เริ่มประชุม 09.00 น.
ดำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระ ดังนี้
ประธานสภาฯ
นำยทรงกฤช วังแปง
ประธำนกล่ำวเปิดกำรประชุมสภำสมัยสำมัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
วัน ศุกร์ ที่ 4 เดือน สิงหำคม พ.ศ.2560 เพื่อจะได้ดำเนินกำรประชุมไปตำม
ระเบียบวำระที่กำหนด ครั้งนี้มีสมำชิกเข้ำร่วมประชุมทั้งหมด 22 ท่ำน ขำด
ประชุม 1 ท่ำน คือ นำยกรภัทร์ ทะนันไชย สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 1
ระเบียบวาระที่ 1

ประธานสภาฯ
นำยทรงกฤช วังแปง
ผอ.กองการศึกษาฯ
นำงรัถยำ ธนัญ ชัย
นักวิชาการคลัง
นำงสุกัญญำ เตจ๊ะยวง

ระเบียบวาระที่ 2
ประธานสภาฯ
นำยทรงกฤช วังแปง

เรื่องที่ประธำนแจ้งให้ทรำบ
1.1 แจ้งเรื่องกำรขำดประชุมสภำสมัยสำมัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 จำนวน 1
ท่ำนคือ นำยกรภัทร์ ทะนันไชย สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 1 และขำดประชุมเป็น
ครั้งที่ 3
1.2 แนะนำข้ำรำชกำรย้ำยมำใหม่ จำนวน 2 ท่ำน
- นำงรัถยำ ธนัญชัย ตำแหน่ง ผอ.กองกำรศึกษำ
- นำงสุกัญญำ เตจ๊ะยวง ตำแหน่ง นักวิชำกำรคลัง
ครั บ ต่ อ ไปผมจะได้ ข อเชิ ญ ข้ ำ รำชกำรย้ ำ ยมำใหม่ ไ ด้ แ นะน ำตั ว แต่ ล ะคน ขอ
เชิญครับ
เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพ ดิฉัน ย้ำยมำจำกเทศบำลตำบลห้วยไคร้ รู้สึก
ยินดีที่ได้ย้ำยมำทำงำนในพื้นที่ ต.โป่งผำ
เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพ ดิฉันรู้สึกยินดีที่ได้ย้ำยมำทำงำนในพื้นที่
ต. โป่งผำ
ทบทวนและรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำฯ สมัยวิสำมัญ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560
เมื่อวัน ที่ 5 เดือน พฤษภำคม 2560
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลโป่งผำ ตำมที่สภำองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลโป่ งผำได้ท ำกำรประชุมสภำ สมัยวิสำมัญ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 เมื่อวัน ที่
5 เดือน พฤษภำคม 2560 สมำชิกสภำฯ ท่ำนใดมีข้อแก้ไขรำยงำนกำรประชุม
ขอเชิญได้
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นำย ทรงกฤช วังแปง

ประธำนสภำองค์ กำรบริห ำรส่วนตำบลโป่ง ผำ ท่ำนใดจะมีข้อเสนอแนะแก้ไ ข
ถ้ ำไม่ มี ส มำชิ ก สภำฯเสนอแนะแก้ ไ ข ต่ อ ไปจะขอมติ ที่ ป ระชุ ม ในกำรรั บ รอง
รำยงำนกำรประชุมสภำฯ สมัย วิสำมัญ ครั้ง ที่ 1 ประจำปี 2560 เมื่อ วัน ที่ 5
เดือน พฤษภำคม 2560

มติที่ประชุม :

กำรรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำฯ สมัยวิสำมัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
เมื่อวันที่ 5 เดือน พฤษภำคม 2560 ดังนี้
- รับรอง 18 เสียง
- งดออกเสียง 4 เสียง
- ขำด 1 เสียง คือ 1.นำยกรภัทร์ ทะนันไชย สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 1

ระเบียบวาระที่3

เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 ญัตติการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 วำระที่ 1 ขั้นรับหลักกำร

ประธานสภาฯ
นำยทรงกฤช วังแปง

ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลโป่ง ผำ ตำมที่ท ำงสภำฯได้รับหนั งสื อ
ร่ำงข้อบัญญัติเกี่ยวกับงบประมำณร่ำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ของ
คณ ะผู้ บ ริ ห ำรเพื่ อ ให้ ท ำงสภำฯได้ พิ จ ำรณ ำเกี่ ย วกั บ หมวดหมู่ ใ น ด้ ำ น
งบประมำณ ด้ำนโครงกำรประเภทต่ำงๆ ดั้งนั้น ขอทำงคณะผู้บริหำร ได้กล่ำว
ชี้แจงรำยละเอียดต่อไป

ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่แทน นายก อบต.โป่งผา
นำงสำวกอบแก้ว แก้ วค ำ
เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่ เคำรพ ตำมระเบียบว่ำด้วยกำรจัด ทำงบประมำณ
คณะผู้ บ ริ ห ำรโดยปลั ด องค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบลโป่ ง ผำและส ำนั ก ปลั ด องค์
กำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบลโป่ ง ผำ ได้ ยื่ น ญั ต ติ ต่ อ ท่ ำนประธำนสภำฯเพื่ อ ให้ ส ภำฯ

พิ จ ำรณำร่ ำงข้ อ บั ญ ญั ติ ร ำยจ่ ำ ยประจ ำปี ง บประมำณ พ.ศ.2561ซึ่ ง ได้ จั ด ท ำ
งบประมำณเป็ น แบบสมดุ ล คื อ ประมำณรำยรับ -รำยจ่ ำยเท่ ำกั น ซึ่ ง ทำงคณะ
ผู้ บ ริ ห ำรได้ ป ระมำณรำยกำรรั บ ไว้ ที่ 56,500,000.00 บำท และประมำณ
รำยกำรจ่ ำ ยไว้ที่ 56,500,000.00 บำท บั ด นี้ ถึ ง เวลำที่ ผู้ บ ริ ห ำรขององค์ ก ำร
บริหำรส่วนตำบลโป่งผำ จะได้เสนอร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
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ครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกำสนี้คณะผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบลโป่งผำ
จึงขอแถลงให้ท่ำนประธำนสภำฯและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
โป่งผำทุกท่ำนได้ทรำบถึงสถำนกำรณ์คลัง ตลอดจนหลักกำรและแนวนโยบำย
กำรด ำเนิ น งำนในปี ง บประมำณ พ.ศ.2560 ดั ง ต่ อ ไปนี้ 1 .สถำนกำรณ์ ค ลั ง
งบประมำณรำยจ่ำยทั่วไปในปีงบประมำณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 1 สิงหำคม พ.ศ.
2560 องค์กำรบริหำรส่วนตำบลโป่งผำมีสถำนะกำรเงินดังนี้ เงินฝำกธนำคำร
ทั้งสิ้น 35,194,144.08 บำท เงินสะสม 5,100,999.63 บำท ทุนสำรองเงิน
สะสม 9,198,709.46 บำท รำยกำรที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้
เบิกจ่ำย จำนวน 29 โครงกำร รวมเป็นเงิน 5,568,904.99 บำท รำยกำรที่ได้กัน
เงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 1 โครงกำร รวม 151,601.20 บำท 2.
กำรบริห ำรงบประมำณในปี ง บประมำณ 2560 ณ วัน ที่ 1 สิ ง หำคม 2560
รำยรับ จริ ง จ ำนวน 51,113,945.19 บำท ประกอบด้ ว ย หมวดภำษี อ ำกร
1,081,501.07 บำท หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต 893,908.61
บำท หมวดรำยได้ จ ำกทรั พ ย์ สิ น 191,686.48 บำท หมวดรำยได้ จ ำก
สำธำรณูปโภคและกำรพำนิชย์ 0.00 บำท หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด 62,271.00
บำท หมวดรำยได้จำกทุน 0.00 บำท หมวดภำษีจัดสรร 21,686,187.73 บำท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 27,198,390.00 บำท -เงินอุดหนุนที่ทำงรัฐบำลให้โดย
ระบุ วั ต ถุ ป ระสงค์ จ ำนวน 5,274,358.91 บำท -รำยจ่ ำ ยจริ ง จ ำนวน
36,989,058.15 บำท ประกอบด้วย งบกลำง 9,249,885.00 บำท งบบุคลำกร
12,710,464.71 บำท งบด ำเนิ น งำน 8,041,713.47 บำท งบลงทุ น
2,447,994.97 บำท งบรำยจ่ำยอื่น 0 บำท งบเงินอุดหนุน 4,539,000.00 บำท
– รำยจ่ ำ ยที่ จ่ ำ ยจำกเงิ น อุ ดห นุ น ที่ รั ฐบ ำลให้ โดยระบุ วั ต ถุ ป ระสงค์
5,274,358.91 บำท
– มีกำรจ่ำยเงินสะสมเพื่อดำเนินกำรตำมอำนำจหน้ำที่ 188,757.54 บำท
– รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินทุนสำรองเงินสะสม 0 บำท ส่วนรำยละเอียดโครงกำร
ต่ำงๆจะได้ให้ทำงเจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผนเป็นผู้ชี้แจงรำยละเอียด
ต่อไป
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นำยสมยศ ศรีวิชัย เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพ ต่อไปจะเป็นกำรอ่ำน
รำยละเอียดร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนตำบลโป่งผำ รำยงำนรำยละเอียด
ประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป ประจำปีง บประมำณ 2560
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลโป่งผำ อำเภอแม่สำย จังหวัดเชียงรำย ประมำณกำร
รำยจ่ำยรวมทั้ง สิ้ น 56,500,000 บำท จ่ำยจำกรำยได้จัดเก็ บเอง หมวดภำษี
จัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
**แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
งำนบริหำรทั่วไป
รวม
14,469,660 บำท
งบบุคลำกร
รวม
9,148,860 บำท
เงินเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง) รวม
2,963,160 บำท
เงินเดือนนำยก/รองนำยก จำนวน
532,080 บำท
"ประเภทเงินเดือนนำยก อบต./รองนำยก อบต. ตั้งไว้จำนวน 532,080.- บำทเพื่อจ่ำยเป็น
เงินเดือนของ นำยก อบต. / รองนำยก อบต.จำนวน 2 คน
เงินค่ำตอบแทนประจำตำแหน่งนำยก/รองนำยก จำนวน 45,600 บำท
"ประเภทเงิ น ค่ ำ ตอบแทนประจ ำต ำแหน่ ง นำยก อบต. / รองนำยก อบต. ตั้ ง ไว้
จำนวน 45,600.-บำท เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนประจำตำแหน่ง ของนำยก อบต. /รอง
นำยก อบต.จำนวน 2 คน เงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก จำนวน 45,600 บำท
"ประเภทเงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก อบต. ตั้งไว้ 45,600.-บำท เพื่อจ่ำยเป็น
เงินค่ำตอบแทนพิเศษของ นำยก อบต. / รองนำยก อบต.จำนวน 2 อัตรำ
เงินค่ำตอบแทนเลขำนุ กำร/ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
จำนวน 90,720 บำท
"ประเภทค่ำตอบแทนเลขำนุกำร ตั้งไว้ 90,720.- บำท เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือน ค่ำตอบแทน
เลขำนุกำรนำยก อบต.
เงิ น ค่ ำ ตอบแทนสมำชิ ก สภำองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จ ำนวน 2,249,160 บำท
"ประเภทเงิ น ค่ ำตอบแทน สมำชิ กสภำองค์ กำรบริ ห ำรส่ วนต ำบลโป่ งผำ ตั้ ง

ไว้ 2,249,160 บำท เพื่ อ จ่ ำยเป็ น ค่ ำตอบแท น ให้ แก่ ประธำน สภำ อบต. / รอ ง
ประธำนสภำ อบต. / เลขำนุกำรสภำ อบต. /สมำชิกสภำ อบต. จำนวน 21 คน
เงินเดือน (ฝ่ำยประจำ) รวม 6,185,700 บำท
เงินเดือนพนักงำนจำนวน 3,803,280 บำท

-5"ป ร ะ เภ ท เงิ น เดื อ น พ นั ก งำน ตั้ งไว้ 3,803,280.-บ ำท เพื่ อ จ่ ำ ย เป็ น เงิ น เดื อ น
ให้แก่ ปลัด อบต. / รองปลัด อบต. / หัวหน้ำสำนักปลัด อบต. /นักวิเครำะห์นโยบำยและ
แผน/ นักทรัพยำกรบุคคล / เจ้ำพนักงำนธุรกำร /เจ้ำพนักงำนป้องกันฯ / นิติกร
นั ก วิ ช ำกำรเกษตร / จพง.สำธำรณสุ ข / นั ก ประชำสั ม พั น ธ์ / นั ก จั ด กำรงำนทั่ ว ไป /
นักพัฒนำชุมชน สรรหำ ปี 60 / นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน สรรหำ ปี 60 ฯลฯ ตั้งตำม
กรอบแผนอัตรำกำลัง 3 ปี และเป็นไปตำมหนังสือซักซ้อมแนวทำงกำรจัดทำงบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ทั้งนี้ให้จ่ำยตำมคำสั่งกำรเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อน
ระดับของพนักงำน เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน จำนวน 87,780 บำท
"ประเภทเงินค่ำตอบแทนพิเศษนักบริหำรงำนท้องถิ่น ระดับกลำง ตั้งไว้ 84,000 บำท เพื่อ
จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพิเศษของนักบริหำรงำนท้องถิ่น ระดับกลำง
-ประเภทเงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำน เงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำว ฯลฯ ตั้ง
ไว้ 3,780.-บำท เพื่อจ่ำยเป็น เงิน เพิ่มกำรครองชีพ ชั่วครำวให้แก่พ นักงำน เจ้ำพนักงำน
สำธำรณสุข ฯลฯ เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 168,000 บำท
"ประเภทเงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 168,000 บำท เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจำตำแหน่งของนัก
บริหำรงำนท้องถิ่น ระดับกลำง / รองปลัด อบต. / หัวหน้ำสำนักปลัด อบต.
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จำนวน 2,010,720 บำท
"ป ระ เภ ท ค่ ำจ้ ำ งพ นั ก งำน จ้ ำ ง ตั้ ง ไว้ 2,010,720.-บ ำท เพื่ อ จ่ ำ ยเป็ น เงิ น เดื อ น
ให้แก่ พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนำชุมชน / ผู้ช่วยนักวิเครำะห์ฯ /
ผู้ช่วยนักทรัพยำกรบุคคล /ผู้ช่วยนักวิชำกำรเกษตร /ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร /ผู้ช่วยเจ้ำ
พนักงำนป้องกันฯ /พนักงำนขับเครื่องจักรกลขนำดเบำ /ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข/

พนั ก งำนจ้ ำ งทั่ ว ไป ต ำแหน่ ง คนงำนทั่ ว ไป จ ำนวน 5 อั ต รำ ตั้ ง ตำมกรอบแผน
อัตรำกำลัง 3 ปี และเป็นไปตำมหนัง สือซักซ้อมแนวทำงกำรจั ดทำงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ทั้งนี้ให้จ่ำยตำมคำสั่งกำรเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับ
ของพนักงำน เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง จำนวน 115,920 บำท
"ประเภทเงิ น เพิ่ ม ต่ ำ งๆ ของพนั ก งำนจ้ ำ ง เงิ น เพิ่ ม กำรครองชี พ ชั่ ว ครำว ฯลฯ ตั้ ง
ไว้ 115,920.-บำท เพื่ อ จ่ ำยเป็ น เงิน เพิ่ ม กำรครองชี พ ชั่ ว ครำวให้ แ ก่ พนั กงำนจ้ ำงตำม
ภำรกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร / ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนป้องกันฯ / พนักงำนขับ
เครื่ อ งจั ก รก ลขน ำดเบ ำ /ผู้ ช่ ว ยเจ้ ำ พ นั กงำน สำธำรณ สุ ข / ต ำแห น่ ง คน งำน
ทั่วไป จำนวน 5 อัตรำ

-6งบดำเนินงำน รวม 4,739,000 บำท
ค่ำตอบแทน รวม 865,000 บำท
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน
440,000 บำท
"ประเภทค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งไว้ 40,000.- บำท เพื่อตอบแทนผู้ปฎิบัติรำชกำร อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง คณะกรรมกำรเปิดซองสอบ
รำคำ คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ ตำมคำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
-ประเภทเงินอื่น ๆ เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ตั้งไว้ 400,000.-บำท เพื่อ
จ่ ำยเป็ น เงิน ตอบแทนเป็ น กรณี พิ เศษ ปี ง บประมำณ 2561 ตำมผลกำรประเมิ น และ
หลักเกณฑ์ที่กำหนด สำหรับพนักงำนส่วนตำบลและพนักงำนจ้ำง
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร จำนวน 10,000 บำท
"ประเภทค่ ำ ตอบแทนกำรปฏิ บั ติ ง ำนนอกเวลำ ตั้ ง ไว้ 10,000.- บำท เพื่ อ จ่ ำ ยเป็ น
ค่ ำ ตอบแทนกำรปฏิ บั ติ ง ำนนอกเวลำรำชกำร ให้ แ ก่ พ นั ก งำนส่ ว นต ำบลหน่ ว ยงำน
สำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบล และพนักงำนจ้ำง

ค่ำเช่ำบ้ำนจำนวน 350,000 บำท
ประเภทค่ำเช่ำบ้ำน ตั้ง ไว้ 350,000.- บำท เพื่อจ่ ำยเป็นค่ ำเช่ำบ้ำนของพนักงำนส่ วน
ตำบลหน่วยงำนสำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร จำนวน 65,000 บำท
ประเภทเงิ น ช่ ว ยเหลื อ กำรศึ ก ษำบุ ต รตั้ ง ไว้ 65,000.-บำท เพื่ อ จ่ ำ ยเป็ น ค่ ำ ช่ วยเหลื อ
กำรศึกษำบุ ตรให้แก่พ นักงำนส่วนตำบล หน่ วยงำนสำนั กงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบล
ค่ำใช้สอย รวม 2,450,000 บำท
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร จำนวน 1,025,000 บำท
"ประเภทค่ ำ จ้ ำ งเหมำบริ ก ำร ตั้ ง ไว้ 900,000 บำท เพื่ อ จ่ ำ ยเป็ น ค่ ำ จ้ ำ งเหมำดู แ ลภู มิ
ทั ศ น์ อำคำรส ำนั ก งำนในเวลำกลำงคื น ค่ ำ จ้ ำ งเหมำก ำจั ด ปลวก จ้ ำ งเหมำติ ด ตั้ ง
ไฟฟ้ำ เดินสำยติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ำ วำงท่อประปำ ดูแลรักษำรถยนต์ส่วนกลำง ค่ำจ้ำงเก็บ
ขยะ ถ่ำยเอกสำร ฯลฯ

-7-ประเภทค่ำใช้จ่ำยสำหรับกำรทำประกันภัยรถยนต์ ตั้งไว้ 15,000 บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำ
จัดทำประกันภัยรถยนต์ส่วนกลำงขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลโป่งผำ ตำมเงื่อนไขกำร
จัดทำประกันภัยรถรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภำคสมัครใจ
-ประเภทค่ำใช้จ่ำยสำหรับพัฒนำระบบสำรสนเทศ ตั้งไว้
10,000 บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบริกำร เช่ำ จัดทำ เช่ำ พื้นที่เว็บไซด์ โดเมนเนม ฯลฯ ของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลโป่งผำ
-ประเภทค่ำโฆษณำและเผยแพร่ ตั้ง ไว้ 100,000 บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำโฆษณำ
และเผยแพร่ข่ำวสำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลทำงวิทยุกระจำยเสียงหรือสิ่งพิมพ์ต่ำง
ฯ และค่ำจ้ำงทำป้ำยประชำสัมพันธ์ โฆษณำ ค่ำจัดทำวำรสำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
ของ อบต.ฯลฯ

รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร จำนวน 220,000 บำท
"ประเภทค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 30,000 บำทเพื่อจ่ำยเป็น
ค่ำอำหำร ค่ำเครื่องดื่ม ค่ำของขวัญ ค่ำพิมพ์เอกสำร ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวเนื่ องในกำรเลี้ยง
รับรองรวมทั้งค่ำบริกำร ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จำเป็นต้องจ่ำยที่เกี่ยวกับกำรรับรองในกำรต้อนรับ
บุค คล ที่ ไปนิ เทศงำน ตรวจงำน หรือ เยี่ ย มชม หรือ ทั ศนศึ ก ษำดู ง ำน และเจ้ำหน้ ำ ที่ ที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
-ประเภทค่ำเลี้ยงรับรองในกำรประชุมสภำท้องถิ่น หรือคณะกรรมกำร หรือ
คณะอนุกรรมกำร พนักงำน ตั้งไว้ 50,000 บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำรับรองในกำรประชุมสภำ
ท้องถิ่น หรือคณะกรรมกำร หรือคณะอนุกรรมกำร พนักงำน ที่ได้รับแต่งตั้งตำม
กฎหมำย หรือตำมระเบียบ หรือหนังสือสั่งกำรของกระทรวงมหำดไทยหรือกำรประชุม
ระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสำหกิจหรือเอกชน ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
- ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรเตรียมควำมพร้อมงำนรับเสด็จพระบรม
วงศำนุวงศ์ตั้งไว้ 100,000 บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดเตรียม วัสดุอุปกรณ์ กำร
รับเสด็จพระบรมวงศำนุวงศ์ และกิจกรรมปกป้องสถำบัน ฯลฯ

-8- ค่ำใช้จ่ำยในกำรประดับ ตกแต่งธงทิว โคมไฟและตรำสัญลักษณ์
ตั้งไว้ 30,000 บำทเพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรประดับ ตกแต่ง
โคมไฟ และตรำสัญลักษณ์ ฯลฯ เพื่อแสดงควำมจงรักภักดีต่อพระมหำกษัตริย์ กำรปกป้อง
สถำบัน
-ค่ำใช้จ่ำยในงำนรัฐพิธี ตั้งไว้ 10,000 บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในงำนวันสำคัญ
ต่ำงๆ เช่น วันจักรี วันฉัตรมงคล วันแม่แห่งชำติ วันปิยะมหำรำช งำนรัฐ

พิธี ฯลฯ รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินคดี จำนวน 50,000 บำท
-ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินคดี ตั้งไว้ 50,000 บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำค่ำใช้จ่ำยในกำร
ดำเนินคดี ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรและค่ำลงทะเบียน จำนวน 250,000 บำท
"ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรและค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรมตั้งไว้ 250,000.บำทเพื่อจ่ำยเป็นค่ำเบี้ยเลี้ยงกำรเดินทำง, ค่ำลงทะเบียน , ค่ำพำหนะ, ค่ำเช่ำที่พักและ
ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ในกำรเดินทำงไปรำชกำรหรือไปอบรมสัมมนำของพนักงำนส่วน
ตำบล พนักงำนจ้ำง หน่วยงำนสำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบล คณะ
ผู้บริหำร และสมำชิก อบต. ฯลฯ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้ง จำนวน 600,000 บำท
-ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้ง ตั้งไว้ 600,000.-บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำดำเนินกำร เลือกตั้ง
นำยก อบต.และสมำชิกสภำ อบต. เมื่อครบวำระกำรดำรงตำแหน่งและเลือกตั้งซ่อมแทน
ตำแหน่งว่ำง เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทน กกต.ประจำท้องถิ่น กปน. แบบพิมพ์กำร
เลือกตั้ง ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำโฆษณำประชำสัมพันธ์ ฯลฯ
-โครงกำรปกป้องสถำบันสำคัญของชำติ จำนวน 30,000 บำท
"โครงกำรปกป้องสถำบันสำคัญของชำติตั้งไว้ 30,000 บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
จัดเตรียมโครงกำร เช่น วัสดุอุปกรณ์ตกแต่งสถำนที่ ดอกไม้ ไม้ประดับ ป้ำยไวนิลพระบรม
ฉำยำลักษณ์ ค่ำจ้ำงเหมำเครื่องเสียง ฯลฯ
-โครงกำรประกอบพิธีวนั เฉลิมพระชนพรรษำ สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว มหำวชิรำลงกร
บดินทรเทพวรำงกูร จำนวน 30,000 บำท

-9- โครงกำรประกอบพิธีวันเฉลิมพระชนพรรษำสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว มหำวชิรำลงกรบ
ดินทรเทพวรำงกูรตั้งไว้ 30,000 บำทเพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมในกำร

จัดเตรียมโครงกำร เช่น วัสดุอุปกรณ์ตกแต่งสถำนที่ดอกไม้ ไม้ประดับ ป้ำยไวนิลพระบรม
ฉำยำลักษณ์ ค่ำจ้ำงเหมำเครื่องเสียง ฯลฯ
-โครงกำรฝึกอบรมบุคลำกรด้ำนกฎหมำยของกระทรวงมหำดไทยเพื่อกำรมีส่วนร่วมกับทุก
ภำคส่วนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตอย่ำงยั่งยืนจำนวน 40,000 บำท
- โครงกำรฝึกอบรมบุคลำกรด้ำนกฎหมำยของกระทรวงมหำดไทยเพื่อกำรมีส่วนร่วมกับ
ทุกภำคส่วนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตอย่ำงยั่งยืน ตั้งไว้ 40,000 บำท เพื่อจ่ำย
เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดเตรียมโครงกำร เช่น ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ ป้ำยไวนิล ค่ำจ้ำงเหมำเครื่อง
เสียง ฯลฯ
-โครงกำรเพิ่มศักยภำพนักประชำสัมพันธ์หมู่บ้ำนและองค์กรในตำบลโป่งผำ จำนวน
15,000 บำท
โครงกำรเพิ่มศักยภำพนักประชำสัมพันธ์หมู่บ้ำนและองค์กรในตำบลโป่งผำ ตั้ง
ไว้ 15,000 บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุ อุปกรณ์ วิทยำกร ฯลฯ ในกำรอบรมตำมโครงกำร
-โครงกำรวันคล้ำยวันพระรำชสมภพพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 30,000
บำท
โครงกำรวันคล้ำยวันพระรำชสมภพพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชตั้งไว้ 30,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมในกำรจัดเตรียมโครงกำร เช่น วัสดุอุปกรณ์
ตกแต่งสถำนที่ดอกไม้ ไม้ประดับ ป้ำยไวนิลพระบรมฉำยำลักษณ์ ค่ำจ้ำงเหมำเครื่อง
เสียง ฯลฯ
-โครงกำรวันแม่แห่งชำติ จำนวน 30,000 บำท
"โครงกำรวันแม่แห่งชำติ ตั้งไว้ 30,000 บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดเตรียม
โครงกำร เช่น วัสดุอุปกรณ์ตกแต่งสถำนที่ ดอกไม้ ไม้ประดับ ป้ำยไวนิลพระบรมฉำยำ
ลักษณ์ ค่ำจ้ำงเหมำเครื่องเสียง ฯลฯ

-10-โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรบดินเทพ
วรำงกูร จำนวน30,000 บำท
"โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรบดินทร
เทพวรำงกูร ตั้งไว้ 30,000 บำทเพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมในกำรจัดเตรียม
โครงกำร เช่น วัสดุอุปกรณ์ตกแต่งสถำนที่ดอกไม้ ไม้ประดับ ป้ำยไวนิลพระบรมฉำยำ
ลักษณ์ ค่ำจ้ำงเหมำเครื่องเสียง ฯลฯ
-โครงกำรส่งเสริมมำตรฐำนคุณธรรมจริยธรรม จำนวน 30,000 บำท
"โครงกำรส่งเสริมมำตรฐำนคุณธรรมจริยธรรม ตั้งไว้ 30,000.-บำท เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยใน
กำรจัดกิจกรรมตำมโครงกำรฯสำหรับบุคลำกร ผู้บริหำรและสมำชิกสภำ อบต. เช่น ค่ำ
วัสดุ อุปกรณ์ ค่ำเอกสำร ค่ำตอบแทนวิทยำกรฯลฯ
-โครงกำรอบรมยุวมัคคุเทศก์ในกำรเป็นนักสื่อควำมหมำยท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยวตำบลโป่งผำจำนวน 30,000 บำท
“โครงกำรอบรมยุวมัคคุเทศก์ในกำรเป็นนักสื่อควำมหมำยท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยวตำบลโป่งผำ ตั้งไว้ 30,000 บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุ อุปกรณ์ วิทยำกร ฯลฯ
ในกำรอบรมตำมโครงกำร”
-โครงกำรอบรมเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ปลูกและปลุกจิตสำนึกในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
จำนวน 40,000 บำท- โครงกำรอบรมเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ปลูกและปลุกจิตสำนึกในกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต ตั้งไว้ 40,000 บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดเตรียม
โครงกำร เช่น ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ ป้ำยไวนิล ค่ำจ้ำงเหมำเครื่องเสียง ฯลฯ
ค่ำวัสดุ รวม 860,000 บำท
วัสดุสำนักงำน จำนวน 170,000 บำท
-ประเภทวัสดุสำนักงำน ตั้งไว้ 170,000.-บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซื้อสิ่งของเครื่องใช้
ต่ำง ๆ เช่น กระดำษ, แฟ้มเอกสำร, ปำกกำ น้ำดื่ม เสื่อ ฯลฯ ปรำกฏในแผนงำน
บริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป
-วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จำนวน 150,000 บำท
"ประเภทค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ตั้งไว้ 150,000.-บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำสิ่งของเครื่องใช้
ต่ำงๆ เช่น แปรง ไม้กวำด สบู่ ผงซักฟอก ค่ำน้ำดื่ม ถังขยะ ฯลฯ
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง จำนวน 140,000 บำท

-11-ประเภทวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 140,000.-บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำ
แบตเตอรี่ ยำงนอก ยำงใน น้ำมันเบรก หัวเทียน ไขควง สัญญำณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ สำหรับ
รถจักรยำนยนต์ รถยนต์ส่วนกลำง รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ รถบรรทุกขยะ ของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 350,000 บำท
"ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 350,000.-บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำน้ำมัน
ดีเซล น้ำมันเครื่อง แก๊สหุงต้ม น้ำมันจำระบี น้ำมันเบนซิล ฯลฯ
วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ จำนวน 20,000 บำท
-ประเภทวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ ตั้งไว้ 20,000.-บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำกระดำษ
โปสเตอร์ พู่กันสี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภำพ ขำตั้งกล้อง ป้ำย ฯลฯ วัสดุ
คอมพิวเตอร์ จำนวน 30,000 บำท
-ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 30,000.-บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น
แผ่นซีดี โปรแกรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
ค่ำสำธำรณูปโภค รวม 564,000 บำท
ค่ำไฟฟ้ำ จำนวน 300,000 บำท
-ประเภทค่ำไฟฟ้ำ ตั้งไว้ 300,000.-บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำสำหรับที่ทำกำรองค์กำร
บริหำรส่วนตำบลโป่งผำ และหน่วยงำนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลโป่งผำ
ปีงบประมำณปี 2561
-ค่ำน้ำประปำ ค่ำน้ำบำดำล จำนวน 25,000 บำท
"ประเภทค่ำน้ำประปำและน้ำบำดำล ตั้งไว้ 25,000.-บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำน้ำประปำ
สำหรับที่ทำกำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบลโป่งผำ และหน่วยงำนขององค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลโป่งผำ ปีงบประมำณปี 2561
ค่ำบริกำรโทรศัพท์ จำนวน 23,000 บำท

-ประเภทค่ำโทรศัพท์ ตั้งไว้ 23,000.-บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์สำหรับที่ทำกำร
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล และหน่วยงำนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลโป่งผำ

-12ค่ำบริกำรไปรษณีย์ จำนวน 36,000 บำท
-ประเภทค่ำไปรษณีย์ ค่ำโทรเลข ค่ำธนำณัติ ค่ำซื้อดวงตรำไปรษณียำกร ค่ำเช่ำตู้
ไปรษณีย์ ฯลฯ ตั้งไว้ 36,000.- บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำไปรษณีย์ ค่ำโทรเลข ค่ำธนำณัติ ค่ำ
ซื้อดวงตรำไปรษณียำกร ค่ำเช่ำตู้ไปรษณีย์สำหรับที่ทำกำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบล และ
หน่วยงำนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลโป่งผำ
ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม จำนวน 180,000 บำท
"ประเภทค่ำบริกำรทำงด้ำนโทรคมนำคม ตั้งไว้ 180,000.-บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำย
เนื่องจำกกำรใช้ระบบอินเตอร์เน็ต สำหรับที่ทำกำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบลโป่งผำ และ
หน่วยงำนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลโป่งผำ
งบลงทุน รวม
205,800 บำท
ค่ำครุภัณฑ์ รวม 205,800 บำท
ครุภัณฑ์สำนักงำน
ค่ำเก้ำอี้ จำนวน 7,000 บำท
-ค่ำเก้ำอี้ ตั้งไว้ 7,000.-บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเก้ำอี้ทำงำน แบบมีล้อเลื่อน มีพนัก
พิง จำนวน 2 ตัวๆละ 3,500.-บำท รวมเป็นเงิน 7,000.- บำท จัดซื้อตำมรำคำท้องตลำด
เนื่องจำกไม่ปรำกฏตำมบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์ ปี 2560
ค่ำโต๊ะพับ จำนวน 53,000 บำท
"ค่ำโต๊ะพับ ตั้งไว้ 53,000.-บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำโต๊ะพับ ขนำด 1830x762x737 หน้ำโต๊ะ
ทำจำกไม้ตี
โครงบุโฟเมก้ำสีขำวหนำ 25 มม. ปิดขอบด้วย PVC โครงขำเหล็กชุบโครเมี่ยม
จำนวน 20 ตัว รวม 53,000.-บำท เครื่องพิมพ์ดีด จำนวน 22,500 บำท

"เครื่องพิมพ์ดีด ตั้งไว้ 22,500.- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเครื่องพิมพ์ดีด สำหรับสำนักงำน
ปลัด อบต. จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐำน ดังนี้
1. ไฟฟ้ำแบบตั้งโต๊ะ
2. ระบบ 2 ภำษำ ไทย-อังกฤษ
3. ควำมยำวแคร่ 14.2 นิ้ว 4. ควำมกว้ำงบันทึกพิมพ์ 11.5 นิ้ว
5. ควำมเร็วสูงสุดในกำรพิมพ์ 20 ตัวอักษรต่อวินำที
6. ระยะบรรทัด ตั้งได้ 3 ระยะ คือ 1, 1.5, 2
7. ระยะช่องไฟ เลือกใช้ช่องไฟได้ 4 ขนำดคือ 10, 12, 15 ตัว/นิ้ว และตัวเรียงพิมพ์
มำตรฐำน

-138. ตั้งน้ำหนักพิมพ์ได้ 3 ระดับ
9. หน่วยควำมจำลบคำผิด 10 บรรทัด ( 700 ตัวอักษร)
10. พิมพ์ตัวหนำ11.ขีดเส้นใต้ข้อควำม
12. จัดข้อควำมเสมอหน้ำ-หลัง13.จัดกึ่งกลำง
14. ตั้งกั้นหน้ำชั่วครำว15. เลื่อนแคร่ขึ้น-ลงระยะถี่
16. เลขไทย-อำรบิก บนจำนอักษรเดียวกัน
17. กำรป้อนกระดำษอัตโนมัติ
18. ตัวอักษรบนแป้นพิมพ์สวยงำมทนทำน ไม่ลอกหลุดตลอดกำลเพรำะสร้ำงขึ้นโดยใช้
แสงเลเซอร์พิมพ์ในเนื้อพลำสติก
19. น้ำหนักเครื่อง 8.3 กิโลกรัม ขนำดตัวเครื่อง 48 (ก)* 40 (ย)* 13 (ส)ซม
จำนวน 1 หน่วย
จัดซื้อตำมรำคำท้องตลำดเนื่องจำกไม่ปรำกฏตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ปี2560
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงำนประมวลผล สำนักงำนปลัด

จำนวน 69,000 บำท

"เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงำนประมวลผล สำหรับสำนักงำนปลัด อบต. ตั้งไว้ 69,000.เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงำนประมวลผล สำหรับสำนักงำน
ปลัด อบต. จำนวน 3 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐำน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 4 แกนหลัก (4 core)
หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพื้น
ฐำนไม่น้อยกว่ำ 2.7 GHz
จำนวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลำง (CPU)
มีหน่วยควำมจำแบบ Cache Memory ขนำดไม่น้อยกว่ำ 6 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพ โดยมีคุณลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
หรือดีกว่ำ ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลักที่มีหน่วยควำม
จำขนำดไม่น้อยกว่ำ 1 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพติดตั้งอยู่ภำยในหน่วยประมวล
ผลกลำง แบบ Graphics Processing Unit ที่สำมำรถใช้หน่วยควำม
จำหลักในกำรแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 1 GB หรือ
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Onboard Graphics ที่มี ควำมสำมำรถในกำรใช้หน่วยควำมจำหลัก
ในกำรแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 1 GB
- มีหน่วยควำมจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่
น้อยกว่ำ 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำด
ควำมจุไม่น้อยกว่ำ 1 TB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่ำ จำนวน ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมำส์
- มีจอภำพแบบ LCD หรือดีกว่ำ มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่ำ
600:1 และมีขนำดไม่น้อยกว่ำ 18.5 นิ้ว
จำนวน 1 หน่วยจัดซื้อตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมำณปีงบประมำณ 2560 ของกระทรวงเทคโนโลยีและกำร
สื่อสำร 2560
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) จำนวน 4,300 บำท
"ค่ำเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) ตั้งไว้ 4,300.-บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อ
ค่ำเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในหน่วยงำน
สำนักงำนปลัด อบต. โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ขำวดำไม่น้อยกว่ำ 1,200X1,200 dpi
- มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์สีไม่น้อยกว่ำ 4,800X1,200 dpi
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงขำวดำไม่น้อยกว่ำ 30 หน้ำต่อนำที
หรือ 15 ภำพต่อนำที
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงสีไม่น้อยกว่ำ 20 หน้ำต่อนำที
หรือ 10 ภำพต่อนำที
- มีช่องเชื่อมต่อ(Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือ
ดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
- สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถำดใส่
กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ 100 แผ่น
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งบประมำณ 2560 ของกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร2560
ค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 50,000 บำท
-ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม ตั้งไว้ 50,000.-บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซม
บำรุงรักษำ วัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ

งบรำยจ่ำยอื่น รวม 225,000 บำท
รำยจ่ำยอื่น
รวม 225,000 บำท
รำยจ่ำยอื่น
จำนวน 225,000 บำท
"ค่ำใช้จ่ำยในกำรตรวจสอบที่ดิน ตั้งไว้ 10,000 บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียมต่ำงๆใน
กำรตรวจสอบที่ดินสำธำรณประโยชน์ ค่ำรังวัดที่ดินเพื่อทรำบขอบเขตที่ดินสำธำรณะของ
ตำบล, ฯลฯ
-ค่ำใช้จ่ำยเงินค่ำปรับที่จ่ำยคืนให้แก่ผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำง
ตั้งไว้ 200,000 บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำปรับที่จ่ำยคืนให้แก่ผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำง ฯลฯ
-ค่ำจ้ำงองค์กร หรือสถำบันที่เป็นกลำงเพื่อเป็นผู้ดำเนินกำร
สำรวจควำมพึงพอใจของผู้มำรับบริกำรกำรปฏิบัติรำชกำร อบต.โป่งผำ ตั้ง
ไว้ 15,000 บำท ฯลฯ
งบเงินอุดหนุน รวม 151,000 บำท
เงินอุดหนุน
รวม 151,000 บำท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 120,000 บำท
"โครงกำรสร้ำงเสริมประสิทธิภำพกำรบริหำรสถำนที่กลำงสำหรับเป็นศูนย์รวมข่ำวกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่นอำเภอแม่สำยและเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรจัดเก็บภำษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอแม่สำย ตั้ง
ไว้ 50,000.-บำท เพื่ออุดหนุนเทศบำลตำบลแม่สำยมิตรภำพจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำม
โครงกำรฯ
-อุดหนุนเทศบำลตำบลแม่แม่สำย ตั้งไว้ 70,000.-บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำร
พิธีถวำยดอกไม้จันทน์ของอำเภอแม่สำย
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร จำนวน 31,000 บำท
"อุดหนุนที่ทำกำรปกครองอำเภอแม่สำย ตั้งไว้ 31,000.-บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำม
โครงกำรจัดงำนประเพณี / งำนรัฐพิธี / กิจกรรม เพื่ออนุรักษ์และสืบสำนวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น และน้อมรำลึกถึงพระมหำกรุณำธิคุณขององค์พระมหำกษัตริย์ไทย และ
พระบรมวงศำนุวงศ์ ฯลฯ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 แยกเป็น
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1. โครงกำรประกอบพิธี วันจักรี จำนวน 3,000.-บำท
2. โครงกำรประกอบพิธีวนั เฉลิมพระชนมพรรษำพระบรมรำชินีนำถ 12 สิงหำคม 2561
จำนวน 5,000.-บำท
3.โครงกำรประกอบพิธีวนั ปิยะมหำรำชจำนวน 3,000 บำท
4.โครงกำรประกอบพิธีวนั เฉลิมพระชนพรรษำ สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ์
บดินทรเทพยวรำงกูร28 กรกฎำคม 2561 จำนวน 5,000.-บำท
5. กำรประกอบพิธีวันคล้ำยวันพระรำชสมภพรัชกำรที่ 9 จำนวน 5,000 บำท
6.วันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลย
เดช จำนวน 10,000 บำท
งำนบริหำรงำนคลัง รวม 2,695,220 บำท
งบบุคลำกร
รวม 1,909,020 บำท
เงินเดือน (ฝ่ำยประจำ) รวม 1,909,020 บำท
เงินเดือนพนักงำน จำนวน 1,275,000 บำท
-ประเภทเงินเดือนพนักงำน ตั้งไว้ 1,275,000.-บำท เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่
ผู้อำนวยกำรกองคลัง / เจ้ำพนักงำนธุรกำร / นักวิชำกำรคลัง /นักวิชำกำรจัดเก็บ
รำยได้ / นักวิชำกำรพัสดุ / เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี สรรหำ ปี 61ฯลฯ ตั้งตำม
กรอบแผนอัตรำกำลัง 3 ปี และเป็นไปตำมหนังสือซักซ้อมแนวทำงกำรจัดทำงบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ทั้งนี้ให้จ่ำยตำมคำสั่งกำรเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อน
ระดับของพนักงำน
เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน จำนวน 21,300 บำท
"ประเภทเงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำน เงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำว ฯลฯ ตั้งไว้ 21,300.บำท เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำวให้แก่พนักงำน เจ้ำพนักงำนกำรเงินและ
บัญชี ฯลฯ
เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บำท
"ประเภทเงินประจำตำแหน่งของนักบริหำรงำน คลัง. ตั้งไว้ 42,000.- บำท เพื่อจ่ำยเป็น
เงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยกำรกองคลัง
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จำนวน 558,720 บำท
"ประเภทค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำง ตั้งไว้ 558,720.-บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนรำยเดือน
ให้แก่ พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ตำแหน่งดังนี้ผู้ช่วยนักวิชำกำรเงินและบัญชี / ผู้ช่วย
นักวิชำกำรจัดเก็บรำยได้ / พนักงำนจ้ำงทั่วไป ตำแหน่งคนงำนทั่วไป ฯลฯ ตั้งตำมกรอบ
แผนอัตรำกำลัง 3 ปี และเป็นไปตำมหนังสือซักซ้อมแนวทำงกำรจัดทำงบประมำณ
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ระดับของพนักงำน เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง จำนวน 12,000 บำท
"ประเภทเงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำง เงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำว ตั้งไว้ 12,000.บำท เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำวให้แก่ ตำแหน่งคนงำนทั่วไป
งบดำเนินงำน
รวม 786,200 บำท
ค่ำตอบแทน
รวม 100,200 บำท
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร จำนวน 20,000 บำท
-ประเภทค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร ตั้งไว้ 20,000.-บำท เพื่อจ่ำยเป็น
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้แก่พนักงำนส่วนตำบล พนักงำนจ้ำง
หน่วยงำนส่วนกองคลัง
ค่ำเช่ำบ้ำน จำนวน 70,200 บำท
-ประเภทค่ำเช่ำบ้ำน ตั้งไว้ 70,200.- บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนของพนักงำนส่วน
ตำบล หน่วยงำนส่วน
กองคลัง
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร จำนวน 10,000 บำท
"ประเภทเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร ตั้งไว้ 10,000.- บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำช่วยเหลือ
กำรศึกษำบุตร ให้แก่พนักงำนส่วนตำบล หน่วยงำนส่วนกองคลัง
ค่ำใช้สอย รวม 586,000 บำท
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร จำนวน 236,000 บำท
"ประเภทค่ำโฆษณำและเผยแพร่ ตั้งไว 20,000 บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำจัดทำป้ำย
ประชำสัมพันธ์
กำรชำระภำษี เอกสำรแผ่นพับกำรประชำสัมพันธ์กำรชำระภำษี ฯลฯ -ประเภทค่ำจ้ำง
เหมำบริกำร ตั้งไว้ 216,000 บำท เพื่อจ่ำยเป็น ค่ำจ้ำงเหมำจัดเก็บและบันทึกข้อมูลด้ำน
กำรเงินและบัญชีกำรจัดเก็บรำยได้ ฯ ลฯ
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรและค่ำธรรมเนียมในกำรลงทะเบียนกำรฝึกอบรม
จำนวน 100,000 บำท

-ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในกำรเดิ น ทำงไปรำชกำรและค่ ำ ธรรมเนี ย มในกำรลงทะเบี ย นในกำร
ฝึ ก อบรม ตั้ ง ไว้ 100,000.-บำท เพื่ อ เป็ น ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในกำรเดิ น ทำงไปรำชกำร ค่ ำ เบี้ ย
เลี้ยง ค่ำลงทะเบียน ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก ฯลฯ ของพนักงำน พนักงำนจ้ำงหน่วยงำน
กองคลัง
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"ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรปรับปรุงแผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อบต. ตั้งไว้ 200,000.บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำดำเนินกำรปรับปรุงแผนที่ภำษี ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
โครงกำรสร้ำงมำตรกำรแรงจูงใจในกำรชำระภำษีและประชำสัมพันธ์งำนเกี่ยวกับภำษี
จำนวน 20,000 บำท
"ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรสร้ำงมำตรกำรแรงจูงใจในกำรชำระภำษี และประชำสัมพันธ์งำน
เกี่ยวกับภำษี ตั้งไว้ 20,000 บำทเพื่อจ่ำย เป็นค่ำประชำสัมพันธ์โครงกำร ชำระภำษีฯลฯ
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม จำนวน 30,000 บำท
"ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม ตั้งไว้ 30,000.-บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบำรุงรักษำและ
ซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ ต่ำงๆ ฯลฯ เพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ หน่วยงำน
กองคลัง
ค่ำวัสดุ รวม 100,000 บำท
วัสดุสำนักงำน จำนวน 50,000 บำท
"ประเภทค่ำวัสดุสำนักงำน ตั้งไว้ 50,000.-บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซื้อสิ่งของเครื่องใช้
ต่ำง ๆ เช่นแบบพิมพ์ กระดำษ, แฟ้ม, ปำกกำ, ดินสอ ฯลฯ หน่วยงำน ส่วนกองคลัง
วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 50,000 บำท
"ประเภทค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 50,000.-บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร์ เช่นแผ่นซีดี โปรแกรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
**แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรรักษำควำมสงบภำยใน รวม 50,000 บำท
งบดำเนินงำน รวม 50,000 บำท
ค่ำใช้สอย
รวม 50,000 บำท
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

-โครงกำรเฝ้ำระวังกำรป้องกันอุบัติเหตุในช่วงสงกรำนต์และเทศกำลส่งท้ำยปีเก่ำต้อนรับปี
ใหม่ จำนวน 50,000 บำท
"ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรเฝ้ำระวังกำรป้องกันอุบัติเหตุในช่วงสงกรำนต์และเทศกำลส่งท้ำยปีเก่ำ
ต้อนรับปีใหม่
ตั้งไว้ 50,000 .-บำท เพื่อจ่ำยเป็นป้ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำอำหำร อำหำรว่ำง วัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ
งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 265,000 บำท
งบดำเนินงำน รวม 250,000 บำท

-19ค่ำใช้สอย
รวม 140,000 บำท
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
โครงกำรจัดกิจกรรมวัน อปพร. จำนวน 10,000 บำท
-ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรจัดกิจกรรม วัน อปพร. ตั้งไว้ 10,000.-บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอำหำร ค่ำ
เอกสำร ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำพำหนะ ฯลฯ
โครงกำรเพิ่มศักยภำพอปพร. จำนวน 90,000 บำท
"โครงกำรเพิ่มศักยภำพ อปพร.และตำรวจอำสำชุมชน ตั้งไว้ 90,000 บำท เพื่อจ่ำยเป็น
ค่ำอำหำร ค่ำเอกสำร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ในกำรฝึกอบรม ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำ
พำหนะ ฯลฯ ตำมโครงกำรฝึกทบทวน อปพร.
โครงกำรศูนย์ต่อสู้เพื่อเอำชนะยำเสพติดในระดับตำบล (คตส.ตำบล) จำนวน20,000
บำท
"โครงกำร ศูนย์ต่อสู้เพื่อเอำชนะยำเสพติดในระดับตำบล (ศตส.ตำบล) ตั้งไว้ 20,000.บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำป้ำยรณรงค์ประชำสัมพันธ์ บำบัดฟื้นฟูผู้ติดยำเสพติด ค่ำใช้จ่ำยใน
กำรอบรม ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ เพื่อดำเนินกำรในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด
ในพื้นที่ตำบล
-โครงกำรอบรมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยภัยพิบัติ กำรอพยพหนีภัย
จำนวน 20,000 บำท
"โครงกำรอบรมซ้อมแนป้องกันและระงับอัคคีภัย ภัยพิบัติ กำรอพยพหนีภยั กำรควบคุม

ไฟป่ำ ฯลฯตั้งไว้ 20,000 บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรม จัดหำ วัสดุอุปกรณ์ใน
กำรอบรม เช่น ไฟฉำย ไฟสัญญำณวับวำบ เชือก กรวยจรำจร ฯลฯ
ค่ำวัสดุ
รวม 110,000 บำท
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง จำนวน 70,000 บำท
-ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ตั้งไว้ 70,000 บำท เพื่อจ่ำยเป็น
ค่ำจัดซื้อกระจกโค้งมน สัญญำณไฟกระพริบ สัญญำณไฟฉุกเฉิน กรวยจรำจร และอุปกรณ์
ต่ำงๆ ฯลฯ
วัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 40,000 บำท
"ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง ตั้งไว้ 40,000.-บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อถังดับเพลิง สำย
ฉีดน้ำดับเพลิง ชุดดับเพลิง อุปกรณ์ต่ำงๆ ฯลฯ
งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บำท
เงินอุดหนุน รวม
15,000 บำท
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร จำนวน 15,000 บำท

-20"โครงกำรป้ อ งกั น และปรำบปรำบยำเสพติ ด ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด เชี ย งรำย ประจ ำปี
งบประมำณ 2561 ตั้งไว้ 5,000.-บำท เพื่ออุดหนุนที่ทำกำรปกครองจังหวัดเชียงรำย เพื่อ
จ่ ำ ยเป็ น ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยโครงกำรป้ อ งกั น และปรำบปรำบยำเสพ ติ ด ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด
เชียงรำย ประจำปีงบประมำณ 2561
-โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดของศูนย์ปฏิบัติกำรพลังแผ่นดินเอำชนะยำเสพ
ติดอ ำเภอแม่ สำย (ศพส.อ.แม่ สำย) ตั้ ง ไว้ 10,000.-บำท เพื่อ อุดหนุ นที่ ท ำกำรปกครอง
อ.แม่สำย เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรฯ
**แผนงำนกำรศึกษำ
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ รวม 6,635,080 บำท
งบบุคลำกร รวม 5,824,480 บำท
เงินเดือน (ฝ่ำยประจำ) รวม 5,824,480 บำท
เงินเดือนพนักงำน จำนวน 3,880,680 บำท
"ประเภทเงินเดือนพนักงำน ตั้งไว้ 3,880,680.-บำท เพื่อจ่ำยเป็น เงินเดือน ให้แก่

1. ผู้อำนวยกำรกองกำรศึกษำ / นักวิชำกำรศึกษำ/ สันทนำกำร (สรรหำ ปี 61)
จำนวน 855,720.-บำท
2. พนักงำนครู ค.ศ.1 จำนวน 11 อัตรำ จำนวน 3,024,960.-บำท ตั้งจ่ำยจำกเงิน
อุดหนุน ทั้งนี้ตั้งตำมกรอบแผนอัตรำกำลัง 3 ปี และเป็นไปตำมหนังสือซักซ้อมแนว
ทำงกำรจัดทำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ทั้งนี้ให้จ่ำยตำมคำสั่ง
กำรเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับของพนักงำน
เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บำท
"ประเภทเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยกำรกองกำรศึกษำ ตั้งไว้ 42,000.-บำท เพื่อจ่ำย
เป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยกำรกองกำรศึกษำ
เงินวิทยฐำนะ จำนวน 85,000 บำท
"ประเภทเงินค่ำวิทยฐำนะชำนำญกำร ของครูผู้ดูแลเด็ก ตั้งไว้ 85,000 บำท เพื่อจ่ำย
เป็นค่ำวิทยำฐำนะชำนำญกำร ของครูผู้ดูแลเด็กภำยในตำบลโป่งผำ
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จำนวน 1,753,140 บำท
"ประเภทค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำง ตั้งไว้ 1,753,140.-บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทน (รำย
เดือน) ให้แก่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจดังนี้
1. - ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้ำพนักงำน
- ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี
- ผู้ช่วยสันทนำกำร /
- ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 อัตรำ

-21- คนงำนทั่วไป จำนวน 2 อัตรำ
จำนวน 1,049,520.บำท ตั้งจ่ำยจำเงินรำยได้
เงินเดือนที่ อบต. สมทบผู้ดูแลเด็ก จำนวน 4 อัตรำ
จำนวน 185,220.-บำท ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
2. ประเภทค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำง ตั้งไว้ 518,400.- บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทน (รำย
เดือน) พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก จำนวน 4 อัตรำ ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงิน
อุดหนุน ตั้งตำมกรอบแผนอัตรำกำลัง 3 ปี และเป็นไปตำมหนังสือซักซ้อมแนวทำงกำร
จัดทำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ทั้งนี้ให้จ่ำยตำมคำสั่งกำรเลื่อน

ขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับของพนักงำน ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกับกำรศึกษำ
เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง จำนวน 63,660 บำท
"เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง ตั้งไว้ 63,660.-บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำครองชีพ
ชั่วครำว ฯลฯ ของพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจดังนี้
1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร
2. ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี
3. ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 5 อัตรำ
4. พนักงำนจ้ำงทั่วไป จำนวน 2 อัตรำ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ตำมกรอบแผนอัตรำกำลัง 3 ปี และเป็นไปตำมหนังสือซักซ้อมแนว
ทำงกำรจัดทำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ทั้งนี้ให้จ่ำยตำมคำสั่ง
กำรเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับของพนักงำน
งบดำเนินงำน รวม 597,600 บำท
ค่ำตอบแทน รวม 206,600 บำท
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร จำนวน 20,000 บำท
"ประเภทค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร ตั้งไว้ 20,000.-บำทเพื่อจ่ำยเป็น
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร ให้แก่พนักงำนส่วนตำบลและพนักงำน
จ้ำง หน่วยงำนกองกำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรม
ค่ำเช่ำบ้ำน จำนวน 36,000 บำท
"ประเภทค่ำเช่ำบ้ำน ตั้งไว้ 36,000.-บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนของพนักงำนส่วน
ตำบล หน่วยงำนกองกำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรม
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร จำนวน 150,600 บำท

-22"ประเภทเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร ตั้งไว้ 150,600.-บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำช่วยเหลือ
กำรศึกษำบุตรให้แก่ 1.พนักงำนส่วนตำบลจำนวน 29,000 บำท ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได้ ให้แก่ ครู คศ.1 จำนวน 121,600 บำท ค่ำใช้สอย รวม 236,000 บำท

รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร จำนวน 136,000 บำท
"ประเภทค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ตั้งไว้ 131,000 บำทเพื่อจ่ำยเป็น ค่ำจ้ำงเหมำทำควำม
สะอำดห้องสมุดสำมดีตำบลโป่งผำ ค่ำบริหำรจัดกำรห้องสมุดสำมดี ค่ำจ้ำงจัดเก็บ และ
บันทึกข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ ฯลฯ
-ค่ำใช้จ่ำยในกำรเช่ำที่ดินเพื่อใช้ในรำชกำร ตั้งไว้ 5,000 บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเช่ำที่
วัด เพื่อกันเขตจัดประโยชน์ เป็นที่ตั้งศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนน้ำจำ ฯลฯ
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรและค่ำธรรมเนียมในกำรฝึกอบรม จำนวน100,000
บำท
"ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร และค่ำธรรมเนียมในกำรฝึกอบรม ตั้งไว้ 100,000.บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำร ,มหกรรมกำรจัดกำรศึกษำท้องถิ่น ค่ำเบี้ย
เลี้ยง ค่ำลงทะเบียน ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พักของพนักงำน,พนักงำนจ้ำง,ครู, ผู้ดูแลเด็กเล็ก
และปฐมวัยในหน่วยงำน กองกำรศึกษำ
ค่ำวัสดุ
รวม 115,000 บำท
วัสดุสำนักงำน จำนวน 45,000 บำท
-ประเภทวัสดุสำนักงำน ตั้งไว้ 45,000.-บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซื้อวัสดุสำนักงำน
ต่ำง ๆ เช่น กระดำษ, แฟ้มเอกสำร, ปำกกำ น้ำดื่ม ฯลฯ
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จำนวน 40,000 บำท
"ประเภทค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ตั้งไว้ 40,000.-บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำสิ่งของเครื่องใช้
ต่ำงๆ เช่น แปรงไม้กวำด สบู่ ผงซักฟอกถังขยะ ลฯ ของสำนักงำน
วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 30,000 บำท
-ประเภทค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 30,000.-บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์
ค่ำสำธำรณูปโภค รวม 40,000 บำท
ค่ำไฟฟ้ำ จำนวน 32,000 บำท
"ประเภทค่ำไฟฟ้ำ ตั้งไว้ 32,000.-บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำสำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
ในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลโป่งผำ และหน่วยงำนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
โป่งผำ ปีงบประมำณปี 2561

-23ค่ำน้ำประปำ ค่ำน้ำบำดำล จำนวน 5,000 บำท
"ประเภทค่ำน้ำประปำ และน้ำบำดำล ตั้งไว้ 5,000.-บำท เพื่อจ่ำยเป็น น้ำประปำและน้ำ
บำดำล สำหรับ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กภำยในตำบลโป่งผำ และหน่วยงำนขององค์กำร
บริหำรส่วนตำบลโป่งผำ ปีงบประมำณปี 2561
ค่ำบริกำรโทรศัพท์ จำนวน 3,000 บำท
"ค่ำโทรศัพท์ ตั้งไว้ 3,000.-บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์สำหรับ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กใน
สังกัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลโป่งผำและหน่วยงำนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลโป่งผำ
งบลงทุน รวม 213,000
บำท
ค่ำครุภัณฑ์ รวม 163,000
บำท
ครุภัณฑ์สำนักงำน
ค่ำเก้ำอี้ จำนวน
18,000 บำท
"ค่ำเก้ำอี้ ตั้งไว้ 4,800.-บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเก้ำอี้ทำงำน แบบมีล้อเลื่อน มีพนัก
พิง จำนวน 4 ตัวๆละ 1,200.-บำท รวมเป็นเงิน 4,800.- บำท สำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
บ้ำนน้ำจำ , บ้ำนหนองอ้อ และบ้ำนนำปง (จัดซื้อตำมรำคำท้องตลำดเนื่องจำกไม่ปรำกฏ
ตำมบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์ ปี 2560)
ค่ำตู้เหล็ก จำนวน 22,000 บำท
"ค่ำตู้เหล็ก ตั้งไว้ 22,000.-บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำค่ำตู้เหล็กเก็บเอกสำร ขนำด 2 บำน มีมือ
จับชนิดบิด
มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น และตำมคุณสมบัติตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
จำนวน 4 หลัง จัดซื้อตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ปี 2560
ค่ำโต๊ะทำงำน จำนวน 18,000 บำท
"ค่ำโต๊ะทำงำน ตั้งไว้ 18,000.-บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำโต๊ะทำงำน จำนวน 4 ตัวๆละ 1,200.บำท รวมเป็นเงิน 18,000.-บำท สำหรับ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อบต.โป่งผำ ,บ้ำนหนอง
อ้อ ,บ้ำนนำปง และบ้ำนน้ำจำ จัดซื้อตำมรำคำท้องตลำดเนื่องจำกไม่ปรำกฏตำมบัญชี
รำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ปี 2560
ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ
เครื่องขยำยเสียง จำนวน 30,000 บำท
"เครื่องขยำยเสียง ตั้งไว้ 30,000.-บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเครื่องขยำยเสียงตู้ลำโพง
เอนกประสงค์พร้อมแอมป์ 12 นิ้ว จำนวน 4 เครื่องๆละ 7,500.-บำท รวมเป็น

เงิน 30,000.-บำท มีคุณลักษณะพื้นฐำน ดังนี้ มี USB SD CARD วิทยุ FM มี บลู
ทูธ K POWER ลำโพง 12 นิ้ว กำลังขับสูงสุด 45 W @ 40 HM มีแบตเตอร์รี่ชำร์ตใน

-24ตัว 1 ชุด จัดซื้อตำมรำคำท้องตลำดเนื่องจำกไม่ปรำกฏตำมบัญชีรำคำมำตรฐำน
ครุภัณฑ์ ปี 2560
ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่
โทรทัศน์ แอล อีดี (LED TV)
จำนวน 45,000 บำท
"โทรทัศน์ แอล อีดี (LED TV) สำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ตั้งไว้ 45,000.-บำท เพื่อจ่ำย
เป็นค่ำโทรทัศน์ แอล อีดี (LED TV) จำนวน 3 เครื่องๆละ 15,000 รวมเป็นเงิน 45,000.บำท มีคุณลักษณะพื้นฐำน ดังนี้
1. ระดับควำมละเอียด เป็นควำมละเอียดของจอภำพ (Resolution) 1920X1080 พิก
เซล
2. ขนำดที่กำหนดเป็นขนำดจอภำพขั้นต่ำ 40 นิ้ว
3. แสดงภำพด้วยหลอดภำพ แบบ LED Backlight
4. ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่ำ 2 ช่องสัญญำณ เพื่อกำรเชื่อมต่อสัญญำณภำพและเสียง
5. ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่องสัญญำณ รองรับไฟล์ ภำพ เพลง และภำพยนตร์
6. มีตัวรับสัญญำณ Digital ในตัว
จัดซื้อตำมเกณฑ์รำคำกลำงและบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมำณ
ปีงบประมำณ 2560
ค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 30,000 บำท
"-ประเภทค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 30,000.-บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำ
บำรุงรักษำและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ
ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำงรวม 50,000 บำท
ค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
ค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง จำนวน 50,000 บำท

-ประเภทค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ตั้งไว้ 50,000.-บำทเพื่อจ่ำยเป็น
ค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้ำงเพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ
งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ รวม 9,276,600 บำท
งบดำเนินงำน รวม 4,760,600 บำท
ค่ำใช้สอย รวม 1,468,300 บำท
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
ค่ำใช้จ่ำยกำรจัดสรรอำหำรกลำงวันสำหรับเด็กเล็ก จำนวน 1,308,300 บำท

-25"ประเภทค่ำอำหำรกลำงวันเด็กเล็ก ตั้งไว้ 1,308,300.-บำท
เพื่อจ่ำยเป็นอำหำรกลำงวันให้กับ
1. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำปง จำนวน 53 คนๆละ 20.-บำท จำนวน 245 วัน เป็น
เงิน 259,700.-บำท
2. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อบต.โป่งผำจำนวน 84 คนๆละ 20.-บำท จำนวน 245 วันเป็น
เงิน 411,600.-บำท
3. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองอ้อ จำนวน 43 คนๆละ 20.-บำท จำนวน 245 วันเป็น
เงิน 210,700.-บำท
4. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนน้ำจำ จำนวน 87 คนๆละ 20.-บำท จำนวน 245 วัน เป็น
เงิน 426,300.-บำท
โครงกำรพัฒนำศักยภำพครูผู้ดูแลเด็กเพื่อควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพครู จำนวน 30,000
บำท
"โครงกำรพัฒนำศักยภำพครูผู้ดูแลเด็กเพื่อควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพครู ตั้งไว้ 30,000.บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมและพัฒนำครูให้มีควำมมุ่งมั่นพัฒนำ
ตนเอง แสวงหำควำมรู้ หลักสูตรเทคนิควิธีกำรสอนใหม่ๆ
-โครงกำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทิดไท้องค์รำชัน จำนวน 10,000 บำท
"โครงกำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทิดไท้องค์รำชัน ตั้งไว้ 10,000.-บำท

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำ วัสดุ อุปกรณ์ แบบพิมพ์ เอกสำร ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำอำหำร ฯลฯ
โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม จำนวน 20,000 บำท
-โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม ตั้งไว้ 20,000.-บำท เพื่อ
จ่ำยเป็นค่ำ วัสดุ อุปกรณ์ แบบพิมพ์ เอกสำร ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำอำหำร ฯลฯ
โครงกำรส่งเสริมพัฒนำจัดบรรยำกำศสภำพแวดล้อม สื่อกำรเรียนกำรสอนแหล่งเรียนรู้ให้
เอื้อต่อกำรเรียนรู้ในกำรจัดกำรศึกษำของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก จำนวน80,000 บำท
-โครงกำรส่งเสริมพัฒนำจัดบรรยำกำศสภำพแวดล้อม สื่อกำรเรียนกำรสอนแหล่งเรียนรู้
ให้เอื้อต่อกำรเรียนรู้
ในกำรจัดกำรศึกษำของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ตั้งไว้ 80,000.-บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำแรงงำนใน
กำรจัดสภำพแวดล้อมของ ศพด. ฯลฯ
โครงกำรอบรมส่งเสริมกำรสอนของบุคลำกรโดยกำรใช้สื่อและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
นวัตกรรมแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำยต่อกำรศึกษำ
จำนวน 20,000 บำท

-26-โครงกำรอบรมส่งเสริมกำรสอนของบุคลำกรโดยกำรใช้สื่อและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ นวัตกรรมแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำยต่อกำรศึกษำ ตั้งไว้ 20,000.-บำท เพื่อ
จ่ำยเป็นค่ำ วัสดุ อุปกรณ์ แบบพิมพ์ เอกสำร ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำอำหำร ฯลฯ
ค่ำวัสดุ รวม 3,292,300 บำท
ค่ำอำหำรเสริม (นม) จำนวน 2,838,400 บำท
"ประเภทวัสดุ ค่ำอำหำรเสริม (นม) ตั้งไว้ 2,838,400.-บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอำหำร
เสริม (นม) ให้กับเด็กเล็ก
- ประถมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียนในตำบลโป่งผำ ดังนี้
1. นักเรียนระดับประถมศึกษำ 4 โรงเรียน จำนวน 1,129 คน จำนวน 260 วัน อัตรำคน
ละ 7.82.-บำท/ วัน เป็นเงิน 2,295,482.80 บำท
2. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ในตำบลโป่งผำ 4 ศูนย์ จำนวน 267 คน จำนวน 260 วัน อัตรำ
คนละ 7.82 บำท/วัน เป็นเงิน 542,864.40 บำท

วัสดุกำรศึกษำ จำนวน 453,900 บำท
" ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน (รำยหัว) ตั้งไว้ 453,900.-บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุกำรศึกษำ
เด็กเล็กให้กับ
1. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำปง จำนวน 53 คนๆละ 1700.-บำท จำนวนเงิน 90,100.บำท
2. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อบต.โป่งผำ จำนวน 84 คนๆละ1700.-บำท จำนวนเงิน 142,800.บำท
3. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองอ้อจำนวน 43 คนๆละ1700.-บำท จำนวนเงิน 73,100.บำท
4. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนน้ำจำ จำนวน 87 คนๆละ1700.-บำท จำนวนเงิน 147,900.บำท
งบเงินอุดหนุน รวม 4,516,000 บำท
เงินอุดหนุน
รวม 4,516,000 บำท
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร จำนวน 4,516,000 บำท
"อุดหนุนค่ำอำหำรกลำงวัน โรงเรียนบ้ำนจ้อง ตั้งไว้ 1,332,000.- บำท เพื่ออุดหนุน
โรงเรียนบ้ำนจ้อง จ่ำยเป็นค่ำอำหำรกลำงวัน ให้กับเด็กเล็ก-ประถมศึกษำปีที่ 1 6 จำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2560 จำนวนนักเรียน 333 คน จัดสรร 100% ของ
จำนวนนักเรียน จำนวน 200 วัน คนละ 20 บำท/วัน

-27-อุดหนุนค่ำอำหำรกลำงวัน โรงเรียนบ้ำนสันทรำยรำษฎร์ ตั้งไว้ 1,532,000.- บำท เพื่อ
อุดหนุนโรงเรียนบ้ำนสันทรำยรำษฎร์ จ่ำยเป็นค่ำอำหำรกลำงวันให้กับเด็กเล็กประถมศึกษำปีที่ 1 - 6 จำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2560 จำนวน
นักเรียน 383 คน จัดสรร 100% ของจำนวนนักเรียน จำนวน 200 วัน คนละ 20 บำท/
วัน
-อุดหนุนค่ำอำหำรกลำงวัน โรงเรียนบ้ำนน้ำจำ ตั้งไว้ 920,000.- บำท เพื่ออุดหนุน
โรงเรียนบ้ำนน้ำจำ จ่ำยเป็นค่ำอำหำรกลำงวันให้กับเด็กเล็ก-ประถมศึกษำปีที่ 1 -

6 จำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2560 จำนวนนักเรียน 230 คน จัดสรร 100% ของ
จำนวนนักเรียน จำนวน 200 วัน คนละ 20 บำท/วัน
-อุดหนุนค่ำอำหำรกลำงวัน โรงเรียนบ้ำนป่ำแฝ-หนองอ้อ
ตั้งไว้ 732,000.- บำท เพื่ออุดหนุนโรงเรียนบ้ำนป่ำแฝ-หนองอ้อ จ่ำยเป็นค่ำอำหำร
กลำงวันให้กับเด็กเล็ก-ประถมศึกษำปีที่ 1 - 6 จำนวน
เด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2560 จำนวนนักเรียน 183 คน จัดสรร 100% ของจำนวน
นักเรียน จำนวน 200 วัน คนละ 20 บำท/วัน
งำนศึกษำไม่กำหนดระดับ รวม 230,000 บำท
งบดำเนินงำน
รวม 230,000
บำท
ค่ำใช้สอย
รวม 230,000
บำท
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร จำนวน 30,000 บำท
"โครงกำรจัดซื้อวำรสำรและหนังสือพิมพ์สำหรับห้องสมุดสำมดี อบต.โป่งผำ ตั้ง
ไว้ 30,000 บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวำรสำร หนังสือพิมพ์ ฯลฯ
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
โครงกำรเข้ำค่ำยอำเซียน จำนวน 40,000 บำท
"โครงกำรเข้ำค่ำยอำเซียน ตั้งไว้ 40,000 บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุ อุปกรณ์ต่ำงๆในกำร
จัดทำโครงกำรเข้ำค่ำยอำเซียน
โครงกำรจัดกิจกรรมงำนวันเด็กแห่งชำติ
จำนวน 50,000 บำท
"โครงกำรจัดกิจกรรมงำนวันเด็กแห่งชำติ ตั้งไว้ 50,000 บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำดำเนินกำร
จัดงำนวันเด็กแห่งชำติ ประจำปี พ.ศ.2561 เป็นค่ำของขวัญของรำงวัล ค่ำอำหำร ค่ำ
สมุด ดินสอ ขนม สำหรับเด็กที่เข้ำร่วมกิจกรรม ค่ำจัดสถำนที่ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ในกำรจัด
งำน ค่ำจ้ำงเหมำทำควำมสะอำด ฯลฯ
โครงกำรพัฒนำห้องสมุด 3 D อบต.โป่งผำ จำนวน 30,000บำท
"โครงกำรพัฒนำห้องสมุด 3 D อบต.โป่งผำ ตั้งไว้ 30,000 บำท

-28เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรพัฒนำห้องสมุดสำมดี อบต.โป่งผำ
โครงกำรศึกษำแหล่งเรียนรู้และรักท้องถิ่น จำนวน 10,000 บำท

"โครงกำรศึกษำแหล่งเรียนรู้และรักท้องถิ่น ตั้งไว้ 10,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ ในกำรจัดกิจกรรมอย่ำงหลำกหลำยตำมโครงกำรพัฒนำ
แหล่งเรียนรู้และรักท้องถิ่น
โครงกำรอบรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000 บำท
-โครงกำรอบรมคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 20,000 บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ ใน
กำรอบรมตำมโครงกำร
โครงกำรอบรมและจัดกิจกรรมสำหรับเด็กและเยำวชนตำบลโป่งผำ
จำนวน 50,000
บำท
"โครงกำรอบรมและจัดกิจกรรมสำหรับเด็กและเยำวชนตำบลโป่งผำ ตั้ง
ไว้ 50,000 บำท เพื่อจ่ำยเป็น
ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ ในกำรอบรมและจัดกิจกรรม ตำมโครงกำร
**แผนงำนสำธำรณสุข
งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอื่น รวม 330,000 บำท
งบดำเนินงำน รวม 220,000 บำท
ค่ำใช้สอย รวม 200,000 บำท
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
โครงกำรคุมกำเนิดและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำในสัตว์เลี้ยง
จำนวน 20,000 บำท
- ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรคุมกำเนิดและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำในสัตว์เลี้ยง ตั้งไว้ 20,000.บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุ อุปกรณ์ วัคซีน ยำคุมกำเนิด ป้ำยประชำสัมพันธ์ ฯลฯ ตำม
โครงกำรคุมกำเนิดและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำในสัตว์เลี้ยง
โครงกำรผ้ำป่ำขยะรีไซเคิล จำนวน 10,000 บำท
"โครงกำรผ้ำป่ำขยะรีไซเคิลตั้งไว้ 10,000.-บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำรณรงค์และส่งเสริมกำร
ดูแลด้ำนกำรคัดแยกขยะเพื่อกำรจำหน่ำยและอื่นๆ ฯลฯ
โครงกำรเฝ้ำระวังป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ จำนวน 30,000 บำท
"โครงกำรเฝ้ำระวังป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ตั้งไว้ 30,000.-บำท เพื่อจ่ำยเป็น
ค่ำ เฝ้ำระวัง รณรงค์ประชำสัมพันธ์ ค้นหำเชื้อหวัด ฯลฯ เพื่อกำรควบคุมและป้องกัน
โรคติดต่อและไม่ติดต่อ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคฉี่หนู โรคไข้หวัดนก โรคชิคุนกุนยำ ฯลฯ

-29-โครงกำรส่งเสริมสุขภำพโดยกำรออกกำลังกำย จำนวน 30,000 บำท
"โครงกำรส่งเสริมสุขภำพโดยกำรออกกำลังกำย ตั้งไว้ 30,000.-บำท เพื่อจ่ำยตำมโครงกำร
ส่งเสริมสุขภำพโดยกำรออกกำลังกำย เช่น รำกระบี่กระบอง , แบบโยคะ , รำวงย้อน
ยุค ฯลฯ
-โครงกำรหน้ำบ้ำนหน้ำมอง จำนวน 30,000 บำท
"โครงกำรหน้ำบ้ำนหน้ำมอง ตั้งไว้ 30,000.-บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรหน้ำ
บ้ำนหน้ำมองเพื่อส่งเสริมให้ประชำชนดูแลรักษำควำมสะอำดภำยในบ้ำน ให้มีควำม
สะอำด น่ำอยู่
-โครงกำรอบรมและรณรงค์กำรคัดแยกขยะในครัวเรือน
จำนวน 50,000 บำท
"โครงกำรอบรมและรณรงค์กำรคัดแยกขยะในครัวเรือน ตั้งไว้50,000.-บำท เพื่อจ่ำยเป็น
ค่ำส่งเสริมกำรดูแลด้ำนกำรคัดแยกขยะเพื่อกำรจำหน่ำยและอื่นๆ ฯลฯ
-โครงกำรอบรมให้ควำมรู้แก่อำสำสมัครสำธำรณสุขในกำรดูแลผู้สูงอำยุและผู้พิกำร
จำนวน 30,000 บำท
-โครงกำรอบรมให้ควำมรู้แก่อำสำสมัครสำธำรณสุขในกำรดูแลผู้สูงอำยุและผู้พิกำร ตั้ง
ไว้ 30,000.-บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำ วัสดุอุปกรณ์ในกำรอบรมให้ควำมรู้กับอำสำสมัครผู้ดูแลผู้สูงอำยุเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ป่วยเรื้อรัง ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ฯลฯ
ค่ำวัสดุ รวม 20,000 บำท
วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ จำนวน 20,000 บำท
"ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อ น้ำยำต่ำงๆ ตั้งไว้ 20,000บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
จัดซื้อ น้ำยำต่ำงๆ แอลกอฮอล์ ออกซิเจน เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ น้ำยำพ่นหมอก
ควัน ทรำยอะเบท น้ำมันผสมสำรเคมี น้ำยำฆ่ำเชื้อโรค สำรเคมี ฯลฯ
งบเงินอุดหนุน รวม 110,000 บำท
เงินอุดหนุน
รวม 110,000 บำท
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร จำนวน 90,000 บำท
"อุดหนุนโรงเรียนบ้ำนป่ำแฝ – หนองอ้อ ตำมโครงกำรธนำคำรขยะตั้งไว้ 30,000.-บำท
- อุดหนุนโรงเรียนบ้ำนจ้อง ตำมโครงกำรธนำคำรขยะ ตั้งไว้ 30,000.-บำท
- อุดหนุนโรงเรียนบ้ำนสันทรำยรำษฏ์สำมัคคี ตำมโครงกำรธนำคำรขยะ ตั้งไว้ 30,000.บำท

-30เงินอุดหนุนเอกชน จำนวน 20,000 บำท
"อุดหนุนชมรมผู้สูงอำยุ บ้ำนป่ำแฝ หมู่ที่ 3 ตำมโครงกำรเสริมสร้ำงคุณค่ำสุขภำพ
ผู้สูงอำยุ ตั้งไว้ 20,000.-บำท
**แผนงำนเคหะและชุมชน
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,275,860
บำท
งบบุคลำกร
รวม 1,198,860 บำท
เงินเดือน (ฝ่ำยประจำ) รวม 1,198,860 บำท
เงินเดือนพนักงำน จำนวน 696,720 บำท
"ประเภทเงินเดือนพนักงำน ตั้งไว้ 696,720.-บำท เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่ผู้อำนวยกำร
กองช่ำง/ นำยช่ำงโยธำ จำนวน 2อัตรำฯลฯ ตั้งตำมกรอบแผนอัตรำกำลัง 3 ปีและเป็นไป
ตำมหนังสือซักซ้อมแนวทำงกำรจัดทำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
2561 ทั้งนี้ให้จ่ำยตำมคำสั่งกำรเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับของพนักงำน
เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน จำนวน 21,300 บำท
"ประเภทเงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำน ตั้งไว้ 21,300.-บำท เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มกำรครอง
ชีพชั่วครำว ฯลฯ ของพนักงำน ตำแหน่ง นำยช่ำงโยธำ เงิน พ.ช.ค. 21,300.-บำท
เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บำท
-ประเภทเงินประจำตำแหน่งของ ผู้อำนวยกำรกองช่ำง ตั้งไว้ 42,000.-บำท เพื่อจ่ำยเป็น
เงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยกำรกองช่ำง
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จำนวน 391,920 บำท
"ประเภทค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง ตั้งไว้ 391,920.-บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทน
พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนำยช่ำงโยธำ /ผู้ช่วยนำยช่ำงไฟฟ้ำ / พนักงำน
จ้ำงทั่วไปตำแหน่ง คนงำนทั่วไป จำนวน 1 อัตรำ ฯลฯ ตั้งตำมกรอบแผน
อัตรำกำลัง 3 ปี และเป็นไปตำมหนังสือซักซ้อมแนวทำงกำรจัดทำงบประมำณรำยจ่ำย

ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ทั้งนี้ให้จ่ำยตำมคำสั่งกำรเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับ
ของพนักงำน
เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง
จำนวน 46,920 บำท
"ประเภทเงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำง ตั้งไว้ 46,920.-บำทเพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มกำร
ครองชีพชั่วครำว ฯลฯ ของพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ และพนักงำนจ้ำงทั่วไป
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนำยช่ำงโยธำ /ผู้ช่วยนำยช่ำงไฟฟ้ำ/ คนงำนทั่วไป จำนวน 1 อัตรำ ฯลฯ
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รวม 867,000 บำท
ค่ำตอบแทน
รวม 72,000 บำท
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร จำนวน 10,000 บำท
" ประเภทค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำ ตั้งไว้ 10,000.- บำท เพื่อจ่ำยเป็น
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร ให้แก่พนักงำนส่วนตำบล หน่วยงำนกอง
ช่ำง และพนักงำนจ้ำง
ค่ำเช่ำบ้ำน จำนวน 42,000 บำท
-ประเภทค่ำเช่ำบ้ำน ตั้งไว้ 42,000.- บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนของพนักงำนส่วน
ตำบลหน่วยงำนกองช่ำง
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร จำนวน 20,000 บำท
-ประเภทเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรตั้งไว้ 20,000.-บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำช่วยเหลือ
กำรศึกษำบุตร ให้แก่พนักงำนส่วนตำบล หน่วยงำนกองช่ำง
ค่ำใช้สอย รวม 360,000 บำท
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร จำนวน 300,000 บำท
-ประเภทค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ตั้งไว้ 300,000 บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำติดตั้ง
สำยไฟ เดินสำยติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ำ ฯลฯ
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรและค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรมจำนวน 60,000
บำท
-ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร สำหรับเป็นค่ำเบี้ยเลี้ยง,ค่ำพำหนะ, ค่ำเช่ำที่
พัก ค่ำลงทะเบียน ตั้งไว้ 60,000.-บำท เพื่อจ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรหรือไปอบรม
สัมมนำของพนักงำนและพนักงำนจ้ำง ฯลฯหน่วยงำนกองช่ำง
ค่ำวัสดุ รวม 435,000 บำท
วัสดุสำนักงำน จำนวน 50,000 บำท
"ประเภทค่ำวัสดุสำนักงำน ตั้งไว้ 50,000.-บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่ำงๆ
เช่น กระดำษ,แฟ้ม, ปำกกำ,ดินสอฯลฯ ในส่วนของหน่วยงำนกองช่ำง
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ จำนวน 100,000 บำท
-ประเภทวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ ตั้งไว้ 100,000.-บำทเพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุ
ไฟฟ้ำ เช่น หลอดไฟ, ปลั๊กไฟ, สำยไฟ ฯลฯ
วัสดุก่อสร้ำง จำนวน 250,000 บำท

-32"ประเภทวัสดุก่อสร้ำง ตั้งไว้ 250,000.-บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง อุปกรณ์
กำรก่อสร้ำง
ใช้ในกิจกรรมต่ำงๆของ อบต.และที่เป็นอำนำจหน้ำที่ของ อบต.
วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 35,000 บำท
"ประเภทค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 35,000.-บำทเพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร์ เช่นแผ่นซีดี โปรแกรมและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
งบลงทุน รวม 210,000 บำท
ค่ำครุภัณฑ์ รวม 210,000 บำท
ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง
รถจักยำนยนต์ จำนวน 51,000 บำท
"รถจักรยำนยนต์ ตั้งไว้ 51,000.-บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อ
รถจักรยำนยนต์ ไม่น้อยกว่ำ 120 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดำ จำนวน 1 คัน สำหรับใช้ใน
หน่วยงำนกองช่ำง อบต. โดยมี คุณลักษณะพื้นฐำนดังนี้

- ขนำดที่กำหนดเป็นขนำดปริมำตรกระบอกสูบขั้นต่ำ กรณีขนำด ขั้นต่ำ ซีซี ที่กำหนดไม่
เกิน 5 ซีซี หรือขนำดเกินกว่ำ ซีซี ที่กำหนดไม่เกิน 5 ซีซี เป็นรถจักรยำนยนต์ตำมขนำด ซี
ซี ที่กำหนดไว้
- รำคำที่กำหนดไม่รวมค่ำอุปกรณ์และค่ำจดทะเบียน
- กำรจัดซื้อรถจักรยำนยนต์ให้มีคุณสมบัติมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม จัดซื้อตำม
รำคำในมำตรฐำนครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงำนประมวลผล จำนวน 46,000 บำท
"เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงำนประมวลผล กองช่ำง อบต. ตั้งไว้ 46,000.- เพื่อจ่ำยเป็น
ค่ำเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงำนประมวลผล กองช่ำง จำนวน 2 เครื่องๆละ 23,000.บำท จำนวน 46,000 บำท มีคุณลักษณะพื้นฐำน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกน
เสมือน (8 Thread) โดยมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพื้นฐำนไม่น้อย
กว่ำ 2.7 GHz จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจำแบบ Cache Memory ขนำดไม่น้อย
กว่ำ 6 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพ โดยมีคุณลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือดีกว่ำ ดังนี้

-331) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลักที่มีหน่วยควำมจำขนำดไม่น้อย
กว่ำ 1 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพติดตั้งอยู่ภำยในหน่วยประมวลผล
กลำง แบบ Graphics Processing Unit ที่สำมำรถใช้หน่วยควำมจำหลักในกำรแสดงภำพ
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพติดตั้งอยู่บน
แผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีควำมสำมำรถในกำรใช้หน่วยควำมจำหลัก
ในกำรแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 1 GB

- มีหน่วยควำมจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อย กว่ำ 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อย
กว่ำ 1 TB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 BaseT หรือดีกว่ำ จำนวน ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมำส์
- มีจอภำพแบบ LCD หรือดีกว่ำ มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่ำ 600:1 และมีขนำดไม่
น้อยกว่ำ 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
จัดซื้อตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี
งบประมำณปีงบประมำณ 2560 ของกระทรวงเทคโนโลยีและกำรสื่อสำร 2560
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) จำนวน 53,000 บำท
"ค่ำเครื่องพิมพ์ชนิดเลซอร์ หรือ LED ขำวดำสำหรับกระดำษ A3 ตั้งไว้ 53,000.บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเครื่องพิมพ์ชนิดเลซอร์ หรือ LED ขำวดำสำหรับ
กระดำษ A3 จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในหน่วยงำนกองช่ำง อบต. โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้
- มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 1,200X1,200 dpi
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงสำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อยกว่ำ 35 หน้ำต่อนำที (PPM)
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงสำหรับกระดำษ A3 ไม่น้อยกว่ำ 18 หน้ำต่อนำที (PPM)
- มีควำมจำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 256 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ(Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือ ดีกว่ำ จำนวนไม่น้อย
กว่ำ 1 ช่อง
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กว่ำ 1 ช่อง

- สำมำรถใช้ได้กับ A3,A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถำดใส่กระดำษได้รวมกัน
ไม่น้อยกว่ำ 250 แผ่นจัดซื้อตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมำณ 2560 ของกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำร2560
ค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 60,000 บำท
"ประเภทค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 60,000.-บำทเพื่อจ่ำยเป็นค่ำ
บำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์เพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติที่มี
งำนไฟฟ้ำถนน รวม 500,000
บำท
งบดำเนินงำน
รวม 500,000
บำท
ค่ำใช้สอย รวม 500,000
บำท
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ำในเขตพื้นที่ อบต.โป่งผำ จำนวน 200,000 บำท
"โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ำในเขต อบต.โป่งผำ ตั้งไว้ 200,000.-บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำ
ดำเนินขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ำให้ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโป่งผำ รวมทั้ง กำรปรับปรุงรื้อ
ถอน ฯลฯ(ตำมประมำณกำรของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค)
โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำสำธำรณะ(ไฟกิ่ง)ในเขตพื้นที่ อบต.โป่งผำ จำนวน 200,000บำท
-โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำสำธำรณะ (ไฟกิง่ ) ในเขตพื้นที่ อบต.โป่งผำตั้งไว้ 200,000.บำท เพื่อจ่ำยเป็น
ค่ำดำเนินกำรขยำยเขตไฟฟ้ำสำธำรณะ (ไฟกิ่ง) กำรปรับปรุงรื้อถอน ฯลฯ ให้ครอบคลุม
พื้นที่ตำบลโป่งผำ
โครงกำรซ่อมแซมไฟฟ้ำสำธำรณะภำยในตำบลโป่งผำ จำนวน 100,000 บำท
-ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรซ่อมแซม ไฟฟ้ำสำธำรณะภำยในตำบลโป่งผำ ตั้งไว้ 100,000.บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำดำเนินกำรซ่อมแซมไฟฟ้ำ ขยำยเขตไฟฟ้ำสำธำรณะ (ไฟกิ่ง) เช่น ค่ำ
วัสดุ อุปกรณ์ กำรปรับปรุงรื้อถอน ฯลฯ ที่ชำรุด เสียหำยให้สำมำรถใช้ได้เหมือนเดิม
ครอบคลุมตำบลโป่งผำ
งำนสวนสำธำรณะ รวม 40,000 บำท
งบดำเนินงำน
รวม 40,000 บำท
ค่ำใช้สอย รวม 40,000 บำท

-35รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรปรับปรุงดูแลรักษำสวนสำธำรณะ จำนวน 40,000 บำท
"ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรในด้ำนปรับปรุงดูแลรักษำสวนสำธำรณะ สนำมเด็กเล่น สวน
สุขภำพ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก องค์กำรบริหำรส่วนตำบล, หนองน้ำพุ , ขุนน้ำนำงนอน ถ้ำ
หลวง และพื้นที่ตำบลโป่งผำ ฯลฯ ตั้งไว้ 40,000.-บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำดูแลรักษำ
ต้นไม้ สวนสำธำรณะ ปรับปรุงสถำนที่ แผ้วถำงหญ้ำ บริเวณที่สำธำรณะหนองน้ำพุ ที่
สำธำรณะของหมู่บ้ำน สนำมกีฬำกลำงประจำตำบล เกำะกลำงถนน สองข้ำงถนน
พหลโยธินวนอุทยำนขุนน้ำนำงนอน ถ้ำหลวงนำงนอน ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
โป่งผำฯลฯ
งำนกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 700,000 บำท
งบดำเนินงำน
รวม 700,000
บำท
ค่ำใช้สอย รวม 700,000
บำท
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
โครงกำรกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลมูลฝอย จำนวน 700,000 บำท
"ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลมูลฝอย ตั้งไว้ 700,000.-บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำ
บริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยของตำบลโป่งผำ ฯลฯ เดือนละประมำณ 160 ตันๆละ 400.บำท 12 เดือน จำนวน 768,000.-บำท
**แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน รวม 280,000 บำท
งบดำเนินงำน
รวม 280,000
บำท
ค่ำใช้สอย
รวม 280,000
บำท
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
โครงกำรครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียงและหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 20,000 บำท
-โครงกำรครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียง และหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งไว้ 20,000.บำท เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรม หรือ อบรมส่งเสริมกำรปลูกพืชผักสวนครัว
ปลอดสำรพิษไว้รับประทำนเอง ตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียงในระดับครัวเรือน และ
หมู่บ้ำน เช่น กำรประกวดครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียง และกำรประกวดหมู่บ้ำนเศรษฐกิจ
พอเพียง กำรปลูกพืชผักสวนครัว ฯลฯ

-36โครงกำรจัดทำเวทีประชำคมในระดับหมู่บ้ำนและตำบล จำนวน 10,000 บำท
-โครงกำรจัดทำเวทีประชำคมในระดับหมู่บ้ำน และตำบล ตั้งไว้ 10,000.-บำท เพื่อจ่ำย
เป็นค่ำอำหำร อำหำรว่ำง ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรจัดทำเวทีประชำคมเพื่อเก็บข้อมูลใน
กำรทำแผนพัฒนำตำบล แผนพัฒนำท้องถิ่น แผนชุมชน เพื่อรับฟังควำมคิดเห็นของ
ประชำชน ฯลฯ
โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนบุคลำกรของ อบต.โป่งผำและผู้นำชุมชน
จำนวน 200,000 บำท
-โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน บุคลำกรของ อบต.โป่งผำและผู้นำชุมชน ตั้ง
ไว้ 200,000.-บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอบรมและศึกษำดูงำนนอกสถำนที่เพื่อนำมำพัฒนำเพิ่ม
ศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนรำชกำรให้แก่บุคลำกรของ อบต.และผู้สูงอำยุ ฯลฯ ในกำร
บูรณำกำรกำรทำงำนร่วมกันในท้องถิ่นฯ
โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำสินค้ำ O-TOP ตำบลโป่งผำ จำนวน 20,000 บำท
-โครงกำรส่งเสริมกำรจำหน่ำยสินค้ำ O–TOP ตั้งไว้ 20,000.-บำทเพื่อจ่ำยเป็นค่ำกำร
พัฒนำ บรรจุภัณฑ์ กำรอบรม กำรบริหำรจัดกำร ฯลฯ
โครงกำรส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชำธิปไตยเพื่อสร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์ จำนวน
20,000 บำท
-โครงกำรส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชำธิปไตยเพื่อสร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์ตั้ง
ไว้ 20,000.-บำท เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรมให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลักกำรปกครอง
ระบอบประชำธิปไตย สร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์ ลดกำรเผชิญหน้ำสร้ำงจิตสำนึก
ร่วมของคนในชำติยึดมั่นในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยฯลฯ
โครงกำรอบต.เคลื่อนที่ จำนวน 10,000 บำท
-โครงกำร อบต.เคลื่อนที่ ตั้งไว้ 10,000.-บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอำหำร, เครื่องดื่ม, ค่ำป้ำย
ประชำสัมพันธ์, และสิ่งของบรรเทำทุกข์ ฯลฯ ในกำรออกบริกำรประชำชน กลุ่ม
อำชีพ หรือร่วมกับหน่วยงำนอื่น เพื่อชี้แจง
ทำควำมเข้ำใจ เพื่อสร้ำงทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงำม ฯลฯ ในพื้นที่ตำบลโป่งผำ

**แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร
งำนกีฬำและนันทนำกำร รวม 120,000
งบดำเนินงำน
รวม 120,000
ค่ำใช้สอย
รวม 100,000

บำท
บำท
บำท

-37รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
โครงกำรส่งตัวนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ จำนวน 50,000 บำท
-โครงกำรส่งตัวนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำตั้งไว้ 50,000 บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำย
ในกำรส่งตัวนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำประเภทต่ำงๆในระดับ
อำเภอ จังหวัด เช่น นักกีฬำร่วมกีฬำพรมมหำรำช กีฬำองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อำเภอแม่สำย กีฬำอำข่ำ ฯลฯ เป็นค่ำพำหนะในกำรเดินทำง ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำชุด
นักกีฬำ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
-โครงกำรส่งเสริมกำรออกกำลังกำยให้แก่ประชำชนตำบลโป่งผำ จำนวน 20,000 บำท
-โครงกำรส่งเสริมกำรออกกำลังกำยให้แก่ประชำชนตำบลโป่งผำ
ตั้งไว้ 20,000 บำท เพื่อให้กลุ่มรำวงย้อนยุค และกลุ่มต่ำงๆได้ออกกำลังกำยเพื่อ
สุขภำพ ควำมบันเทิง
โครงกำรส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนกีฬำเพื่อพัฒนำเด็กปฐมวัย จำนวน 30,000 บำท
-โครงกำรส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนกีฬำเพื่อพัฒนำเด็กปฐมวัย ตั้งไว้ 30,000 บำท เพื่อจ่ำย
เป็น ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร จัดทำสนำม ค่ำอำหำร ของรำงวัล ฯลฯ
ค่ำวัสดุ รวม 20,000 บำท
วัสดุกีฬำ จำนวน 20,000 บำท
-ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดชื้อวัสดุกีฬำของ อบต.โป่งผำ จำนวนเงิน 20,000.-บำท บำท เพื่อจ่ำย
เป็นจัดซื้อ ชุดกีฬำ อุปกรณ์กีฬำ ฯลฯ
งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิน่
รวม 361,000
บำท
งบดำเนินงำน
รวม 300,000
บำท

ค่ำใช้สอย
รวม 300,000
บำท
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
ค่ำใช้จ่ำยในวันสำคัญทำงศำสนำและประเพณี จำนวน 40,000 บำท
-ค่ำใช้จ่ำยในวันสำคัญทำงศำสนำและประเพณี ตั้งไว้ 40,000.-บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำย
ในงำนวันสำคัญต่ำงๆ
โครงกำรจัดกิจกรรมงำนวันสงกรำนต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอำยุ จำนวน 100,000 บำท
-โครงกำรจัดกิจกรรมงำนวันสงกรำนต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอำยุ ตั้งไว้ 100,000.-บำท เพื่อจ่ำย
เป็นค่ำดำเนินกำรจัดงำนวันสงกรำนต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอำยุ ประจำปี พ.ศ.2561 เป็นค่ำ
ของรำงวัล ค่ำจัดสถำนที่ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ในกำรจัดงำน ค่ำจ้ำงเหมำทำควำมสะอำด ฯลฯ

-38โครงกำรจัดกิจกรรมวันเข้ำพรรษำ จำนวน 50,000 บำท
-โครงกำรจัดกิจกรรมวันเข้ำพรรษำ ตั้งไว้ 50,000.-บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำดำเนินกำรจัด
กิจกรรมวันเข้ำพรรษำ ฯลฯ ประจำปี พ.ศ.2561
โครงกำรฝึกอบรมและสำธิตกำรฟื้นฟูวัฒนธรรมและอนุรักษ์สืบสำนประเพณีภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น จำนวน 50,000 บำท
-ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรฝึกอบรมและสำธิตกำรฟื้นฟูวฒ
ั นธรรมและอนุรักษ์สืบสำนประเพณีภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น
ตั้งไว้ 50,000.-บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำดำเนินกำรโครงกำรฝึกอบรมและสำธิตกำรฟื้นฟู
วัฒนธรรมและอนุรักษ์สืบสำนประเพณีภูมิปัญญำท้องถิ่น เป็นค่ำดำเนินกำรจัดทำ กิจกรร
รม และพิธีกำรต่ำงๆตำมวิถีพุทธ ตลอดถึงกำรเรียนรู้หลักสูตรต่ำงๆ ทำงวิถีพุทธและ
วัฒนธรรมไทยเพื่อคงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมไทยฯลฯ
โครงกำรส่งเสริมภูมิปัญญำท้องถิ่นด้ำนดนตรีพื้นเมืองและศิลปะด้ำนอื่นๆให้แก่เด็ก
นักเรียน จำนวน 60,000บำท

-โครงกำรส่งเสริมภูมิปัญญำท้องถิ่นด้ำนดนตรีพื้นเมืองและศิลปะด้ำนอื่นๆให้แก่เด็ก
นักเรียน ผู้สูงอำยุ ประชำชน ฯลฯ ตั้งไว้ 60,000.-บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำดำเนินกำร
โครงกำรส่งเสริมภูมิปัญญำท้องถิ่นด้ำนดนตรีพื้นเมือง
งบเงินอุดหนุน รวม 61,000 บำท
เงินอุดหนุน
รวม 61,000 บำท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 20,000 บำท
-อุดหนุนเทศบำลตำบลแม่แม่สำย ตั้งไว้ 20,000.-บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
งำนประเพณีบวงสรวงพระบรมรำชำนุสำวรีย์พระเจ้ำพรหมมหำรำช ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ.2561
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร จำนวน 16,000 บำท
-อุดหนุนที่ทำกำรปกครองอำเภอแม่สำย ตั้งไว้ 16,000.-บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำม
โครงกำรจัดงำนวัฒนธรรม ประเพณี งำนรัฐพิธี งำนประจำปีเพื่ออนุรักษ์และสืบสำน
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และน้อมรำลึกถึงพระมหำกรุณำธิคุณขององค์พระมหำกษัตริย์
ไทย และพระบรมวงศำนุวงศ์ ฯลฯ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 แยกเป็น
1. งำนนมัสกำรและสรงน้ำพระธำตุเจ้ำดอยตุง จำนวน 5,000.-บำท (สนง.อ.แม่สำย)
2. พิธีรดน้ำดำหัวพ่อขุนเม็งรำยมหำรำช จำนวน 5,000.-บำท (สนง.อ.แม่สำย)

-393. พิธีทำนหำแม่ฟ้ำหลวงเนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำช
ชนนี ณ ไร่แม่ฟ้ำ หลวง จำนวน 3,000.-บำท (สนง.อ.แม่สำย)
4. วันคล้ำยวันพระรำชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี ณ ลำน
เอนกประสงค์พระตำหนักดอยตุง จำนวน 3,000.-บำท
เงินอุดหนุนกิจกำรที่เป็นสำธำรณประโยชน์ จำนวน 25,000 บำท
- อุดหนุนวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรำย งำนนมัสกำรและสรงน้ำพระธำตุเจ้ำดอยตุง ตั้ง
ไว้ 20,000.-บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดงำนนมัสกำรและสรงน้ำพระธำตุเจ้ำดอยตุง

- อุดหนุนวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรำย โครงกำรธรรมยำตรำเดินขึ้นบูชำพระ
ธำตุดอยตุง ตั้งไว้ 5,000.-บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรธรรมยำตรำเดินขึ้น
บูชำพระ ธำตุดอยตุง
**แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพืน้ ฐำน รวม 4,450,000 บำท
งบลงทุน
รวม 4,450,000 บำท
ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำงอำคำรต่ำง ๆ รวม 4,450,000 บำท
โครงกำรก่อสร้ำงหลังคำกันสำดด้ำนหน้ำอำคำรห้องสมุด ๓D จำนวน 46,000 บำท
-โครงกำรก่อสร้ำงหลังคำกันสำดด้ำนหน้ำอำคำรห้องสมุด ๓D
ตั้งไว้ 46,000.-บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงหลังคำกันสำดด้ำนหน้ำอำคำรห้องสมุด ๓
D บริเวณสำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนตำบลโป่งผำ
โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรเอนกประสงค์ บ้ำนสันทรำยมูล หมู่ที่ 6 จำนวน 350,000บำท
-โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรเอนกประสงค์ บ้ำนสันทรำยมูล หมู่ที่ 6
ตั้งไว้ 350,000.-บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงอำคำรเอนกประสงค์ ขนำด
กว้ำง 8.00 ม. ยำว 12.00 ม. พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่ำ 96.00 ตร.ม.
ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค
โครงกำรก่อสร้ำง สะพำนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมไหล่ทำง
บ้ำนสันป่ำสัก หมู่ที่ 7 จำนวน 229,000 บำท
- โครงกำรก่อสร้ำง สะพำนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมไหล่ทำง
บ้ำนสันป่ำสัก หมู่ที่ 7 ตั้งไว้ 229,000.-บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงสะพำนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนำด 1.80X1.80X8.00 เมตร จำนวน 1 ช่องทำง ตำมแบบแปลน ทช- 5-203
ถึง 204/45 พร้อมก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เสริมไหล่ทำง จำนวน 60.00 ตร.ม.

-40โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. ซอย 1 (สวนหยก) บ้ำนหนองอ้อ หมู่ที่ 2 จำนวน
350,000 บำท

-โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. ซอย 1 (สวนหยก) บ้ำนหนองอ้อ หมู่ที่ 2 ตั้ง
ไว้ 350,000 บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล. บริเวณซอย 1 (สวน
หยก) กว้ำง 5.00 ม.ยำว 138.00 ม. หนำเฉลี่ย0.15 ม. มีดินถมไหล่ทำง
โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. ซอย จ.เจริญ บ้ำนน้ำจำ หมู่ที่ 5 จำนวน 350,000 บำท
- โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. ซอย จ.เจริญ บ้ำนน้ำจำ หมู่ที่ 5
ตั้งไว้ 350,000 บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล.
1.ซอย จ.เจริญ กว้ำง 3.50 ม.ยำว 155.00 ม. หนำเฉลี่ย 0.15 ม.มีดินถมไหล่ทำง
2.ซอย ชัยทวี กว้ำง 4.00 ม.ยำว 32.50 ม. หนำเฉลี่ย 0.15 ม.มีดินถมไหล่ทำง
โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. บ้ำนจ้องวัด หมู่ที่ 9
จำนวน 350,000 บำท
-โครงกำรก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล. บ้ำนจ้องวัด หมู่ที่ 9 ตั้งไว้ 350,000 บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำ
ก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล. บริเวณ
1. คุ้ม 9 ซอย 2/2 กว้ำง 3.50 ม. ยำว 95.00 ม. หนำเฉลี่ย 0.15 ม. มีดินถมไหล่ทำง
2. คุ้ม 9 ซอย 2/3 กว้ำง 3.50 ม. ยำว 97.50 ม. หนำเฉลี่ย 0.15 ม. มีดินถมไหล่ทำง
ข้ำงละ 0.20 ม.
โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. บ้ำนนำปง หมู่ที่ 8 จำนวน 354,000 บำท
- โครงกำรก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล. บ้ำนนำปง หมู่ที่ 8 ตั้งไว้ 354,000 บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำ
ก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล. บริเวณ ซอย 2/2 (ซอยขึ้นบ้ำนอำข่ำ)
1. ซอย 2/2 กว้ำง 4.00 ม. ยำว 87.50 ม. หนำเฉลี่ย 0.15 ม. มีดินถมไหล่ทำง
2. ซอย 8/2 กว้ำง 4.00 ม. ยำว 82.00 ม. หนำเฉลี่ย 0.15 ม. มีดินถมไหล่ทำง
โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. บ้ำนน้ำจำกลำง หมู่ที่ 12 จำนวน 350,000 บำท
-โครงกำรก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล. บ้ำนน้ำจำกลำง หมู่ที่ 12
ตั้งไว้ 350,000 บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล. บริเวณ
1. ซอย กุมภำ กว้ำง 2.00 ม. ยำว 47.00 ม. หนำเฉลี่ย 0.15 ม.
2. ซอย สุนันต๊ะ กว้ำง 2.00 ม. ยำว 30.00 ม. หนำเฉลี่ย 0.15 ม.
3. ซอย จันทร์เต็ม กว้ำง 3.00 ม. ยำว 47.00 ม. หนำเฉลี่ย 0.15 ม.
4. ซอย วินันท์ กว้ำง 4.50 ม. ยำว 87.00 ม. หนำเฉลี่ย 0.15 ม.
โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. บ้ำนน้ำจำเหนือ หมู่ที่ 11 จำนวน 350,000 บำท

-41-โครงกำรก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล. บ้ำนน้ำจำเหนือ หมู่ที่ 11 ตั้ง ไว้ 350,000 บำท เพื่อจ่ำย
เป็ น ค่ ำ ถนน ค.ส.ล. บริ เวณ ซอย 6 ตอนบน กว้ ำ ง 4.00 ม. ยำว 172.00 ม. หนำ
เฉลี่ย 0.15 ม. มีดินถมไหล่ทำงข้ำงละ0.50 ม.
โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. บ้ำนป่ำแฝ หมู่ที่ 3 จำนวน 350,000 บำท
-โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. บ้ำนป่ำแฝ หมู่ที่ 3 ตั้งไว้ 350,000.-บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำ
ก่อสร้ำง ถนน ค.ส.ล. บริเวณรอบหนองยำว ช่วงที่ 1 กว้ำง 3.00 ม. ยำว 130.00 ม. หนำ
เฉลี่ย 0.15 ม. ช่วงที่ 2 กว้ำง 3.50 ม. ยำว 83.50 ม. หนำเฉลี่ย 0.15 ม.หนำ
เฉลี่ย 0.15 ม.
โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. บ้ำนสันป่ำสักหมู่ที่ 7 จำนวน 121,000 บำท
-โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. บ้ำนสันป่ำสัก หมู่ที่ 7 ตั้งไว้ 121,000 บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำ
ก่อสร้ำงถนน คสล. บริเวณ
1. ซอยไพศำล กว้ำง 3.00 ม. ยำว 62.00 ม. หนำเฉลี่ย 0.15 ม.
2. ซอย ทำงขึ้นระบบประปำหมู่บ้ำน กว้ำง 2.50 ม. ยำว 19.50 ม. หนำเฉลี่ย 0.15 ม.
โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. และก่อสร้ำงท่อระบำยน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำด ศก.
0.80 เมตร จำนวน 41 ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำ จำนวน 4 บ่อ บ้ำนจ้อง หมู่ที่ 1 จำนวน
350,000 บำท
-โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. และก่อสร้ำงท่อระบำยน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำด ศก.
0.80 เมตร จำนวน 41 ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำ จำนวน 4 บ่อ บ้ำนจ้อง หมู่ที่ 1 ตั้ง
ไว้ 350,000.-บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำง
1. ถนน ค.ส.ล.กว้ำง 3.50 ม. ยำว 139.00 ม.หนำเฉลี่ย0.15 ม. มีดินถมไหล่ทำง
2. ก่อสร้ำงวำงท่อระบำยน้ำ คสล. ขนำด
เส้นผ่ำศูนย์กลำง 0.80 ม. จำนวน 41 ท่อน พร้อมวำงบ่อพัก คสล. จำนวน 4 บ่อ
บริเวณ ซอย ข้ำงศำลำเอนกประสงค์ด้ำนทิศเหนือ
โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำ คสล. พร้อม ฝำปิด–เปิด คสล. บ้ำนจ้องเด่น หมู่ที่ 10
จำนวน 350,000 บำท- โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำ คสล. พร้อม ฝำปิด–
เปิด คสล. บ้ำนจ้องเด่น หมู่ 10 ตั้งไว้ 350,000.-บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงรำงระบำย
น้ำ คสล. พร้อมฝำปิด –เปิด คสล. บริเวณ ซอย 3 กว้ำงเฉลี่ย 0.30 ม.ลึก
เฉลี่ย 0.35 ม. ยำวไม่น้อยกว่ำ 233.00 ม.
โครงกำรก่อสร้ำงวำงท่อระบำยน้ำ คสล. บ้ำนสันทรำยปู่ยี่ หมู่ที่ 4 จำนวน350,000 บำท

-42-โครงกำรก่อสร้ำงวำงท่อระบำยน้ำ คสล. บ้ำนสันทรำยปู่ยี่ หมู่ที่ 4 ตั้งไว้ 350,000.บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวำงท่อระบำยน้ำ คสล. ขนำด
เส้นผ่ำศูนย์กลำง 0.80 ม. จำนวน 127 ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนำด 1.20 X 1.20 ม. ลึกไม่น้อยกว่ำ 1.60 ม. จำนวน 10 บ่อ
ค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนทุกสำยภำยในตำบลโป่งผำ จำนวน 200,000 บำท
-โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนชลประทำนและถนนทุกสำยภำยในตำบลโป่งผำ ตั้ง
ไว้ 200,000.-บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำดำเนินกำรซ่อมแซมถนนชลประทำนและทุกสำยภำยในตำบลโป่งผำฯลฯ
**แผนงำนกำรเกษตร
งำนส่งเสริมกำรเกษตร
รวม 470,000
บำท
งบดำเนินงำน
รวม 330,000
บำท
ค่ำใช้สอย
รวม 310,000
บำท
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
โครงกำรน้ำคือชีวิต ศำสตร์พระรำชำสู่แปลงเกษตรผสมผสำน จำนวน 20,000 บำท
-โครงกำรน้ำคือชีวิต ศำสตร์พระรำชำสู่แปลงเกษตรผสมผสำน ตั้งไว้ 20,000.-บำท เพื่อ
จ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ในกำรอบรมให้ควำมรู้เรื่องเกษตรกรและจัดหำที่ดินว่ำงเปล่ำทำ
แปลงเกษตรผสมผสำน
โครงกำรพัฒนำและประชำสัมพันธ์สินค้ำบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ตำบลโป่งผำเพื่อสร้ำง
มูลค่ำเพิ่มทำงเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยว จำนวน 20,000 บำท
-โครงกำรพัฒนำและประชำสัมพันธ์สินค้ำบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ตำบลโป่งผำเพื่อสร้ำง
มูลค่ำเพิ่มทำงเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยว ตั้งไว้ 20,000.-บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุ
อุปกรณ์ในกำรประชำสัมพันธ์ในกำรส่งเสริมขยำยกำรตลำดให้กับผู้ผลิตและเกษตรใน
ตำบลโป่งผำ
โครงกำรส่งเสริมศูนย์บริกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยี

กำรเกษตรประจำตำบล" จำนวน 10,000 บำท
-โครงกำรส่งเสริมศูนย์บริกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตรประจำตำบล ตั้ง
ไว้ 10,000.-บำทเพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรส่งเสริมศูนย์บริกำรและถ่ำยทอด
เทคโนโลยีกำรเกษตรประจำตำบล

-43โครงกำรอบรมกำรแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร
จำนวน 30,000 บำท
-โครงกำรอบรมกำรแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตรตั้งไว้ 30,000.-บำท เพื่อเป็นค่ำวัสดุ
อุปกรณ์ต่ำงๆ ฯลฯ
ในกำรอบรมกำรแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร
โครงกำรอบรมกำรผลิตเชื้อรำกำจัดศัตรูพืชเพื่อลดกำรใช้สำรเคมีจำนวน 20,000 บำท
-โครงกำรอบรมกำรผลิตเชื้อรำกำจัดศัตรูพืชเพื่อลดกำรใช้สำรเคมี ตั้งไว้ 20,000.บำท เพื่อ
เป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรอบรมกำรผลิตเชื้อรำกำจัดศัตรูพืชเพื่อลดกำรใช้สำรเคมี ให้กับ
รำษฎรตำบลโป่งผำ
โครงกำรอบรมปลูกผักไฮโดรโพนิค จำนวน 20,000 บำท
-โครงกำรอบรมปลูกผักไฮโดรโพนิค ตั้งไว้ 20,000.-บำท เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำร
อบรมปลูกผักไฮโดรโพนิค ตำบลโป่งผำ
โครงกำรอบรมและศึกษำดูงำนศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยฮ่องไคร้อนั เนื่องมำจำก
พระรำชดำริ จำนวน 80,000
บำท
-โครงกำรอบรมและศึกษำดูงำนศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมำจำก
พระรำชดำริ
ตั้งไว้ 80,000.-บำท เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรอบรมและศึกษำดูงำนศูนย์ศึกษำกำร
พัฒนำห้วยฮ่องไคร้อันเนือ่ งมำจำกพระรำชดำริ เช่น ค่ำป้ำย ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำใช้จ่ำยใน
กำรเดินทำง ฯลฯ
โครงกำรอบรมส่งเสริมกำรทำปุ๋ยหมัก และปุ๋ยน้ำหมักชีวภำพ จำนวน 40,000 บำท

-โครงกำรอบรมส่งเสริมกำรทำปุ๋ยหมัก และปุ๋ยน้ำหมักชีวภำพ ตั้งไว้ 40,000.-บำท เพื่อ
เป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ฯลฯ ในกำรอบรมกำรทำปุ๋ยหมัก และปุ๋ยน้ำหมักให้กับรำษฎร
ตำบลโป่งผำ
โครงกำรอบรมส่งเสริมกำรประกอบอำชีพต่ำงๆให้กับรำษฎรในตำบลโป่งผำหมู่ที่ 1 -12
จำนวน 30,000 บำท
-โครงกำรอบรมส่งเสริมกำรประกอบอำชีพต่ำงๆให้กับรำษฎรในตำบลโป่งผำ หมู่ที่ 1 12 ตั้งไว้ 30,000.-บำท เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรส่งเสริมกลุ่มอำชีพต่ำงๆ ตำบลโป่ง
ผำ ในกำรฝึกอบรมอำชีพต่ำงๆ เช่น กำรเลี้ยงปลำในกระชัง กำรเพำะเลี้ยงกุ้งฝอยในบ่อ
พลำสติก กำรทำสบู่ แซมพู น้ำยำล้ำงจำน กำรเลี้ยงไก่ กำรเลี้ยงกบ ปลูกพืชปลอดสำรพิษ
ฯลฯ
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-โครงกำรอบรมส่งเสริมกำรปลูกข้ำวอย่ำงมีคุณภำพ ตั้งไว้ 20,000.-บำท เพื่อเป็น
ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรส่งเสริมกำรปลูกข้ำวอย่ำงมีคุณภำพ
โครงกำรอบรมส่งเสริมระบบกำรจัดกำรคุณภำพผลผลิตพืช (GAP) จำนวน 20,000 บำท
-โครงกำรอบรมส่งเสริมระบบกำรจัดกำรคุณภำพผลผลิตพืช (GAP)
ตั้งไว้ 20,000.-บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ในกำรอบรมให้ควำมรู้เรื่องเกษตรกรใน
กำรจัดกำรคุณภำพกำร ผลิตพืชให้ได้มำตรฐำน
ค่ำวัสดุ รวม 20,000 บำท
วัสดุกำรเกษตร จำนวน 20,000 บำท
-ประเภทวัสดุกำรเกษตร ตั้งไว้ 20,000.-บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำสำรเคมีป้องกันและกำจัด
ศัตรูพืช และสัตว์ อุปกรณ์ในกำรขยำยพันธ์พืช ใบมีด เชือก หน้ำกำกป้องกันแก๊ส
พิษ ฯลฯ
งบเงินอุดหนุน รวม 140,000 บำท
เงินอุดหนุน
รวม 140,000
บำท

เงินอุดหนุนเอกชน จำนวน 140,000 บำท
- อุดหนุนกลุ่มอำชีพผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง บ้ำนหนองอ้อ หมู่ที่ 2 ตำมโครงกำรส่งเสริมอำชีพ
กำรเลี้ยงไก่พื้นเมือง ตั้งไว้ 20,000.-บำท
- อุดหนุนกลุ่มทำนำ บ้ำนน้ำจำใต้ หมู่ที่ 5 ตำมโครงกำรส่งเสริมกำรเพิ่มผลผลิตทำง
กำรเกษตร ตั้งไว้ 20,000.-บำท
- อุดหนุนกลุ่มผู้ปลูกว่ำนไผ่กวนอิม บ้ำนสันทรำยมูล หมู่ที่ 6 ตำมโครงกำรส่งเสริมผู้ปลูก
ว่ำนไผ่กวนอิม อย่ำงมีคุณภำพ ตั้งไว้ 20,000.-บำท
-อุดหนุนกลุ่มผู้ปลูกกำแฟ บ้ำนสันป่ำสัก หมู่ที่ 7 ตำมโครงกำรส่งเสริมอำชีพผู้ปลูกกำแฟ
อย่ำงมีคุณภำพ ตั้งไว้ 20,000.-บำท
-อุดหนุนกลุ่มดอกไม้จันทน์ บ้ำนจ้องวัด หมู่ที่ 9 ตำมโครงกำรส่งเสริมอำชีพกำรจัดทำ
ดอกไม้จันทน์ ตั้งไว้ 20,000.-บำท
-อุดหนุนกลุ่มชำวนำ บ้ำนจ้องเด่น หมู่ที่ 10 ตำมโครงกำรส่งเสริมอำชีพทำนำอย่ำงมี
คุณภำพ ตั้งไว้ 20,000.-บำท
-อุดหนุนกลุ่มชำวนำ บ้ำนน้ำจำกลำง หมูที่ 12 ตำมโครงกำรส่งเสริมอำชีพทำนำอย่ำงมี
คุณภำพ ตั้งไว้ 20,000.-บำท
งำนอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่ำไม้
รวม 230,000
บำท
งบดำเนินงำน
รวม 230,000
บำท
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รวม 230,000 บำท
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
โครงกำรขุดลอกลำเหมืองภำยในตำบลโป่งผำ จำนวน 200,000 บำท
-โครงกำรขุดลอกลำเหมืองภำยในตำบลโป่งผำ ตั้งไว้ 200,000.-บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำ-ขุด
ลอกลำเหมืองจ้อง ลำเหมืองเดือยกำย คลองชลประทำนสำย 1-RMC1(สำยหนอง
อ้อ) สำย 1L-1R-RMC1(สำยเหมืองจ้อง) สำย 1L-1L-1R-RMC1 (สำย เหมือง
กลำง) ฯลฯ
โครงกำรปลูกป่ำต้นน้ำเพื่อสร้ำงจิตสำนึกให้อนุรักษ์และกำรดูแลรักษำทรัพยำกรป่ำไม้ ,ต้น
น้ำและสิ่งแวดล้อมตำมโครงกำรเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 30,000 บำท

-โครงกำรปลูกป่ำต้นน้ำเพื่อสร้ำงจิตสำนึกให้อนุรักษ์และกำรดูแลรักษำทรัพยำกรป่ำไม้ ,ต้น
น้ำและสิ่งแวดล้อมตำมโครงกำรเฉลิมพระเกียรติ ตั้ง ไว้ 30,000.-บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำ
วัสดุอุปกรณ์ในกำรอนุรักษ์และรักษำต้นไม้ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ดูแลต้นไม้ ใส่ปุ๋ย
ต้นไม้จัดซื้อต้นไม้ ชื้อปุ๋ย เพื่อดำเนินกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม
โครงกำรตำมพระรำชเสำวนีย์ บริเวณที่สำธำรณะหนองน้ำพุ ที่สำธำรณะของ
หมู่บ้ำน สนำมกีฬำกลำงประจำตำบล วนอุทยำนขุนน้ำนำงนอน ถ้ำหลวงนำงนอน ในเขต
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลโป่งผำ
**แผนงำนงบกลำง
งบกลำง รวม 13,121,580 บำท
งบกลำง รวม 13,121,580 บำท
งบกลำง รวม 13,121,580 บำท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 230,000 บำท
-ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว้ 230,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับพนักงำนจ้ำงตำมอัตรำค่ำตอบแทน(รำย
เดือน)และเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำว สำหรับพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ,พนักงำนจ้ำง
ทั่วไปและผู้ดูแลเด็ก ฯลฯ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ จำนวน 9,200,000 บำท
-ประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ ตั้งไว้ 9,200,000.-บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยสำหรับ
สนับสนุนกำรสร้ำงหลักประกันรำยได้ให้แก่ผู้สูงอำยุ จำนวน 1,200 คน ต่อเดือนมี
กำหนด 1 ปี เป็นเงิน 9,200,000.- บำท
เบี้ยยังชีพคนพิกำร จำนวน 2,160,000 บำท
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สนับสนุนสวัสดิกำรทำงสังคมให้แก่ผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ จำนวน 225 คนๆละ 800.บำท ต่อเดือนมีกำหนด 1 ปี เป็นเงิน 2,160,000.-บำท
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 474,000 บำท

-ประเภทเงินสงเครำะห์ผู้ป่วยเอดส์ ตั้งไว้ 474,000.-บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำสงเครำะห์ผู้ป่วย
เอดส์ จำนวน 79คนๆละ 500.-บำท ต่อเดือนมีกำหนด 1 ปี เป็นเงิน 474,000.- บำท
สำรองจ่ำย จำนวน 590,080 บำท
-ประเภทเงินสำรองจ่ำย ตั้งไว้ 590,080.-บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำสำรองจ่ำยไว้ใช้จ่ำยใน
กิจกำรที่ไม่สำมำรถคำดกำรได้ล่วงหน้ำ จำกอุทกภัย วำตภัย อัคคีภัย ฯลฯ
รำยจ่ำยตำมข้อผูกพันจำนวน 110,000 บำท
- เงินสบทบหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.โป่งผำ ตั้งไว้ 110,000.บำท เพื่อจ่ำยสบทบหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.โป่งผำตำม
ประกำศคณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุน
ให้อบต.หรือเทศบำลดำเนินกำรและบริหำรจัดกำรระบบหลักประกันสุขภำพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่เงินสบทบของ อบต.ขนำดกลำงไม่น้อยกว่ำร้อยละ30 ของค่ำบริกำร
สำธำรณสุขที่ได้รับจำกกองทุนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
เงินช่วยพิเศษ จำนวน 90,000 บำท
-ประเภทเงินช่วยพิเศษพนักงำน อบต. ตั้งไว้ 90,000บำท เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำช่วยพิเศษ
ของ พนักงำน อบต.
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (กบท.) จำนวน 267,500บำท
-เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (กบท.) ตั้งไว้ 267,500.บำท เพื่อสมทบกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น(กบท.)ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ 2561 ตำม พ.ร.บ.บำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 6) พ.ศ.2543 ทั้งหมดนี้คือรำยละเอียดของร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ.2561 ครับ
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่แทน นายก อบต.โป่งผา
นำงสำวกอบแก้ว กอบกุล เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพ ทั้งหมดนี้คือรำยละเอียดของร่ำงข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 ค่ะ
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ประธานสภาฯ
นำย ทรงกฤช วังแปง

ครับ ตำมที่ทำงคณะผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผนชี้แจงรำยละเอียด
ของร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีง บประมำณ พ.ศ.2561 ครับมีสมำชิก
สภำฯ ท่ ำ นใด มี ข้ อ ซั ก ถำม หรื อ จะอภิ ป รำย หรื อ แก้ ไ ข หรื อ เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ ร่ ำ ง
ข้อบัญญัติ งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี งบประมำณ พ.ศ.2560 หรือไม่อย่ำงไร ขอเชิญ
ครับ

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7
นำยอนุ ภ ำพ ชื่ น พงศ์ ธ รรม เรี ย นท่ ำ นประธำนสภำฯที่ เคำรพ ผมอยำกสอบถำมไปยั ง คณะผู้ บ ริ ห ำรว่ ำ ใน
ปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ตั้งงบประมำณรำยจ่ำยไว้ที่ 56,500,000.00 บำท ซึ่งสูงกว่ำ
ปีงบประมำณ พ.ศ.2560 ที่ ตั้ง ไว้ 54,300,000.00 บำท แต่ผมมำดู ตรงงบประมำณ
โครงสร้ำงพื้นฐำนทั้ง 12 หมู่บ้ำนนั้น ยังคงงบประมำณเดิมคือหมู่บ้ำนละ 350,000 บำท
จึงอยำกทรำบว่ำปีนี้ตั้งงบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มขึ้น แต่งบประมำณที่ลงไปพัฒนำตำบล
โป่งผำ ตำมโครงสร้ำงพื้นฐำนแต่ละหมู่บ้ำนยังเท่ำเดิม
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่แทน นายก อบต.โป่งผา
นำงสำวกอบแก้ว กอบกุล เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพ สำเหตุทีปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ได้ตั้งไว้สูงกว่ำปี่
ที่ผ่ำนมำ สืบเนื่องจำกว่ำเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป ประเภท เบี้ยผู้สูงอำยุ เบี้ยผู้พิกำร เบี้ย
ผู้ป่วยเอดส์ ซึ่งปีนี้มีจำนวนเพิ่มมำกขึ้นจำกปีที่แล้ว ซึ่ง ได้รับข้อมูลจำกทำงหน่วยงำน
สงเครำะห์และพัฒนำชุมชน เกี่ยวกับจำนวนผู้มีสิทธิ์และลงทะเบียนไว้ จึงทำให้ต้องตั้ง
งบประมำณประเภทเงิ น อุด หนุ น สู ง ขึ้ น กว่ำเดิม รวมกั บ เงิน รำยได้ ซึ่ง ท ำให้ ดูเหมื อ น
งบประมำณสูงขึ้นมำ จึงเรียนชี้แจงให้ทรำบ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11
นำยมนัส ชัยมณี
เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพ ผมอยำกจะเรียนถำมไปยังคณะผู้บริหำรเกี่ยวกับแผน
งำสำธำรณสุข ตำมโครงกำรฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้ำ ในหมำ แมว ดูว่ำกำรประชุมร่ำง
งบประมำณ ปี พ.ศ.2560 ที่ประชุมมีมติให้ตัดโครงกำรดังกล่ำวออกไป เนื่องจำกว่ำไม่
เป็น ไปตำมระเบี ยบที่ ทำง สตง. ได้ ทวงติ ง มำแต่ในร่ำงข้ อบั ญ ญั ติ ปี พ.ศ.2561 ยั ง มี
โครงกำรดังกล่ำวปรำกฏอยู่ จึงอยำกเรียนถำมว่ำสำมำรถตั้งโครงกำรดังกล่ำวได้หรือไม่
และอำจจะผิดระเบียบตำมที่ สตง.เคยทวงติงมำ หำกว่ำผิดระเบียบ ผมขอเสนอให้ตัด
โครงกำรดังกล่ำวออก ครับ
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นำงสำวกอบแก้ว กอบกุล เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพ เนื่องจำกที่ผ่ำนมำทำงจังหวัดได้เชิญทำงข้ำรำชกำร
ของ อปท. ร่วมประชุมและซักซ้อมเกี่ยวกับกำรจัดทำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี ซึ่งได้
มีกำรพูดคุยกันเกี่ยวกับโครงกำรดังกล่ำว ซึ่งที่ผ่ำนมำทำง สตง.เคยทักทวงว่ำผิดระเบียบ
และไม่สำมำรถดำเนินกำรได้เนื่องจำกไม่ใช่อำนำจหน้ำที่ของ อปท. แต่ปัจจุบันโครงกำร
ดังกล่ำสำมำรถดำเนินกำรได้แล้ว เนื่องทำงกระทรวงมหำดไทยได้พูดคุยกับทำง สตง.
เป็นที่เรียบร้อย เนื่องจำกโครงกำรดังกล่ำวดำเนินตำมพระรำชประสงค์ของ เจ้ำฟ้ำหญิง
จุฬำภรณ์ ที่พระองค์ทรงตรัสไว้ว่ำ ต่อไปจะไม่มีโรคพิษสุนัขบ้ำในประเทศไทย จึงมีกำร
ยกเลิกระเบียบดังกล่ำว และให้ อปท.สำมำรถดำเนินโครงกำรดังกล่ำวได้ จึงเรียนชี้แจง
ให้ทรำบ
ประธานสภาฯ
นำย ทรงกฤช วังแปง ครับจะมีสมำชิกสภำฯท่ำนใดมีข้อซักถำมหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงและอภิปรำยเกี่ยวกับ
ร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณ ปี พ.ศ.2561 ดังกล่ำวอีกหรือไม่ หำกไม่มีสมำชิกสภำฯท่ำน
ใดจะซักถำมหรืออภิปรำยอีก ต่อไปผมก็จะได้ขอมติอนุมัติต่อไป
ประธานสภาฯ
นำย ทรงกฤช วังแปง ครับ หำกไม่ มีส มำชิ กสภำฯท่ ำนใดมีข้ อซั กถำมหรือ แก้ ไขเปลี่ย นแปลงและอภิ ปรำย
เกี่ยวกับร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณ ปี พ.ศ.2561 วำระ 1 ขั้นรับหลักกำร ต่อไปผมจะขอ
มติ ขอมติยกมือครับ
มติที่ประชุม :
ญัตติกำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญ ญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2561
วำระ 1 ขั้นรับหลักกำร มีมติดังนี้
- มีมติเห็นชอบ จำนวน 21 เสียง
- งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง
- ขำด จำนวน 1 เสียง คือ นำยกรภัทร์ ทะนันไชย สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 1
ประธานสภาฯ
นำย ทรงกฤช วั งแปง เมื่ อ ในประชุ มมี ม ติ เห็ น ชอบหลั ก กำร(ร่ ำง)ข้อ บั ญ ญั ติ ง บประมำณรำยจ่ ำยประจำปี
งบประมำณ พ.ศ.2561 ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลโป่งผำ ดังนั้นผมจะขอเข้ำสู่ขั้นตอน

ของวำระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุม
สภำท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และมีกำรแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ข้อ 49 ญัตติร่ำง
ข้อ บั ญ ญั ติ ที่ สภำท้ อ งถิ่น ลงมติ รับ หลัก กำรแล้วถ้ ำจะส่ ง ให้ป ระธำนสภำท้ อ งถิ่ นส่ ง ร่ำ ง
ข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมกำรแปรญัตติพิจำรณำโดยละเอียดและที่ประชุมสภำท้องถิ่น
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คณะกรรมกำรแปรญัตติได้พิจำรณำแล้วจะต้องนำเสนอร่ำงข้อบัญญัตินั้นตำมร่ำงเดิม และ
ตำมที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมพร้อมทั้งรำยงำนและบันทึกควำมเห็นยื่นต่อประธำนสภำท้องถิ่น
รำยงำนนั้นอย่ำงน้อยจะต้องระบุว่ำได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อควำมใดบ้ำง กำร
แปรญัตติและมติของคณะกรรมกำรแปรญัตติเกี่ยวด้วยกำรแปรญัตตินั้นเป็นประกำรใด
กำรสงวนควำมเห็นของคณะกรรมกำรแปรญัตติตลอดจนกำรสงวนคำแปรญัตติด้วย และ
ให้ประธำนสภำท้องถิ่นส่งรำยงำนนั้นแก่สมำชิกสภำท้องถิ่นไม่น้อยกว่ำ ยี่สิบสี่ชั่วโมง ก่อน
วันประชุมพิจำรณำ เว้นแต่กรณีต้องพิจำรณำเป็นกำรด่วนให้คณะกรรมกำรแปรญัตติไป
ร่วมประชุมสภำท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบรำยงำนหรือชี้แจงข้อสงสัยต่ำงๆเกี่ยวกับ
รำยงำนนั้ น ครั บ ในกำรแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมกำรแปรญั ต ติ จึ ง ขอให้ ที่ ป ระชุ ม ก ำหนด
คณะกรรมกำรแปรญั ตติและเสนอชื่อสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลโป่งผำ ที่จะ
แต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติ ทำงสมำชิกสภำฯเห็นควรจะแต่งตั้งคณะกรรมกำร
แปรญัตติ 3 หรือ 7 คน โดยในกำรเสนอชื่อแต่ละชื่อให้มีผู้รับรองจำนวน 2 คน พร้อมทั้ง
กำหนดระยะเวลำแปรญัตติด้วย
มติที่ประชุม:
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเสนอคณะกรรมกำรแปรญัตติ 3 คน
ประธานสภาฯ
นำย ทรงกฤช วังแปง ครับ ขอเชิญ เสนอคณะกรรมกำรแปรญั ตติจำนวน 3 คน โดยมีผู้เสนอ 1 ท่ำนและมีผู้
รับรอง 2 คนครับ ขอ เชิญเสนอ
สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 6

นำยวีรำกร ใจด้วง

เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพ ผมขอเสนอ นำยเสถียร พงษ์กำสอ สมำชิกสภำฯ หมู่ 3
ครับ

สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 5
นำยเฉลิม กุณำเลย เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพ ผมขอรับรองครับ
สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 6
นำงสำวปรำณี พิมลศรี เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพ ดิฉันขอรับรองครับ
สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 7
นำยอนุภำพ ชื่นพงศ์ธรรม เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพ ผมขอเสนอ นำยสุระแสง อำยุวรรณำ สมำชิกสภำฯ
หมู่ 5 ครับ
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ร.ต.มำนิตย์ พรมปัญญำ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพ ผมขอรับรองครับ
สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 10
นำยวิทยำ สันเทพ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพ ผมขอรับรองครับ
สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 11
นำยมนัส ชัยมณี เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพ ผมขอเสนอ นำงกรรณิกำ บุญ ตัน สมำชิกสภำฯ หมู่ 1
ครับ
สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 9
นำยสมเพ็ชร กันทะลำ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพ ผมขอรับรองครับ
สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 8
นำยสมผัด จันทำพูน เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพ ผมขอรับรองครับ
ประธานสภาฯ

นำย ทรงกฤช วังแปง ครับ ในเมื่อได้คณะกรรมกำรแปรญัตติแล้ว จะกำหนดกำรแปรญัตติเวลำไหน โดยไม่น้อย
กว่ำยี่สิบสี่ชั่วโมง
เลขานุการสภาฯ
นำยสหพันธ์ ธนกำญจนนันท์ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพ ผมขอเสนอ 3 วัน วันละ 8 ชั่วโมง ดังนี้ นับตั้งแต่
วันที่ 5 สิงหำคม 2560 – วันที่ 7 สิง หำคม 2560 เวลำ 08.00 น.- 16.00 น. วันละ 8
ชั่วโมง จะครบยี่สิบสี่ชั่วโมงครับ
ประธานสภาฯ
นำย ทรงกฤช วังแปง ครับ จะมีสมำชิกสภำฯท่ำนใดจะเสนอเป็นอย่ำงอื่นอีกหรือไม่ หำกไม่มีสมำชิกสภำฯท่ำน
ใดเห็นเป็นอย่ำงอื่นอีก ตำมนี้ให้กำหนดกรอบระยะเวลำของกำรแปรญัตติตำมที่ทำงท่ำน
เลขำนุกำร สภำฯ เสนอมำ
มติ ที่ ป ระชุ ม :
ที่ ป ระชุ ม มีม ติ เห็ น ชอบกรอบระยะเวลำกำรกำหนดเวลำกำรแปรญั ต ติ จำนวน 3 วั น
นับตั้งแต่ วันที่ 5 สิงหำคม 2560 – วันที่ 7 สิงหำคม 2560 เวลำ 08.00 น.- 16.00 น. วัน
ละ 8 ชั่วโมง รวม 3 วัน จะครบยี่สิบสี่ชั่วโมง
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นำย ทรงกฤช วังแปง ครับ ต่อไปผมจะขอนัดวันประชุมสภำฯ สมัยสำมัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ ที่ 11
เดือน สิงหำคม พ.ศ.2560 เวลำ 09.00 น.
เลขานุการสภาฯ
นำยสหพั นธ์ ธนกำญจนนัน ท์ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพ ผลกำรเสนอรำยชื่อคณะกรรมกำรแปรญัต ติ
จำนวน 3 ท่ ำน ผู้ ที่ไ ด้ รับ กำรเสนอชื่ อ และมี ผู้ รับ รองอย่ ำงถู กต้ อ งตำมระเบี ย บ มี ดัง นี้
(1.)นำยเสถียร พงษ์กำสอ สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 3 (2.)นำยสุริยะแสง อำยุวรรณำ สมำชิก
สภำฯ หมู่ที่ 5 (3.)นำงกรรณิกำ บุญตัน สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 1 ดังนั้นตำมระเบียบหลังจำก
ได้คณะกรรมกำรแปรญัตติทั้ง 3 ท่ำนแล้วให้มีกำรประชุมคัดเลือกประธำน/รองประธำน/
เลขำนุกำร และหลังครบกำหนดเวลำแปรญัตติ จำนวน 24 ชั่วโมงแล้ว ให้คณะกรรมกำร

แปรญัตติส่งรำยงำนกำรประชุมผลกำรแปรญัตติต่อประธำนสภำฯ เพื่อจะได้รำยงำนผลต่อ
สภำฯ ต่อไป
ประธานสภาฯ :
นำย ทรงกฤช วังแปง ครับ ขนำดนี้ก็ถึงเวลำ 12.00 น. ผมขอพักกำรประชุมเพื่อให้สมำชิกสภำฯทุกท่ำนได้พักรับ
ทำนอำหำรกลำงวัน และเวลำ 13.00 น. เชิญ สมำชิกสภำฯทุกท่ ำนเข้ำร่วมประชุมต่อใน
ภำคบ่ำย ต่อไปครับ
3.2 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรุงห้องสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโป่งผา(เดิม)เป็น
ห้องทางานกองช่าง งบประมาณตั้งไว้ 163,000 บาท
ประธานสภาฯ
นำย ทรงกฤช วังแปง ครับ หลังจำกสมำชิกสภำฯ ทุกท่ำนได้พักรับทำนอำหำรกลำงวันแล้ว ขณะนี้เวลำ 13.00
น. ผมขอเปิดประชุมต่อในช่วงภำคบ่ำย
ประธานสภาฯ
นำย ทรงกฤช วังแปง ครับ ต่อไปก็เข้ำสู่ 3.2 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
2560 ตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ โครงกำรปรับปรุงห้องสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลโป่งผำ
(เดิม)เป็นห้องทำงำนกองช่ำง งบประมำณตั้งไว้ 163,000 บำท อย่ำงไรก็ดี ต่อไปผมก็ขอ
เชิญทำงคณะผู้บริหำรเป็นผู้กล่ำวชี้แจงรำยละเอียดต่อไป
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นำงสำวกอบแก้ว กอบแก้ว เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพ ในส่วนของรำยละเอียดญัตติดังกล่ ำว ดิฉันขอ
มอบหมำยให้ทำง รักษำกำร ผอ.กองช่ำงฯ เป็นผู้ชี้แจงต่อไป
นายช่างโยธาชานาญงาน รักษาการ ผอ.กองช่างโยธาฯ

นำยสมพงษ์ อิ นตะหล้ ำ เรีย นท่ ำนประธำนสภำฯที่เคำรพ ตำมระเบีย บกระทรวงมหำดไทยว่ำด้ วยวิธีกำร
งบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่ มเติมถึง ฉบับที่ 3
พ.ศ.2543 ข้อ 27 กำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ที่
ทำให้ลั กษณะปริมำณ คุณ ภำพเปลี่ย น หรือ โอนไปตั้ง จ่ำยเป็น รำยกำรใหม่ ให้ เป็ น
อำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น
ดังนั้นเพื่อให้กำรบริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลโป่งผำ มีประสิทธิภำพและ
พัฒนำตำมข้อบัญ ญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปี พ.ศ.2560 จึงขออนุมัติจำกสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลโป่งผำ โอนงบประมำณ ตำมรำยละเอียดดังนี้
3.2.1 โอนลดงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบบุคลากร
- โอนลดงบประมำณ เงินเดือน(ฝ่ำยประจำ)
ประเภทค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง งบประมาณอนุมัติ 506,900.-บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน 217,771.-บาท โอนลดงบประมาลงครั้งนี้ 57,500.-บาท คงเหลือ
160,271.-บาท เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่ ผู้อำนวยกำรกองช่ำง/นำยช่ำงโยธำฯลฯ ตั้ง
ตำมกรอบแผนอั ต รำก ำลั ง 3 ปี และเป็ น ไปตำมหนั ง สื อ ซั ก ซ้ อ มแนวทำงกำรจั ด ท ำ
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ให้จ่ำยตำมคำสั่งกำรเลื่อนขั้น
เงินเดือน เลื่อนระดับของพนักงำน ตั้ง จ่ำยจำกเงินรำยได้ปรำกฏในแผนงำนเคหะและ
ชุมชนงำนบริหำรงำนทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน และปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี ของ
อบต.โป่งผำ พ.ศ.2560 – 2562 ยุท ธศำสตร์ที่ 5 กำรบริห ำรกิจกำรบ้ ำนเมื องที่ ดี แนว
ทำงกำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมพัฒนำบริหำรงำนบุคคล คุณธรรมจริยธรรม ควำมโปร่งใส
ใน กำรบริหำรรำชกำร ปีงบประมำณ 2560 ลำดับที่ 1 หน้ำ 186
โอนเพิ่มงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
- โครงกำรปรับปรุงห้องกิจกำรสภำเพื่อเป็นห้องทำงำนกองช่ำง โอนงบประมาณเพิ่ม
ครั้งนี้ 57,500.- บาท ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ เพื่อจ่ำยเป็นค่ำโครงกำรปรับปรุงห้องกิจกำร
สภำเพื่อเป็นห้องทำงำนกองช่ำง ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำน

-53-

ก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน ประเภทค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง และปรำกฏในแผนพัฒ นำ
สำมปี ของ อบต. โป่งผำ พ.ศ. 2560– 2562 ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำนสำธำรณู ปโภคและสำธำรณู ป กำร แนวทำงกำรพัฒ นำด้ำนก่ อสร้ำง/ปรับ ปรุง /
ซ่อมแซม/บุกเบิกถนน สะพำน อำคำรอเนกประสงค์ ปีงบประมำณ 2560 ลำดับที่ 79
หน้ำ 172
3.2.2 โอนลดงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบดาเนินงาน
- โอนลดงบประมำณ ค่ำตอบแทนประเภทค่ำเช่ำบ้ำน งบประมาณอนุมัติ 42,000.-บาท
งบประมาณเหลือก่อนโอน 30,000.-บาท โอนงบประมาณลดลงครั้งนี้ 24,000.-บาท
คงเหลื อ 6,000.-บาท เพื่ อ จ่ ำ ยเป็ น ค่ ำ เช่ ำ บ้ ำ นของพนั ก งำนส่ ว นต ำบลหน่ ว ยงำน
สำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบล ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนพัฒนำสำม
ปี ของ อบต. โป่ งผำ พ.ศ.2560 – 2562 ยุท ธศำสตร์ ที่ 5 กำรพัฒ นำด้ ำนกำรบริห ำร
กิ จ กำรบ้ ำ นเมื อ งที่ ดี แนวทำงกำรพั ฒ นำ ด้ ำ นกำรส่ ง เสริ ม พั ฒ นำบริ ห ำรงำน
บุคคล คุณธรรมจริยธรรม ควำมโปร่งใสในกำรบริหำรรำชกำร ปีงบประมำณ 2560 ลำดับ
ที่ 1 หน้ำ 186
โอนเพิ่มงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
- โครงกำรปรั บ ปรุ ง ห้ อ งกิ จ กำรสภำเพื่ อ เป็ น ห้ อ งท ำงำนกองช่ ำ ง โอน
งบประมาณเพิ่ม ครั้งนี้ 81,500.-บาท ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ เพื่อจ่ำยเป็นค่ำโครงกำร
ปรับปรุงห้องกิจกำรสภำเพื่อเป็นห้องทำงำนกองช่ำง ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและ
กำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน ประเภทค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง และปรำกฏใน
แผนพัฒนำสำมปี ของ อบต.โป่งผำ พ.ศ. 2560– 2562 ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำนสำธำรณูป โภคและสำธำรณูป กำร แนวทำงกำรพัฒ นำด้ำนก่อสร้ำง/
ปรับปรุง/ซ่อมแซม/บุกเบิกถนน สะพำน อำคำรอเนกประสงค์ ปีงบประมำณ 2560 ลำดับ
ที่ 79 หน้ำ 172
3.2.3 โอนลดงบประมาณ แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบดาเนินงาน
-โอนลดงบประมำณ ค่ ำตอบแทนประเภทเงิน ช่วยเหลือ กำรศึ กษำบุ ตร งบประมาณ
อนุมัติ 20,000.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 20,000.-บาท โอนลดงบประมาณ
ลงครั้งนี้ 20,000.-บาท คงเหลือ 0 บาท ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ เพื่อจ่ำยเป็นค่ำช่วยเหลือ
กำรศึกษำบุตรให้แก่พนักงำนส่วนตำบล หน่วยงำนสำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วน

-54ตำบล ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป และปรำกฏในแผนพัฒนำ
สำมปี ของ อบต.โป่งผำ พ.ศ. 2560 – 2562 ยุทธศำสตร์ ที่ 5 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำร
กิ จ กำรบ้ ำ นเมื อ งที่ ดี แนวทำงกำรพั ฒ น ำด้ ำ นกำรส่ ง เสริ ม พั ฒ นำบริ ห ำรงำน
บุคคล คุณธรรมจริยธรรม ควำมโปร่งใสในกำรบริหำรรำชกำร ปีงบประมำณ 2560 ลำดับ
ที่ 1 หน้ำ 186
โอนเพิ่มงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
- โครงกำรปรับปรุงห้องกิจกำรสภำเพื่อเป็นห้องทำงำนกองช่ำง โอนงบประมาณเพิ่ ม
ครั้งนี้ 101,500.- บาท ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ เพื่ อจ่ำยเป็นค่ำโครงกำรปรับปรุง ห้อง
กิ จ กำรสภำเพื่ อ เป็ น ห้ อ งท ำงำนกองช่ ำ ง ปรำกฏในแผนงำนอุ ต สำหกรรมและกำร
โยธำ งำนก่อ สร้ำงโครงสร้ำงพื้น ฐำน ประเภทค่ ำที่ดิ นและสิ่ง ก่ อสร้ำง และปรำกฏใน
แผนพัฒนำสำมปี ของ อบต.โป่งผำพ.ศ. 2560– 2562 ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำนสำธำรณูป โภคและสำธำรณูป กำร แนวทำงกำรพัฒ นำด้ำนก่อสร้ำง/
ปรับปรุง/ซ่อมแซม/บุกเบิกถนน สะพำน อำคำรอเนกประสงค์ ปีงบประมำณ 2560 ลำดับ
ที่ 79 หน้ำ 172
3.2.4 โอนลดงบประมาณ แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบดาเนินงาน
-โอนลดงบประมำณ ค่ำใช้สอยรำยกำรรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ เรื่องค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรและค่ำลงทะเบียนใน
กำรฝึกอบรม งบประมาณอนุมัติ 50,000.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน
47,400.- บาท โอนงบประมาณลดลงครั้งนี้ 21,500.-บาท คงเหลือ 25,900.- บาท
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
หรืออบรมสัมมนำของพนักงำนและพนักงำนจ้ำง เป็นค่ำเบี้ยเลี้ยงค่ำพำหนะ ฯลฯ
หน่วยงำนกองช่ำง ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน และปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี ของ อบต.โป่งผำ พ.ศ. 2560 - 2561
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี แนวทำงกำรพัฒนำด้ำน

กำรส่งเสริมพัฒนำบริหำรงำนบุคคล คุณธรรมจริยธรรม
ควำมโปร่งใสในกำรบริหำรรำชกำร ปีงบประมำณ 2560 ลำดับที่ 2 หน้ำ 205
โอนเพิ่มงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

-55- โครงกำรปรับปรุงห้องกิจกำรสภำเพื่อเป็นห้องทำงำนกองช่ำง โอนงบประมาณเพิ่ม
ครั้งนี้ 123,000.-บาท ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ เพื่อจ่ำยเป็นโครงกำรปรับปรุงห้องกิจกำร
สภำเพื่อเป็นห้องทำงำนกองช่ำง ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำน
ก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน ประเภทค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำงและปรำกฏในแผนพัฒนำสำม
ปี ของ อบต.โป่งผำ พ.ศ. 2560– 2562 ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำนสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนก่อสร้ำง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซม/บุกเบิกถนน สะพำน อำคำรอเนกประสงค์ ปีงบประมำณ 2560 ลำดับที่ 79
หน้ำ 172
3.2.5 โอนลดงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน
งานสวนสาธารณะ งบดาเนินงาน
-โอนลดงบประมำณ ค่ำใช้สอยรำยกำรรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่
ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ เรื่อง ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรปรับปรุงดูแลรักษำ
สวนสำธำรณะ งบประมาณอนุมัติ 40,000.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน
40,0000.- บาท โอนงบประมาณลดลงครั้งนี้ 40,000.-บาท คงเหลือ 0 บาท ตั้งจ่ำย
จำกเงินรำยได้ เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำดูแล รักษำ ต้นไม้สวนสำธำรณะ แผ้วถำงหญ้ำ
บริเวณที่สำธำรณะหนองน้ำพุ ที่สำธำรณะของหมู่บ้ำน สนำม กีฬำกลำงประจำตำบล
เกำะกลำงถนน สองข้ำงถนนพหลโยธนวนอุทยำนขุนน้ำนำงนอน ถ้ำหลวงนำงนอน ในเขต
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลโป่งผำ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนสวนสำธำรณะ
และปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี ของ อบต.โป่งผำ พ.ศ. 2560 - 2561
ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อมและกำร
ท่องเที่ยว
แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมภำยใต้

กำรมีส่วนร่วมของชุมชน ปีงบประมำณ 2560 ลำดับที่ 6 หน้ำ 197
โอนเพิ่มงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
(ตั้งจ่ายรายการใหม่)
- โครงกำรปรับปรุงห้องกิจกำรสภำเพื่อเป็นห้องทำงำนกองช่ำง โอนงบประมาณเพิ่ม
ครั้งนี้ 163,000.-บาท ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ เพื่อจ่ำยเป็นค่ำโครงกำรปรับปรุงห้องกิจกำร
สภำ เพื่อเป็นห้องทำงำนกองช่ำง ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำน
ก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน ประเภทค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง และปรำกฏในแผนพัฒนำสำม
ปี ของ อบต.โป่งผำ พ.ศ. 2560– 2562 ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำนสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนก่อสร้ำง/ปรับปรุง/
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ประธานสภาฯ
นำย ทรงกฤช วังแปง ตำมที่ทำงคณะผู้บริหำรได้ชี้แจงรำยละเอียดและอธิบำยให้กับทำงสภำฯได้ รับทรำบ
เกี่ยวกับญัตติ 3.2 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
2560 ตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ โครงกำรปรับปรุงห้องสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลโป่งผำ
(เดิม)เป็นห้องทำงำนกองช่ำง งบประมำณตั้งไว้ 163,000 บำท จะมีสมำชิกสภำฯท่ำนใด
จะสอบถำมหรืออภิปรำยเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่
ประธานสภาฯ
นำย ทรงกฤช วังแปง ครับ หำกไม่ มีส มำชิ กสภำฯท่ ำนใดมีข้ อซั กถำมหรือ แก้ ไขเปลี่ย นแปลงและอภิ ปรำย
เกี่ยวกับ 3.2 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2560
ตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ โครงกำรปรับปรุงห้องสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลโป่งผำ(เดิม)
เป็นห้องทำงำนกองช่ำง งบประมำณตั้งไว้ 163,000 บำท ต่อไปผมจะขอมติ ขอมติยก
มือครับ
มติที่ประชุม :
กำรลงมติอนุมัติ 3.2 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
2560 ตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ โครงกำรปรับปรุงห้องสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลโป่งผำ
(เดิม)เป็นห้องทำงำนกองช่ำง งบประมำณตั้งไว้ 163,000 บำท มีมติดังนี้

- มีมติอนุมัติ จำนวน 21 เสียง
- งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง
- ขำด 1 เสียง คือ 1.นำยกรภัทร์ ทะนันไชย สมำชิกสภำฯ หมู่ 1
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่นๆ
4.1 ขอเชิญร่วมงำนวันแม่แหงชำติ ในวันที่ 12 สิงหำคม 2560
4.2 รำยงำนรำยรับรำยจ่ำยเงินคงเหลือ ปีงบประมำณ พ.ศ.2560

ประธานสภาฯ :
นำย ทรงกฤช วังแปง ครับ เกี่ยวกับกำรร่วมงำนวันแม่ วันที่ 12 สิงหำคม 2560 นั้น ก็เหมือนเช่นทุกๆปีที่ผ่ำนมำ
ภำคเช้ำสมำชิกสภำฯทุกท่ำน ก็เข้ำไปร่วมทำกิจกรรมที่ทำงอำเภอแม่สำยกำหนด และ
ภำคค่ำก็จะมีพิธีจุดเทียนชัยถวำยพระพร อย่ำงไรก็ดีคงจะมีหนังสือแจ้งไปยังสมำชิกสภำฯ
ทุกท่ำน จำกทำงองค์กำรบริหำรส่วนตำบลโป่งผำ ไปอีกทีเกี่ยวกับกำรเข้ำร่วมกิจกรรมใน
วันและเวลำดังกล่ำว
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นำย ทรงกฤช วังแปง ครับ ต่อไปเป็นกำรรำยงำนรำยรับ - รำยจ่ำยเงินคงเหลือ ปีงบประมำณ พ.ศ.2560 ของ
สถำนะทำงกำรคลัง อบต.โป่งผำ อย่ำงไรก็ดี ผมขอเชิญทำง ผอ.คลัง เป็นผู้กล่ำวรำยงำน
ต่อไป
ผอ.คลัง
นำงปำลิดำ สมบุญเรือง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพ งบประมำณรำยรับ – รำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ
2560 ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลำคม 2559 – 31 กรกฎำคม 2560 มีดังนี้
รำยกำร (รำยรับ)
ประมำณกำร
รับจริง
ค่ำภำษีอำกร
910,000.00
1,081,593.93
ค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับและค่ำใบอนุญำต
744,000.00
776,839.13
รำยได้จำกทรัพย์สิน
130,000.00
191,686.48
รำยได้เบ็ดเตล็ด
30,000.00
62,520.00
ภำษีจัดสรร
24,910,000.00
21,686,187.73

เงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ(เงินกรมส่งเสริมฯ)
รวมรายรับ

27,576,000.00
54,300,000.00

รำยกำร (รำยจ่ำย)

ประมำณกำร
12,152,490.00
2,9663,160.00
14,601,650.00
1,123,100.00
7,670,900.00
4,172,200.00
564,000.00
556,500.00
5,147,000.00
30,000.00
5,319,000.00

งบกลำง
เงินเดือน(ฝ่ำยกำรเมือง)
เงินเดือน(ฝ่ำยประจำ)
ค่ำตอบแทน
ค่ำใช้สอย
ค่ำวัสดุ
ค่ำสำธำรณูปโภค
ค่ำครุภัณฑ์
ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
รำยจ่ำยอื่นๆ
เงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนเฉพำะกิจโครงกำรประปำขนำดใหญ่
รวมรายจ่าย

54,300,000.00

27,198,390.00
5,274,358.91
56,271,576.18
จ่ำยจริง
8,509,185.00
2,040,760.00
10,669,704.71
364,520.41
4,610,205.06
2,660,550.93
442,492.96
700,577.00
1,739,288.00
4,538,979.88
5,274,358.91
41,550,622.86
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เงินสะสมคงเหลือ
ณ วันที่ 31 กรกฎำคม 2560 5,066,200.98 บำท
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 กรกฎำคม 2560 9,198,709.46 บำท
ประธานสภาฯ :
นำย ทรงกฤช วังแปง ครับที่ที่ ผอ.กองคลัง ได้กล่ำวรำยงำนไปนั้น คือสถำนะทำงกำรคลังขององค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลโป่งผำ ว่ำที่ผ่ำนมำมีรำยรับ – รำยจ่ำย เท่ำไหร่ และปัจจุบันมีเงินสะสมเหลือ
เท่ำไหร่ เงินทุนสำรองสะสมมีอยู่เท่ำไหร่
ประธานสภาฯ :

นำย ทรงกฤช วังแปง สมำชิกสภำฯและคณะผู้บริหำรท่ำนใดมีเรื่องที่จะนำเสนอหรือปรึกษำหำรือในสภำฯ นี้อีก
หรือไม่ หรือมีข้อเสนอแนะ อย่ำงไรก็ขอเชิญครับ
ประธานสภาฯ :
นำย ทรงกฤช วังแปง สมำชิกสภำฯและคณะผู้บริหำรท่ำนใดมีเรื่องที่จะนำเสนอหรือปรึกษำหำรือในสภำฯนี้อีก
หรือไม่ หำกไม่มีสมำชิกสภำฯและคณะผู้บริหำรท่ำนใด ไม่มีอะไรจะเพิ่มเติมแล้ว ผมก็
ขอขอบคุณผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำนที่เข้ำร่วมประชุมสภำฯในครั้งนี้ ขอปิดกำรประชุม
ปิดประชุม เวลา 15.00 น.
ลงชื่อ................................................เลขำนุกำรสภำฯ
( นำยสหพันธ์ ธนกำญจนนันท์ )
คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม
ลงชื่อ......................................................ประธำนฯ
( นำยเสถียร พงษ์กำสอ )
ลงชื่อ......................................................กรรมกำร
( นำยสมผัด จันทำพูน )
ลงชื่อ.....................................................กรรมกำร ลงชื่อ............................................ประธำนสภำฯ
( นำยสุริยะแสง อำยุวรรณำ )
( นำยทรงกฤช วังแปง )

