทวัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000.00 บาท
4. ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000.00 บาท
5. ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นจํานวน300,000.00 บาท
6. ประเภทวัสดุการเกษตร จํานวน 10,000.00 บาท
7. ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 30,000.00 บาท
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8. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค จํานวน 360,000.00 บาท
1. ประเภทค่าไฟฟ้า จํานวน 300,000.00 บาท
2. ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000.00 บาท
3. ประเภทค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 20,000.00 บาท
4. ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000.00 บาท
งบลงทุนจํานวน 219,000.00 บาท
หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 219,000.00 บาท
ค่าครุภัณฑ์ จํานวน 219,000.00 บาท
1. ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน 20,000.00 บาท
- ค่าโต๊ะทํางานหน้าเหล็ก PVC 7 ลิ้นชัก จํานวน 15,000.0 บาท
- ค่าเก้าอี้ทํางาน จํานวน 5,000.00 บาท
2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
จํานวน 49,000.00 บาท
- ค่าเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 5,000.00 บาท
- ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผลแบบที่1
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า19นิ้ว) จํานวน 44,000.00 บาท
3. ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(รายจ่ายเพื่อ ซ่อมแซม
บํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อม
บํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง) จํานวน 150,000.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น จํานวน 20,000.00 บาท
หมวดรายจ่ายอื่น จํานวน 20,000.00 บาท
1. ประเภทค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนา
ระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินหรือ
สิ่งก่อสร้าง จํานวน 20,000.00 บาท
งานวางแผนสถิติและวิชาการรวม 388,000.00 บาท
งบบุคลากร รวม 373,000.00 บาท
หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง รวม 373,000.00 บาท
1. ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน
373,000.00 บาท
งบดําเนินงาน รวม 15,000.00 บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ รวม 15,000.00 บาท
ค่าตอบแทน จํานวน 5,000.00 บาท
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1. ประเภทค่ า ตอบแทนผู้ ป ฏิ บั ติ ง านนอกเวลาราชการ จํ า นวน
5,000.00 บาท
ค่าใช้สอย จํานวน 10,000.00 บาท
1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ จํานวน 10,000.00บาท
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000.00 บาท
งานบริหารงานคลัง รวม 2,652,000.00 บาท
งบบุคลากร รวม 2,177,000.00 บาท
หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง รวม 2,177,000.00 บาท
1. ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่ ว นท้องถิ่น จํานวน
1,627,000.00 บาท
2. ประเภทเงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000.00 บาท
3. ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 472,000.00 บาท
4. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000.00 บาท
- เงินค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างจํานวน 36,000.00 บาท
งบดําเนินงาน จํานวน 475,000.00 บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ จํานวน475,000.00 บาท
ค่าตอบแทน จํานวน 95,000.00 บาท
1. ประเภทค่ า ตอบแทนผู้ ป ฏิ บั ติ ร าชการอั น เป็ น ประโยชน์ แ ก่ อ งค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 20,000.00 บาท
- ค่าตอบแทนกรรมการจัดชื้อจัดจ้าง จํานวน 20,000.00 บาท
2. ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000.00 บาท

3. ประเภทค่าเช่าบ้าน จํานวน 60,000.00
4. ประเภทเงิ น ช่ ว ยเหลื อ การศึ ก ษาบุ ต ร ข้ า ราชการ/พนั ก งาน/
ลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000.00 บาท
ค่าใช้สอย จํานวน 270,000.00 บาท
1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000.00 บาท
2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ จํานวน 220,000.00 บาท ดังนี้
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดเก็บรายได้ หนึ่งชุมชนหนึ่ง
จุดบริการ องค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน จํานวน 10,000.00 บาท

- โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน
180,000.00 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000.00 บาท
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ค่าวัสดุ จํานวน 110,000.00 บาท
1. ประเภทวัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000.00 บาท
2. ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000.00 บาท
3. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000.00
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในรวม 394,000.00 บาท
งบบุคลากร รวม 379,000.00 บาท
หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง รวม 379,000.00 บาท
1. ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน
379,000.00 บาท
งบดําเนินงาน รวม 15,000.00 บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ รวม 15,000.00 บาท
ค่าตอบแทน จํานวน 5,000.00 บาท
1. ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000.00 บาท
ค่าใช้สอย จํานวน 10,000.00 บาท
1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ จํานวน 10,000.00 บาท ดังนี้
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000.00 บาท
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 592,000.00 บาท
งบบุคลากร รวม 167,000.00 บาท
หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง รวม 167,000.00 บาท
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 162,000.00 บาท
1. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 5,000.00 บาท
- ค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง จํานวน 5,000.00 บาท
งบดําเนินงาน รวม 425,000.00 บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ รวม 425,000.00 บาท
ค่าตอบแทน จํานวน 55,000.00 บาท
1. ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000.00 บาท

2. ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 50,000.00 บาท ดังนี้
- ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จํานวน
50,000.00 บาท
ค่าใช้สอย จํานวน 280,000.00 บาท
1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
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รายจ่ายหมวดอื่นๆ จํานวน 280,000.00 บาท
- โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล จํานวน 20,000.00 บาท
-

โครงการฝึกอบรมทักษะการปฏิบัติงาน อปพร.จํานวน 20,000.00 บาท

- โครงการซั ก ซ้อ มแผนป้ อ งกัน และบรรเทาสาธารณภั ย จํ า นวน
10,000.00 บาท
- โครงการอบรมให้ ค วามรู้ ก ารป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
จํานวน 20,000.00 บาท
- โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองค์การ
บริหารส่วนตําบลปงดอน จํานวน 200,000.00 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจํานวน 10,000.00 บาท
ค่าวัสดุ จํานวน 90,000.00 บาท
1. ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000.00 บาท
- อุปกรณ์ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ จํานวน 20,000.00 บาท
2. ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 70,000.00 บาท
- ชุดเครื่องแบบ อปพร. จํานวน 70,000.00 บาท
แผนงานการศึกษา (รวมทุกงาน 3,740,820.00 บาท)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 962,000.00 บาท
งบบุคลากร รวม 772,000.00 บาท
หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง รวม 772,000.00 บาท
1. ประเภทเงิ น เดื อ นข้ า ราชการ หรื อ พนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น จํ า นวน
772,000.00 บาท
งบดําเนินงาน รวม 190,000.00 บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ รวม 190,000.00 บาท
ค่าตอบแทน จํานวน 10,000.00 บาท
1. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000.00 บาท
2. ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000.00 บาท
ค่าใช้สอย จํานวน 180,000.00 บาท
1. ประเภทรายจ่ า ยเกี่ ย วเนื่ อ งกั บ การปฏิ บั ติ ร าชการที่ ไ ม่ เ ข้ า ลั ก ษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ จํานวน 180,000.00 บาท ดังนี้
- โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพสู่การพัฒนา
ท้องถิ่น จํานวน 150,000.00 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000.00 บาท
-
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษารวม 2,703,820.00 บาท
งบบุคลากร รวม 1,173,600.00 บาท
หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง รวม 1,173,600.00 บาท
1. เงินเดือนข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 633,000.00 บาท
2. ประเภทเงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000.00 บาท
3. ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 396,600.00 บาท
4. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000.00 บาท
- ค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง จํานวน 60,000.00 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,000,220.00 บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ รวม 1,000,220.00 บาท
ค่าตอบแทน จํานวน 5,000.00 บาท
1. ประเภทค่ า ตอบแทนผู้ ป ฏิ บั ติ ง านนอกเวลาราชการ จํ า นวน
5,000.00 บาท
ค่าใช้สอย จํานวน 568,625.00 บาท
1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000.00 บาท
2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ จํานวน 548,625.00 บาท ดังนี้
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000.00 บาท
- โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 60,000.00 บาท

- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน
438,625.00 บาท ประกอบด้วย
- ค่าอาหารกลางวันเด็กเล็ก จํานวน 282,975.00 บาท
- ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)จํานวน 93,500.00 บาท
- ค่าหนังสือเรียน จํานวน 11,000.00 บาท
- ค่าอุปกรณ์การเรียน จํานวน 11,000.00 บาท
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน จํานวน 16,500.00 บาท
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จํานวน 23,650.00 บาท
ค่าวัสดุ จํานวน 426,595.00 บาท
1. ประเภทวัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000.00 บาท
2. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 321,600.00 บาท ดังนี้
- วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000.00 บาท
- ค่าอาหารเสริม(นม) จํานวน 301,600.00 บาท
3. ประเภทวัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000.00 บาท
4. ประเภทวัสดุการเกษตร จํานวน 4,995.00 บาท
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5. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000.00 บาท
งบเงินอุดหนุน จํานวน 378,000.00 บาท
หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 378,000.00 บาท
1. ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 378,000.00 บาท

- อุดหนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนบ้าน แม่ตา จํานวน
88,200.00 บาท
- อุดหนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนบ้านปงดอน จํานวน
33,600.00 บาท
- อุดหนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนบ้านไฮ จํานวน
33,600.00 บาท
- อุดหนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนบ้านเปียงใจ จํานวน
117,600.00
- อุดหนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนบ้าน แม่ตาใน จํานวน
54,600.00 บาท
- อุดหนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบ้าน เลาสู จํานวน
50,400.00 บาท
งบลงทุนจํานวน 152,000.00 บาท
หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 152,000.00 บาท
ค่าครุภัณฑ์ จํานวน 52,000.00 บาท
1. ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน 44,500.00 บาท
- ค่าโต๊ะกิจกรรมเด็ก 6 ที่นั่ง จํานวน 39,000.00 บาท
- ค่าโต๊ะกิจกรรมเด็ก 6 ที่นั่งแบบพลาสติก จํานวน 5,500.00 บาท

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จํานวน
7,500.00 บาท
- ค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา 7,500 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 100,000.00 บาท
1. ประเภทค่าปรับปรุงที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง จํานวน 100,000.00 บาท
- ค่าปรับปรุงอาคารศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก จํานวน 100,000.00 บาท

งานศึกษาไม่กําหนดระดับรวม 75,000.00 บาท
งบดําเนินงาน รวม 75,000.00 บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ รวม 75,000.00 บาท
ค่าใช้สอย จํานวน 25,000.00 บาท
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1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ จํานวน 25,000.00 บาท ดังนี้
- โครงการรอบรู้สังคมประชาคมอาเซียน ตั้งไว้ 10,000.00 บาท
- โครงการส่งเสริมการอ่าน ตั้งไว้ 15,000.00
ค่าวัสดุ จํานวน 50,000.00 บาท
1. ประเภทวัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000.00 บาท
แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นรวม 365,000.0บาท
งบดําเนินงาน รวม 205,000.00 บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุรวม 205,000.00 บาท
ค่าใช้สอย จํานวน 55,000.00 บาท
1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 5,000.00 บาท

- ค่าจ้างเหมาบริการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี จํานวน 5,000.00 บาท
2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ จํานวน 50,000.00 บาท
- โครงการกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน
10,000.00 บาท
- โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จํานวน 15,000.00 บาท

- โครงการอบรมให้ความรู้โรคเอดส์ จํานวน 5,000.00 บาท
- โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ จํานวน 20,000.00 บาท
ค่าวัสดุ จํานวน 150,000.00 บาท
1. ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 110,000.00 บาท ดังนี้

- ค่าน้ํายาฆ่าเชื้อโรค จํานวน 40,000.00 บาท
- ค่าทรายกําจัดลูกน้ํายุงลาย(ทรายอะเบท) ตั้งไว้ 15,000.00 บาท
- ค่าน้ํายากําจัดแมลง ตั้งไว้ 35,000.00 บาท
- ค่าวัสดุการแพทย์ ตั้งไว้ 20,000.00 บาท
2. ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 40,000.00 บาท
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งบเงินอุดหนุน จํานวน 160,000.00 บาท
หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 160,000.00 บาท
1. ประเภทเงินอุดหนุนอุดหนุนองค์กรประชาชน จํานวน 160,000.00 บาท

- อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านแม่ตา หมู่ 1 สําหรับดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน
20,000.00 บาท
- อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านปงดอน หมู่ 2 สําหรับดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน
20,000.00 บาท
- อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านไฮ หมู่ 3 สําหรับดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 20,000.00 บาท

- อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเปียงใจ หมู่ 4 สําหรับดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 20,000.00 บาท

- อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านแม่ตาสามัคคี หมู่ 5 สําหรับ
ดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข
จํานวน 20,000.00 บาท
- อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านแม่ตาใน หมู่ 6 สําหรับดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน
20,000.00 บาท
- อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านห้วยสะเหน้า หมู่ 7 สําหรับ
ดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข
จํานวน 20,000.00 บาท
- อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเลาสู หมู่ 8 สําหรับดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 20,000.00 บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 475,000.00 บาท
งบบุคลากร รวม 400,000.00 บาท
หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง รวม 400,000.00 บาท
1. ประเภทเงินเดือนพนักงาน จํานวน 400,000.00 บาท
งบดําเนินงาน รวม 75,000.00 บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ รวม 75,000.00 บาท
ค่าตอบแทน จํานวน 65,000.00 บาท
1. ประเภทค่ า ตอบแทนผู้ ป ฏิ บั ติ ง านนอกเวลาราชการ จํ า นวน
5,000.00 บาท
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2. ประเภทค่าเช่าบ้าน จํานวน 60,000.00 บาท
ค่าใช้สอย จํานวน 10,000.00 บาท
1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ จํานวน 10,000.00บาท ดังนี้
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000.00 บาท
แผนงานเคหะและชุมชน (รวมทุกงาน 195,000.00 บาท)
งานไฟฟ้าและประปา รวม 100,000.00 บาท
งบเงินอุดหนุน จํานวน 100,000.00 บาท
หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 100,000.00 บาท
1. ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 100,000.00 บาท

- อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอําเภอแจ้ห่ม จํานวน
100,000.00 บาท
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 95,000.00 บาท
งบดําเนินงาน รวม 35,000.00 บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ รวม 35,000.00 บาท
ค่าใช้สอย จํานวน 35,000.00 บาท
1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เ ข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ จํานวน 35,000.00 บาท
- โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน จํานวน
35,000.00 บาท
งบเงินอุดหนุน จํานวน 60,000.00 บาท
หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 60,000.00 บาท
1. ประเภทเงิ น อุ ด หนุ น องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จํ า นวน
60,000.00 บาท
- อุดหนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง จํานวน 60,000.00 บาท
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน รวม 180,000.00 บาท
งบดําเนินงาน รวม 155,000.00 บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ รวม 155,000.00 บาท
ค่าใช้สอย จํานวน 155,000.00 บาท
1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ จํานวน 155,000.00 บาท
- โครงการกิจกรรมส่งเสริมด้านสุขภาพและนันทนาการกลุ่ม
สตรี ผู้สูงอายุและครอบครัว จํานวน 40,000.00 บาท
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- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน
20,000.00 บาท
- โครงการกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว จํานวน
30,000.00 บาท
- โครงการ “การศึ ก ษาเพื่ อ ต่ อ ต้ า นการใช้ ย าเสพติ ด ในเด็ ก
นักเรียน”(โครงการ D.A.R.E.) ตั้งไว้ 10,000.00 บาท
- โครงการกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ จํานวน
5,000.00 บาท
- โครงการประกวดหมู่บ้ านน่า อยู่ หน้าบ้า น น่า มอง จํานวน
50,000.00 บาท
งบเงินอุดหนุน จํานวน 25,000.00 บาท
หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 25,000.00 บาท
1. ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 25,000.00 บาท
- อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแจ้ห่ม(โครงการจัดงานฤดู
หนาวและของดีนครลําปาง ประจําปี 2565) จํานวน
5,000.00 บาท
- อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแจ้ห่ม(โครงการสนับสนุนการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจําปี 2565) จํานวน
20,000.00 บาท
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (รวม 405,000.00 บาท)
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 80,000.00 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000.00 บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุรวม 80,000.00 บาท
ค่าใช้สอย จํานวน 70,000.00 บาท
1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ จํานวน 70,000.00 บาท
- โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชนและประชาชนตําบลปงดอน
จํานวน 70,000.00 บาท
ค่าวัสดุ จํานวน 10,000.00 บาท
1. ประเภทวัสดุกีฬา จํานวน 10,000.00 บาท
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 325,000.00 บาท
งบดําเนินงาน รวม 255,000.00 บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ รวม 255,000.00 บาท
ค่าใช้สอย จํานวน 230,000.00 บาท
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1. ประเภทรายจ่ า ยเกี่ ย วเนื่ อ งกั บ การปฏิ บั ติ ร าชการที่ ไ ม่ เ ข้ า ลั ก ษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ จํานวน 230,000.00 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรมเนื่องในวันสําคัญของราชการ จํานวน
20,000.00 บาท
- โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 80,000.00 บาท
- โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จํานวน 80,000.00 บาท
- โครงการส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมเนื่ อ งในวั น เข้ า พรรษา จํ า นวน
10,000.00 บาท
- โครงการส่งเสริมประเพณีสลากภัตร จํานวน 10,000.00 บาท
- โครงการหลักธรรมนําใจ จํานวน 10,000.00 บาท
- โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 5,000.00 บาท
ค่าวัสดุ จํานวน 25,000.00 บาท
1. ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 25,000.00 บาท
งบเงินอุดหนุน จํานวน 70,000.00 บาท
หมวดเงินอุดหนุ จํานวน 70,000.00 บาท
1. ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 40,000.00 บาท

- อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแจ้ห่ม (โครงการจัดงาน
ประเพณี บ วงสรวงสั ก การะเจ้ า พ่ อ พญาคํ า ลื อ ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ.2565) จํานวน 30,000.00 บาท
- อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแจ้ห่ม (โครงการจัดงานรัฐพิธี
อําเภอแจ้ห่ม จังหวัดลําปาง ประจําปี 2565) จํานวน
10,000.00 บาท
2. ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรประชาชน จํานวน 30,000.00 บาท
- อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านไฮ หมู่ที่ 3 จํานวน
10,000.00 บาท
- อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเลาสู หมู่ ที่ 8 จํานวน
20,000.00 บาท
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (รวม3,120,900.00 บาท)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธารวม 740,000.00 บาท
งบบุคลากร
รวม 475,000.00 บาท
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างรวม 475,000.00 บาท
1. ประเภทเงินเดือนพนักงาน จํานวน 433,000.00 บาท
2. ประเภทเงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000.00 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 265,000.00 บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ รวม 265,000.00 บาท
ค่าตอบแทน จํานวน 25,000.00 บาท
1. ประเภทเงิ น ช่ ว ยเหลื อ การศึ ก ษาบุ ต รข้ า ราชการ/พนั ก งาน/
ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000.00 บาท
2. ประเภทค่ า ตอบแทนผู้ ป ฏิ บั ติ ง านนอกเวลาราชการ จํ า นวน
5,000.00 บาท
ค่าใช้สอย จํานวน 160,000.00 บาท
1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 150,000.00 บาท
2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ จํานวน 10,000.00 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000.00 บาท
ค่าวัสดุ จํานวน 80,000.00 บาท
1. ประเภทวัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000.00 บาท
2. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000.00 บาท
งานก่อสร้าง รวม 2,380,900.00 บาท
งบบุคลากร รวม 710,000.00 บาท
หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง รวม 710,000.00 บาท
1. ประเภทเงินเดือนพนักงาน จํานวน 710,000.00 บาท
งบดําเนินงาน รวม 255,000.00 บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ รวม 255,000.00 บาท
ค่าตอบแทน จํานวน 15,000.00 บาท
1. ประเภทเงิ น ช่ ว ยเหลื อ การศึ ก ษาบุ ต รข้ า ราชการ/พนั ก งาน/
ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000.00 บาท
2. ประเภทค่ า ตอบแทนผู้ ป ฏิ บั ติ ง านนอกเวลาราชการ จํ า นวน
5,000.00 บาท
ค่าใช้สอย จํานวน 140,000.00 บาท
1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 90,000.00 บาท
- ค่ า จ้ า งเหมาติ ด ตั้ ง ไฟฟ้ า แสงสว่ า งสาธารณะ จํ า นวน
60,000.00 บาท
- ค่าออกแบบค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือ
บุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง จํานวน 30,000.00
บาท
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2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ จํานวน 10,000.00 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000.00 บาท
3. ประเภทค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000.00 บาท
- ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซม
บํ า รุ ง รั ก ษาเพื่ อ ให้ ส ามารถใช้ ง านได้ ต ามปกติ )จํ า นวน
40,000.00 บาท
ค่าวัสดุ จํานวน 100,000.00 บาท
1. ประเภทวัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000.00 บาท
2. ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000.00 บาท
งบลงทุนจํานวน 1,415,900.00 บาท
หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 1,415,900.00 บาท
ค่าครุภัณฑ์ จํานวน 3,000.00 บาท
1. ประเภทครุภัณฑ์สํานักงานจํานวน 3,000.00 บาท
- ค่าเก้าอี้ทํางาน จํานวน 3,000.00 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 1,412,900.00 บาท
1. ประเภทค่ า ก่ อ สร้ า งอาคารและสิ่ ง ปลู ก สร้ า งต่ า งๆ จํ า นวน
251,800.00 บาท
- โครงการก่อสร้างโรงจอดรถบรรทุกขยะภายในที่ทําการ
องค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ตั้งไว้ 251,800.00 บาท
2. ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ จํานวน 961,100.00 บาท
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านแม่ตา
ซอย 17 บ้านแม่ตา หมู่ที่ 1 ตั้งไว้ 249,700.00 บาท
- โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง
ลป.ถ.73-014 ถนนสายบ้านแม่ตาใน ซอย 7 ช่วงที่ 2
บ้านแม่ตาใน หมู่ที่ 6 ตั้งไว้ 132,400.00 บาท
- โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้าน
แม่ตาใน ร่วมพัฒนา ซอย 4/1 บ้านแม่ตาใน หมู่ที่ 6 ตั้งไว้
86,100.00 บาท
- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําพร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก รหัส
สายทาง ลป.ถ.73-037 ถนนสายบ้านไฮ ซอย 10 บ้านไฮ หมู่
ที่ 3 ตั้งไว้ 249,300.00 บาท
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-

โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัส
สายทาง ลป.ถ.73-016 ถนนสายบ้านปงดอน – บ้านห้วย
สะเหน้า บ้านห้วยสะเหน้า หมู่ที่ 7 ตั้งไว้ 61,700.00 บาท
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ลป.ถ.
73-069 ถนนสายบ้านห้วยสะเหน้า ทางไปป่าสุสาน บ้านห้วย
สะเหน้า หมู่ที่ 7 ตั้งไว้ 181,900.00 บาท
3. ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 150,000.00 บาท ดังนี้
- ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนน จํานวน 150,000.00 บาท
4. ประเภทค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่า K)(ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ) จํานวน 50,000.00 บาท
- เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ตั้งไว้
50,000.00 บาท
แผนงานการเกษตร (รวมทุกงาน 202,000.00 บาท)
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 102,000.00 บาท
งบดําเนินงาน รวม 32,000.00 บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ รวม 32,000.00 บาท
ค่าตอบแทน จํานวน 2,000.00 บาท
1. ประเภทเบี้ยประชุม จํานวน 2,000.00 บาท
- ค่ า เบี้ ย ประชุ ม กรรมการบริ ห ารศู น ย์ บ ริ ก ารและถ่ า ยทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล จํานวน 2,000.00 บาท
ค่าใช้สอย จํานวน 30,000.00 บาท
1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ จํานวน 30,000.00 บาท
- โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 30,000.00 บาท
งบเงินอุดหนุน จํานวน 70,000.00 บาท
หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 70,000.00 บาท
1. ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรประชาชน จํานวน 60,000.00 บาท
- อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อปงดอน(โครงการพัฒนา
สายพันธุ์จัดหาน้ําเชื้อโคเนื้อพันธุ์ดี) จํานวน 25,000.00 บาท
- อุ ด หนุ น กลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนกลุ่ ม เลี้ ย งโคเนื้ อ ปงดอน(โครงการ
ส่งเสริมสุขภาพโคเนื้อช่วงขาดแคลนอาหารสัตว์ในฤดูแล้งประจําปี
2565) จํานวน 45,000.00 บาท
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 100,000.00 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000.00 บาท
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หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ รวม 50,000.00 บาท
ค่าใช้สอย จํานวน 50,000.00 บาท
1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ จํานวน 50,000.00 บาท
- โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวน 20,000.00 บาท
- โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ จํานวน 10,000.00 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควัน จํานวน 20,000.00 บาท
งบลงทุนจํานวน 50,000.00 บาท
หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 50,000.00 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 50,000.00 บาท
1. ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 50,000.00 บาท ดังนี้
- ค่าปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ํา จํานวน 50,000.00 บาท
แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 703,500.00 บาท
งบบุคลากร รวม 120,000.00 บาท
หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง รวม 120,000.00 บาท
เงินเดือน(ฝ่ายประจํา) จํานวน 120,000.00 บาท
1. ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000.00 บาท
2. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน12,000.00 บาท
- เงินค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง จํานวน 12,000.00 บาท
งบดําเนินงาน รวม 340,000.00 บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ รวม 340,000.00 บาท
ค่าใช้สอย จํานวน 180,000.00 บาท
1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน30,000.00 บาท
2. ประเภทค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000.00 บาท
- ค่ า บํ า รุ ง รั ก ษาและซ่ อ มแซม (รายจ่ า ยเพื่ อ ซ่ อ มแซมบํ า รุ ง รั ก ษา
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ) จํานวน 150,000.00 บาท
ค่าวัสดุ จํานวน 160,000.00 บาท
1. ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 90,000.00 บาท
- ค่าสารส้ม จํานวน 30,000.00 บาท
- ค่าคลอรีน จํานวน 10,000.00 บาท
- ค่าทราย, หินกรอง จํานวน 50,000.00 บาท
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2. ประเภทวัสดุก่อสร้าง จํานวน 70,000.00 บาท
งบลงทุนจํานวน 243,500.00 บาท
หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 243,500.00 บาท
ค่าครุภัณฑ์ จํานวน 100,000.00 บาท
1. ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซม
บํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อม
บํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง) จํานวน 100,000.00 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 143,500.00 บาท
1. ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 143,500.00 บาท
ดังนี้
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงระบบกรองน้ําผิวดินและโรง
สู บ น้ํ า ประปาผิ ว ดิ น ขนาดใหญ่ ม าก บ้ า นปงดอน หมู่ ที่ 2
จํานวน 143,500.00 บาท

ที่ประชุม

รับทราบ

นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ : เมื่อท่านนายกองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ได้อ่านคําแถลงงบประมาณและ
ประธานสภาฯ
รายละเอียดของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แล้ว
จะมีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยจะอภิปรายหรือมีข้อซักถามหรือไม่ (ให้เวลาพอสมควร)
ที่ประชุม

: ไม่มี

นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ : เมื่อไม่มีในการพิจารณาวาระที่ 1 นี้เป็นการพิจารณาในขั้นรับหลั กการแห่ งร่าง
ประธานสภาฯอบต.ฯ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อไป เป็นการลงมติว่า
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอนแห่งนี้จะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินี้หรือไม่
ก่อนจะลงมติขอให้ เลขานุการสภาฯได้ตรวจสอบจํานวนสมาชิก สภาฯว่าอยู่ครบองค์
ประชุมหรือไม่
นายนิพนธ์ สนั่นเอื้อ
เลขานุการสภาฯ

: มีจํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ในห้องประชุม จํานวน 13 คน
เกินกึ่งหนึ่งครบองค์ประชุม

มติที่ประชุม

: มีมติการรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2565
ตามที่เสนอเป็นเอกฉันท์
จํานวน
13
เสียง
ไม่รับหลักการ
จํานวน
เสียง
งดการออกเสียง
จํานวน
เสียง
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นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ : เพื่อการจะนําร่างข้อบัญญัตินี้สู่การพิจารณาในวาระที่ 2 , 3 ต่อไป จึงขอให้สมาชิก
ประธานสภาฯ
สภาแห่งนี้เสนอว่าการตั้งคณะกรรมการแปรญัตติจะมีกรรมการกี่คน ซึ่งตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขถึงฉบับที่
2 พ.ศ. 2554) กําหนดว่าคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ มีจํานวนไม่น้อยกว่า 3
คน แต่ไม่เกิน 7 คน
นายสีมา คนฟู
สมาชิกสภาฯ หมู่ 6

: เสนอคณะกรรมการแปรญัตติมีกรรมการ จํานวน 3 คน

นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ : ขอผู้รับรองการเสนอ จํานวน 2 คน
ประธานสภาฯอบต.
ผู้รับรอง

1. นายอํานวย เป็นเอก สมาชิกสภาฯอบต. หมู่ที่ 1
2. นายเจริญ แข็งแรง สมาชิกสภาฯอบต. หมู่ที่ 2

นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ : ขอสอบถามสมาชิกสภาฯ จะเสนอจํานวนคณะกรรมการแปรญัตติเป็นอย่างอื่นอีก
ประธานสภา อบต.ฯ หรือไม่ เมื่อไม่มี ก่อนจะลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ ได้ตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาว่า
อยู่ครบองค์ประชุมหรือไม่
นายนิพนธ์ สนั่นเอื้อ
เลขานุการสภาฯ

: มีจํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ในห้องประชุม จํานวน 13 คน
เกินกึ่งหนึ่งครบองค์ประชุม

นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ : ขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบคณะกรรมการแปรญัตติมี จํานวน 3 คน
ประธานสภา อบต.ฯ
มติที่ประชุม

: มีมติเห็นชอบให้มีคณะการมการแปรญัตติ จํานวน 3 คน โดยมีสมาชิกสภาฯ ยกมือ
เห็นชอบ
จํานวน 13 เสียง
ไม่เห็นชอบ
จํานวน - เสียง
งดออกเสียง
จํานวน - เสียง

นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ : ขอให้สมาชิกสภาเสนอชื่อผู้เข้าคัดเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติและมีผู้รับรอง 2 คน
ประธานสภา อบต.ฯ และเสนอชื่อและคัดเลือกกรรมการเป็นรายคนจากกรรมการคนที่ 1 – 3
เริ่มคนที่ 1 ก่อน ตามลําดับ
นายสุขแก้ว จี๋บุญมี
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 7

: ขอเสนอนายพิเดช เป็นแผ่น ส.อบต. ม.3 เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1

นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ : ขอผู้รับรองเสนอชื่อกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 จํานวน 2 ท่าน
ประธานสภาฯอบต.ฯ
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ผู้รับรอง

1. นายสีมา คนฟู (ส.อบต.ปงดอน ม.6)
2. .นายอํานวย เป็นเอก (ส.อบต.ปงดอน ม.1)

นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ : จะมีสมาชิกสภาฯเสนอชื่อกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 เพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มี
ประธานสภาฯอบต.
ก่อนจะลงมติ ขอให้เลขานุการสภาฯได้ตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาฯว่าอยู่ครบองค์
ประชุมหรือไม่
นายนิพนธ์ สนั่นเอื้อ
เลขานุการสภาฯ

: มีจํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ในห้องประชุม จํานวน 13 คน
เกินกึ่งหนึ่งครบองค์ประชุม

นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ : ขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้เห็นชอบ นายพิเดช เป็นแผ่น สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ประธานสภาฯ
ส่วนตําบลปงดอน หมู่ที่ 3 เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1
มติที่ประชุม

: มีมติเห็นชอบนายพิเดช เป็นแผ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน
หมู่ที่ 3 เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 โดยมีสมาชิกสภาฯยกมือ
เห็นชอบ
จํานวน
13
เสียง
ไม่เห็นชอบ
จํานวน
เสียง
งดการออกเสียง
จํานวน
เสียง

นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ : ขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 ต่อไป
ประธานสภา ฯ
นายเจริญ แข็งแรง
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 2

: ขอเสนอนายอํานวย เป็นเอก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน หมู่ที่ 1

นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ : ขอผู้รับรองเสนอชื่อกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 จํานวน 2 ท่าน
ประธานสภา อบต.ฯ
ผู้รับรอง

1. นายสุขแก้ว จี๋บุญมี (ส.อบต. ปงดอน ม.7)
2.นายเอกลักษณ์ แซ่ฟุ้ง (ส.อบต.ปงดอน ม.5)

นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ :จะมีทา่ นใดจะเสนอชื่อกรรมการอื่นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ก่อนจะลงมติ ขอให้เลขานุการ
ประธานสภา อบต.
สภาฯ ได้ตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาฯว่าอยู่ครบองค์ประชุมหรือไม่
นายนิพนธ์ สนั่นเอื้อ
เลขานุการสภาฯ

: มีจํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ในห้องประชุม จํานวน 13 คน
เกินกึ่งหนึ่งครบองค์ประชุม
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นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ :ขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้เห็นชอบ นายอํานวย เป็นเอก สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ประธานสภาฯ
ส่วนตําบลปงดอน หมู่ที่ 1 เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2
มติที่ประชุม

: มีมติเห็นชอบนายอํานวย เป็นเอก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอนหมู่ที่ 1
เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 โดยมีสมาชิกสภาฯยกมือ
เห็นชอบ
จํานวน
13
เสียง
ไม่เห็นชอบ
จํานวน
เสียง
งดการออกเสียง
จํานวน
เสียง

นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ :ขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 ต่อไป
ประธานสภา ฯ
นายวิชัย มีกลิ่น
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 3

: ขอเสนอนายสุขแก้ว จี๋บุญมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน หมู่ที่ 7

นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ : ขอผู้รับรองเสนอชื่อกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 จํานวน 2 ท่าน
ประธานสภา อบต.ฯ
ผู้รับรอง

1. นายพิเดช เป็นแผ่น (ส.อบต. ปงดอน ม.3)
2.นายสีมา คนฟู (ส.อบต.ปงดอน ม.6)

นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ :จะมีท่านใดจะเสนอชื่อกรรมการอื่นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ก่อนจะลงมติ ขอให้เลขานุการ
ประธานสภา อบต.
สภาฯ ได้ตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาฯว่าอยู่ครบองค์ประชุมหรือไม่
นายนิพนธ์ สนั่นเอื้อ
เลขานุการสภาฯ

: มีจํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ในห้องประชุม จํานวน 13 คน
เกินกึ่งหนึ่งครบองค์ประชุม

นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ :ขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้เห็นชอบ นายสุขแก้ว จี๋บุญมี สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ประธานสภา อบต.ฯ ส่วนตําบลปงดอน หมู่ที่ 7 เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3
มติที่ประชุม

: มีมติเห็นชอบนายสุขแก้ว จี๋บุญมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน หมู่ที่ 7
เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 โดยมีสมาชิกสภาฯยกมือ
เห็นชอบ
จํานวน
13
เสียง
ไม่เห็นชอบ
จํานวน
เสียง
งดการออกเสียง
จํานวน
เสียง

นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ : เป็นอันว่าสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอนได้ลงมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประธานสภา ฯ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้
1. นายพิเดช เป็นแผ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน หมู่ที่ 3
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2. นายอํานวย เป็นเอก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน หมู่ที่ 1
3. นายสุขแก้ว จี๋บญ
ุ มี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน หมู่ที่ 7
ที่ประชุม

: รับทราบ

นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ : ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
ประธานสภา อบต.
ข้อ 45 วรรคสาม ข้อ 49 วรรคหนึ่ง ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกําหนดระยะเวลาเสนอ
คําแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ขอให้สมาชิกสภาฯกําหนดระยะเวลาเสนอคํา
แปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ
นายสุขแก้ว จี๋บุญมี
สอบ.ต หมู่ที่ 7

: ขอเสนอว่าการกําหนดระยะเวลาการยื่นเสนอคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ
ดังนี้
วันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น.
วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น.
วันที่ 12 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น.
วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน

นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ : ขอผู้รับรองการเสนอญัตติกําหนดระยะเวลาการยื่นเสนอคําแปรญัตติ จํานวน 2 ท่าน
ประธานสภา อบต.ฯ
ผู้รับรอง

: 1. นายสมศักดิ์ จําแม่น (ส.อบต. ม.7)
2.นายสมชัย พงศ์ธัญวลัย (ส.อบต. ม.8)

นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ : จะมีท่านใดจะเสนอกําหนดระยะเวลาการยื่นเสนอคําแปรญัตติเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่
ประธานสภา อบต.ฯ เมือ่ ไม่มี ก่อนจะลงมติขอให้เลขานุการสภาฯได้ตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาฯว่าอยู่ครบ
องค์ประชุมหรือไม่
นายนิพนธ์ สนั่นเอื้อ
เลขานุการสภาฯ

: มีจํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ในห้องประชุม จํานวน 13 คน
เกินกึ่งหนึ่งครบองค์ประชุม

มติที่ประชุม

: เห็นชอบกําหนดระยะเวลาการยื่นเสนอคําขอแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ
ในวันที่ 10 – 12 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. และวันที่ 13 สิงหาคม 2564
เวลา 08.30 -12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน จํานวน 13 เสียง
ไม่เห็นชอบ
จํานวน - เสียง
งดการออกเสียง จํานวน - เสียง
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นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ : หากผู้บริหาร หรือสมาชิกสภาฯท่านใด เห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติองค์การ
ประธานสภา อบต.ฯ บริหารส่วนตําบลปงดอน งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ทํา
เป็นหนังสือเสนอคําขอแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติได้ในวันที่ 10
– 12 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. และวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา
08.30 -12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน หลังปิดการประชุม
สภานี้แล้วจะส่งมอบร่างข้อบัญญัติแก่คณะกรรมการแปรญัตติเพื่อดําเนินการแปรญัตติ
ต่อไปและขอให้คณะกรรมการแปรญัตติประชุมคัดเลือกประธานและเลขานุการฯเพื่อ
ดําเนินการตามหน้าทีต่ ่อไป
ที่ประชุม

: รับทราบ

นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ : เมื่อไม่มีระเบียบวาระอื่นอีกจึงขอนัดการประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ประธานสภา อบต.ฯ ปงดอน ประจําปี 2564 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน
ที่ประชุม

รับทราบ

นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ : สอบถามสมาชิกสภาฯท่านใดจะซักถามหรือชี้แจงประการใดอีกหรือไม่
ประธานสภา อบต.ฯ
ที่ประชุม

: ไม่มีการซักถามหรือชี้แจง

นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ : กล่าวขอบคุณผู้เข้าประชุมและเมื่อหมดระเบียบวาระการประชุมแล้วขอปิดการประชุม
ประธานสภา อบต.ฯ
ปิดการประชุม เวลา 12.10 น.
(ลงชื่อ)

นิพนธ์ สนัน่ เอื้อ
ผู้บันทึกการประชุม
(นายนิพนธ์ สนั่นเอื้อ)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

สีมา คนฟู
(นายสีมา คนฟู)

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

เจริญ แข็งแรง กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายเจริญ แข็งแรง)
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(ลงชื่อ)

วิชัย มีกลิ่น
กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายวิชัย มีกลิ่น)
ได้ตรวจรายงานการประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจําปี 2564
ตามข้อ 12 ของระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554
(ลงชื่อ) สมบูรณ์ ไหวพินิจ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน

