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บันทึกรายงานการประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปงดอน
ประจาปี 2561 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1
วันพุธ ที่ 8 สิงหาคม 2561
ณ ห้องประชุมที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลปงดอน
ผู้มาประชุม
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ชื่อ – สกุล
นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ
นายมูล ปลุกเสก
นายเจริญ แข็งแรง
นางใหนลีน แซ่จ๋าว
นายวิชัย มีกลิ่น
นายสีมา คนฟู
นายขวัญชัย ชมเชย
นายอํานวย เป็นเอก
นายสุขแก้ว จี๋บุญมี
นายสมชัย พงศ์ธัญวลัย
นายสมศักดิ์ จําแม่น
นายเอกลักษณ์ แซ่ฟุ้ง
นายหลู่โจ้ แซ่จิว
นายพิเดช เป็นแผ่น
นายบุญ ไทยใหม่
นายนิพนธ์ สนั่นเอื้อ

ลาประชุม
ลาดับที่
ขาดประชุม
ลาดับที่
-

ชื่อ-สกุล
ชื่อ-สกุล
-

ตาแหน่ง
ประธานสภา อบต.ปงดอน
รองประธานสภา อบต.ปงดอน
สมาชิกสภา อบต.ปงดอน หมู่ที่ 2
สมาชิกสภา อบต.ปงดอน หมู่ที่ 8
สมาชิกสภา อบต.ปงดอน หมู่ที่ 3
สมาชิกสภา อบต.ปงดอน หมู่ที่ 6
สมาชิกสภา อบต.ปงดอน หมู่ที่ 4
สมาชิกสภา อบต.ปงดอน หมู่ที่ 1
สมาชิกสภา อบต.ปงดอน หมู่ที่ 7
สมาชิกสภา อบต.ปงดอน หมู่ที่ 8
สมาชิกสภา อบต.ปงดอน หมู่ที่ 7
สมาชิกสภา อบต.ปงดอน หมู่ที่ 5
สมาชิกสภา อบต.ปงดอน หมู่ที่ 5
สมาชิกสภา อบต.ปงดอน หมู่ที่ 3
สมาชิกสภา อบต.ปงดอน หมู่ที่ 4
เลขานุการสภา อบต.ปงดอน
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
-

ลายมือชื่อ
สมบูรณ์ ไหวพินิจ
มูล ปลุกเสก
เจริญ แข็งแรง
ใหนลีน แซ่จ๋าว
วิชัย มีกลิ่น
สีมา คนฟู
ขวัญชัย ชมเชย
อํานวย เป็นเอก
สุขแก้ว จี๋บุญมี
สมชัย พงศ์ธัญวลัย
สมศักดิ์ จําแม่น
เอกลักษณ์ แซ่ฟุ้ง
หลู่โจ้ แซ่จิว
พิเดช เป็นแผ่น
บุญ ไทยใหม่
นิพนธ์ สนั่นเอื้อ
ลายมือชื่อ
ลายมือชื่อ
-
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ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับที่
1
2
3
4
5

ชื่อ – สกุล
นายมงคล เป็นแผ่น
นายณรงค์ เป็นแผ่น
นายณรงค์ ไปเร็ว
นายนคร ไหวพินิจ
นายกฤษดา พงษ์พันธ์

ตาแหน่ง
รองนายก อบต.ปงดอน
เลขานุการนายก อบต.ปงดอน
นายก อบต.ปงดอน
รองนายก อบต.ปงดอน
ผู้อํานวยการกองช่าง

ลายมือชื่อ
มงคล เป็นแผ่น
ณรงค์ เป็นแผ่น
ณรงค์ ไปเร็ว
นคร ไหวพินิจ
กฤษดา พงษ์พันธ์

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
นายนิพนธ์ฯ :
เลขานุการสภา อบต.

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน บัดนี้สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลปงดอน เข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้ว โปรดได้ดําเนินการเปิดประชุมและ
ดําเนินการประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ประจําปี 2561 สมัยที่ 4
ครั้งที่ 1 ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

นายสมบูรณ์ฯ :
ประธานสภาฯ

เมื่อครบองค์ประชุมและที่ประชุมพร้อมแล้วขอเปิดการประชุมสามัญสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลปงดอน ประจําปี 2561 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 และดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ระเบียบวาระที่ 1
- ไม่มี

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2

การรับรองรายงานการประชุม
2.1 การรับรองรายงานการประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปงดอน
ประจาปี 2561 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

นายสมบูรณ์ฯ :
ประธานสภาฯ

- การรับรองรายงานการประชุมสามัญ สภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ประจําปี
2561 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลทุกท่านได้ ตรวจสอบบันทึกรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว ที่ได้จัดส่งให้
ล่วงหน้าหลายวันแล้ว หากมีข้อบกพร่องผิดพลาดประการใดจะแก้ไข ขอให้เสนอได้ และ
เมื่อได้ตรวจดูบันทึกรายงานการประชุมเป็นเวลาพอสมควรแล้วคงตรวจดูเสร็จครบถ้วน
แล้ว ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง จึงขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการ
ประชุม

มติที่ประชุม

- เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ประจําปี
2561 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
เป็นเอกฉันท์ จํานวน 15
เสียง
ไม่รับรอง
จํานวน
–
เสียง
งดออกเสียง จํานวน
–
เสียง

:
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ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4

เรือ่ ง ที่เสนอใหม่
4.1 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการและแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ
วาระที่ 1 ขั้นการรับหลักการ

นายสมบูรณ์ฯ :
ประธานสภาฯ

ด้วยได้รับญัตติของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน เพื่อขอให้สภาแห่งนี้
พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ
พ.ศ. 2562 และการพิจารณาของสภาจะต้องพิจารณาในวาระที่ 1 ขั้นการรับหลักการ
จึงเรียนนายกองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอนได้อ่านคําแถลงงบประมาณต่อสภาต่อไป

นายณรงค์ฯ
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน บัดนี้ถึงเวลา
นายก อบต.ปงดอน ที่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน จึงขอแถลงให้ท่านประธานสภาและสมาชิกสภา
ทุกท่านได้ทราบถึง สถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดําเนินงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงินดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น
33,636,677.14 บาท
1.1.2 เงินสะสม
16,828,105.21
บาท
1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม
11,855,561.82 บาท
1.1.4รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ายจํานวน
..........-...........โครงการ รวม …………-………… บาท
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
จํานวน ……2……… โครงการ รว ม 16,600.00บาท
1.2 เงินกู้คงค้าง ……………-……………… บาท
2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561
(1) รายรับจริง 23,410,148.97 บาทประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร
51,790.75บาท
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต 175,883.40 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
180,742.41 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 139,733.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
10,830.00
บาท
หมวดรายได้จากทุน
บาท
หมวดภาษีจัดสรร
9,771,432.41 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
11,529,737.00 บาท
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(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 1,550,000.00 บาท
(3) รายจ่ายจริง จํานวน 18,416,231.60 บาท ประกอบด้วย
งบกลาง
7,837,114.00 บาท
งบบุคลากร 7,122,585.00 บาท
งบดําเนินงาน 2,449,772.60 บาท
งบลงทุน
598,300.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น
- บาท
งบเงินอุดหนุน 408,460.00 บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
1,550,000.00 บาท
(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม 844,500.00 บาท
(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม - บาท
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คาแถลงงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตาบลปงดอน
อาเภอแจ้ห่ม จังหวัดลาปาง

2.1 รายรับ
รายรับ
1.รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน
รวมรายได้จัดเก็บเอง
2.รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
3.รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
รวม

รายรับจริง
ปี 2560
47,681.05
218,022.20
250,982.19
211,244.00
20,240.00
748,169.44

ประมาณการ
ปี 2561
53,000.00
270,000.00
300,000.00
250,000.00
65,500.00
938,500.00

ประมาณการ
ปี 2562
49,500.00
256,300.00
300,000.00
240,000.00
33,000.00
1,200.00
880,000.00

14,166,603.55 15,361,500.00 15,370,000.00
14,166,603.55 15,361,500.00 15,370,000.00

14,275,675.00 15,869,000.00 15,500,000.00
14,275,675.00 15,869,000.00 15,500,000.00
29,190,447.99 32,169,000.00 31,750,000.00
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คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตาบลปงดอน
อาเภอแจ้ห่ม จังหวัดลาปาง

2.2 รายจ่าย
รายจ่าย

รายจ่ายจริง
ปี2560

ประมาณการปี
2561

ประมาณการ
ปี 2562

จ่ายจากงบประมาณ
งบกลาง
9,785,056.32 10,875,600.00 11,315,900.00
งบบุคลากร(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจํา และ 9,264,242.00 9,605,520.00 9,914,440.00
ค่าจ้างชั่วคราว)
งบดําเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 3,807,147.50 7,366,980.00 7,301,160.00
และหมวดค่าสาธารณูปโภค)
งบลงทุน(หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
2,468,850.00 3,353,900.00 2,274,900.00
งบรายจ่ายอื่น(หมวดรายจ่ายอื่น)
19,000.00
20,000.00
20,000.00
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)
944,300.82
843,000.00
895,600.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ 26,288,596.64 32,065,000.00 31,722,000.00
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แผนงานบริหารงานทั่วไป (รวมทุกงาน 10,352,440.00 บาท)
งานบริหารทั่วไป รวม 8,059,440.00 บาท
งบบุคลากร
รวม 4,905,440.00 บาท
หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง รวม 4,905,440.00 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) จํานวน 2,225,520.00 บาท
1. ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080.00 บาท
- เงินเดือนนายก อบต .เดือนละ 20,400.00 บาท จํานวน 12 เดือน
เป็นเงิน 244,800.00 บาท
- เงินเดือนรองนายก อบต. จํานวน 2 คนๆ ละ 11,220.00 บาท/เดือน
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 269,280.00 บาท
2. ประเภทเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก
จํานวน 42,120.00 บาท
เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง นายก อบต .เดือนละ 1,750.00 บาท
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,000.00 บาท
เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง รองนายก อบต. จํานวน 2 คนๆ ละ
880.00 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,120.00 บาท
3. ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120.00 บาท
- เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก อบต .เดือนละ 1,750 .00 บาท จํานวน12
เดือน เป็นเงิน 21,000.00 บาท
- เงินค่าตอบแทนพิเศษ รองนายก อบต. จํานวน 2 คนๆ ละ 880.00 บาท/
เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,120.00 บาท
4. ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก อบต.
จํานวน 86,400.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการของนายก อบต . รายเดือนๆ ละ
7,200.00 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงินจํานวน 86,400.00 บาท
5. ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.ปงดอนจํานวน1,540,800.00
บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภาฯ, รองประธานสภาฯ, สมาชิกสภาฯ
และเลขานุการสภาฯ ดังนี้
- ประธานสภาฯ เดือนละ 11,220.00 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน
134,640.00 บาท
- รองประธานสภาฯ เดือนละ 9,180.00 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน
110,160.00 บาท
- สมาชิกสภาฯ จํานวน 14 คนๆ ละ 7,200.00 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน
เป็นเงิน 1,209,600.00 บาท
- เลขานุการสภาฯ เดือนละ 7,200.00 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน
86,400.00 บาท
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) จํานวน 2,679,920.00 บาท
1. ประเภทเงินเดือนพนักงาน
จํานวน 1,600,000.00 บาท
2. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000.00 บาท
3. ประเภทเงินประจําตําแหน่ง
จํานวน 168,000.00 บาท
4. ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จํานวน 730,000.00 บาท
5. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 97,920.00 บาท
- ค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง จํานวน 97,920.00 บาท
งบดําเนินงาน
รวม 2,
935,000.00 บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุรวม 2,575,000.00 บาท
ค่าตอบแทน จํานวน
870,000.00 บาท
1.
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
จํานวน 700,000.00 บาท ดังนี้
ค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปี
จํานวน 500,000.00 บาท
- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง จํานวน 200,000.00 บาท
- ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000.00 บาท
- ประเภทค่าเช่าบ้าน จํานวน 90,000.00 บาท
- ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000.00 บาท
ค่าใช้สอย จํานวน
1,090,000.00 บาท
1.
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 400,000.00 บาท
2.
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000.00
บาท ดังนี้
ค่ารับรอง
จํานวน 10,000.00 บาท
ค่าเลี้ยงรับรอง
จํานวน 10,000.00 บาท
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี
ตั้งไว้ 10,000.00 บาท
3.
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ จํานวน 360,000.00 บาท
- โครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตําบล
พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอนจํานวน 10,000.00 บาท
- โครงการ อบต. เคลื่อนที่
จํานวน 20,000.00 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตั้ง
จํานวน 250,000.00 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จํานวน 80,000.00 บาท
4. ประเภทค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 300,000.00 บาท
- ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ ) จํานวน 300,000.00 บาท
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ค่าวัสดุ จํานวน
615,000.00 บาท
1.
ประเภทวัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000.00 บาท
2.
ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000.00 บาท
3.
ประเภทวัสดุก่อสร้าง จํานวน 15,000.00 บาท
4.
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 80,000.00 บาท
5.
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 200,000.00 บาท
6.
ประเภทวัสดุการเกษตร จํานวน 20,000.00 บาท
7.
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 30,000.00 บาท
8.
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000.00 บาท
หมวดค่าสาธารณูปโภค จํานวน
360,000.00 บาท
1. ประเภทค่าไฟฟ้า
จํานวน 300,000.00 บาท
2. ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000.00 บาท
3. ประเภทค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 20,000.00 บาท
4. ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000.00 บาท
งบลงทุน
จํานวน 199,000.00 บาท
หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 199,000.00 บาท
ค่าครุภัณฑ์
จํานวน 149,000.00 บาท
1. ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน 28,000.00 บาท
- ค่าชั้นวางแฟ้มเหล็ก จํานวน 5,000.00 บาท
- ค่าโซฟาแบบชุด จํานวน 16,000.00 บาท
- ค่าเก้าอี้ผู้บริหาร จํานวน 7,000.00 บาท
2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 14,000.00 บาท
- ค่าเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 5,000.00 บาท
- เครื่องพิมพ์ Mutifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา จํานวน
9,000.00 บาท
3. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 7,000.00 บาท
- ค่าจอโปรเจคเตอร์แบบขาตั้ง จํานวน 7,000.00 บาท
4. ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซม
บํารุงรักษาโครงสร้างของ
ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง) จํานวน
100,000.00 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 50,000.00 บาท
2. ประเภทค่าถมดิน จํานวน 50,000.00 บาท
- ค่าถมดิน จํานวน 50,000.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น
จํานวน 20,000 .00 บาท
หมวดรายจ่ายอื่น จํานวน
20,000.00 บาท
1. ประเภทค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนา
ระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง
จํานวน 20,000.00 บาท
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1.
-

งานบริหารงานคลังรวม 2,293,000.00 บาท
งบบุคลากร
รวม 1,724,000.00 บาท
หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง
รวม 1,724,000.00 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
รวม 1,724,000.00 บาท
1. ประเภทเงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,380,000.00 บาท
2. ประเภทเงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000.00 บาท
3. ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จํานวน 272,000.00 บาท
4. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 30,000.00 บาท
- เงินค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง จํานวน 30,000.00 บาท
งบดําเนินงาน จํานวน
547,000.00 บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ จํานวน 547,000.00 บาท
ค่าตอบแทน จํานวน 77,000.00 บาท
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จํานวน
20,000.00 บาท
ค่าตอบแทนกรรมการจัดชื้อจัดจ้าง จํานวน 20,000.00 บาท
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000.00 บาท
ประเภทค่าเช่าบ้าน จํานวน
42,000.00 บาท
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000.00 บาท
ค่าใช้สอย จํานวน
350,000.00 บาท
1.ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 60,000.00 บาท
2.ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ
จํานวน 290,000.00 บาท ดังนี้
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดเก็บรายได้ หนึ่งชุมชนหนึ่งจุดบริการ
องค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน จํานวน 10,000.00 บาท
- โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน
200,000.00 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000.00 บาท
ค่าวัสดุ จํานวน 1
20,000.00 บาท
1.
ประเภทวัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000.00 บาท
2.
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000.00 บาท
3.
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000.00 บาท
งบลงทุน
จํานวน 22,000.00 บาท
หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
จํานวน 22,000.00 บาท
ค่าครุภัณฑ์
จํานวน 22,000.00 บาท
1. ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน
จํานวน 22,000.00 บาท
- ค่าตู้เหล็ก จํานวน 22,000.00 บาท
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1.
1.

1.

1.
2.
3.

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (รวมทุกงาน 305,000.00 บาท)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายในรวม 170,000.00 บาท
งบบุคลากร
รวม 165,000.00 บาท
หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง รวม 165,000.00 บาท
เงินเดือน(ฝ่ายประจํา) จํานวน 165,000.00 บาท
1. ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 145,000.00 บาท
2. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 20,000.00 บาท
- ค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง จํานวน 20,000.00 บาท
งบดําเนินงาน
รวม 5,000.00 บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
รวม 5,000.00 บาท
ค่าตอบแทน จํานวน
5,000.00 บาท
1. ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000.00 บาท
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัยรวม 135,000.00 บาท
งบดําเนินงาน
รวม 135,000.00
บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
รวม 135,000.00
บาท
ค่าตอบแทน
จํานวน 20,000.00 บาท
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จํานวน 20,000.00 บาท ดังนี้
ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จํานวน 20,000.00 บาท
ค่าใช้สอย จํานวน
110,000.00 บาท
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ จํานวน 110,000.00 บาท
- โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
จํานวน 20,000.00 บาท
- โครงการฝึกอบรมทักษะการปฏิบัติงาน อปพร. จํานวน 20,000.00 บาท
- โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจํานวน 30,000.00 บาท
- โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จํานวน 20,000.00 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000.00 บาท
ค่าวัสดุ
จํานวน 5,000.00 บาท
ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 5,000.00 บาท
- อุปกรณ์ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ จํานวน 5,000.00 บาท
แผนงานการศึกษา (รวมทุกงาน 3,850,260.00 บาท)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษารวม 2,529,100.00 บาท
งบบุคลากร
รวม 1,703,000.00 บาท
หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง
รวม 1,703,000.00 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) จํานวน 1,703,000.00 บาท
ประเภทเงินเดือนพนักงาน
จํานวน 1,189,000.00 บาท
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 442,000.00 บาท
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000.00 บาท
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1.
2.
1.
2.
-

1.
2.
3.
4.
5.

-

1.
-

- ค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง
จํานวน 72,000.00 บาท
งบดําเนินงาน
รวม
550,000.00 บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
รวม 550,000.00 บาท
ค่าตอบแทน จํานวน
10,000.00 บาท
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จํานวน 5,000.00 บาท
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000.00 บาท
ค่าใช้สอย
จํานวน 370,000.00 บาท
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จํานวน 20,000.00 บาท
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ จํานวน 350,000.00 บาท ดังนี้
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพสู่การพัฒนาท้องถิ่น
จํานวน 300,000.00 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000.00 บาท
ค่าวัสดุ จํานวน
170,000.00 บาท
ประเภทวัสดุสํานักงาน
จํานวน 70,000.00
บาท
ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว
จํานวน 20,000.00
บาท
ประเภทวัสดุก่อสร้าง
จํานวน 20,000.00
บาท
ประเภทวัสดุการเกษตร
จํานวน 10,000.00
บาท
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50
,000.00 บาท
งบลงทุน
จํานวน
276,100.00 บาท
หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างจํานวน 276,100.00 บาท
ค่าครุภัณฑ์
จํานวน
8,500.00 บาท
1. ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน 8,500.00 บาท
- ค่าโต๊ะหมู่บูชา
จํานวน 8,500.00 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
จํานวน 267,
600.00 บาท
1. ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จํานวน 167,600.00 บาท
- โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมประตู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเลาสู
หมู่ 8 จํานวน 167,600.00 บาท
2.ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 100,000.00 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน100,000.00 บาท
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษารวม 1,236,160.00 บาท
งบดําเนินงาน
รวม 772,160.00 บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
รวม 772,160.00 บาท
ค่าใช้สอย
จํานวน 431,040.00 บาท
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ จํานวน 431,040.00 บาท ดังนี้
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 60,000.00 บาท
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- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 371,040.00 บาท
ประกอบด้วย
1. ค่าอาหารกลางวันเด็กเล็ก
จํานวน 235,200.00 บาท
2. ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)
จํานวน 81,600.00 บาท
3. ค่าหนังสือเรียน
จํานวน 9,600.00 บาท
4. ค่าอุปกรณ์การเรียน
จํานวน 9,600.00 บาท
5. ค่าเครื่องแบบนักเรียน
จํานวน 14,400.00 บาท
6. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
จํานวน 20,640.00 บาท
ค่าวัสดุ
จํานวน 341,120.00 บาท
1. ประเภทค่าอาหารเสริม(นม) จํานวน 341,120.00 บาท
งบเงินอุดหนุน
จํานวน 464,000.00 บาท
หมวดเงินอุดหนุน
จํานวน 464,000.00 บาท
1. ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการจํานวน 464,000.00 บาท
- อุดหนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนบ้านแม่ตาจํานวน108,000.00 บาท
- อุดหนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบ้านปงดอนจํานวน 60,000.00 บาท
- อุดหนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบ้านไฮ จํานวน 76,000.00 บาท
- อุดหนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบ้านเปียงใจจํานวน 88,000.00 บาท
- อุดหนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ตาในจํานวน 68,000.00 บาท
- อุดหนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบ้านเลาสู จํานวน64,000.00 บาท
งานศึกษาไม่กําหนดระดับรวม 85,000.00 บาท
งบดําเนินงาน
รวม 85,000.00
บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
รวม 85,000.00
บาท
ค่าใช้สอย
จํานวน 35,000.00
บาท
1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆจํานวน 35,000.00 บาท ดังนี้
- โครงการรอบรู้การอยู่ในประชาคมอาเซียน ตั้งไว้ 20,000.00 บาท
- โครงการส่งเสริมการอ่าน ตั้งไว้ 15,000.00 บาท
ค่าวัสดุ
จํานวน 50,000.00 บาท
1. ประเภทวัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000.00 บาท
แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นรวม 315,000.00 บาท
งบดําเนินงาน
รวม 155,000.00 บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุรวม 155,000.00 บาท
ค่าใช้สอย จํานวน 40,000.00 บาท
1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 5,000.00 บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์
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-

1.
-

ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จํานวน
5,000.00 บาท
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ จํานวน 35,000.00 บาท
โครงการกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 10,000.00 บาท
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์
ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จํานวน
15,000.00 บาท
- โครงการอบรมให้ความรู้โรคเอดส์ จํานวน 10,000.00 บาท
ค่าวัสดุ จํานวน 115,000.00 บาท
ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 75,000.00 บาท ดังนี้
ค่าน้ํายาฆ่าเชื้อโรค จํานวน 20,000.00 บาท
ค่าทรายกําจัดลูกน้ํายุงลาย(ทรายอะเบท) ตั้งไว้ 10,000.00 บาท
ค่าน้ํายากําจัดแมลง ตั้งไว้ 35,000.00 บาท
ค่าวัสดุการแพทย์ ตั้งไว้ 10,000.00 บาท
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 40,000.00 บาท
งบเงินอุดหนุน
จํานวน 160,000.00 บาท
หมวดเงินอุดหนุน
จํานวน
160,000.00 บาท
1. ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
จํานวน 160,000.00 บาท
- อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านแม่ตา หมู่ 1 สําหรับดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 20,000.00 บาท
- อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านปงดอน หมู่ 2 สําหรับดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 20,000.00 บาท
- อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านไฮ หมู่ 3 สําหรับดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 20,000.00 บาท
- อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเปียงใจ หมู่ 4 สําหรับดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 20,000.00 บาท
- อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านแม่ตาสามัคคี หมู่ 5 สําหรับ
ดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน
20,000.00 บาท
- อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านแม่ตาใน หมู่ 6 สําหรับดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 20,000.00 บาท
- อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านห้วยสะเหน้า หมู่ 7 สําหรับ
ดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน
20,000.00 บาท
- อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเลาสู หมู่ 8 สําหรับดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 20,000.00
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 414,000.00 บาท
งบบุคลากร
รวม 337,000.00 บาท
หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง
รวม 337,000.00 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) จํานวน 337,000.00 บาท
1. ประเภทเงินเดือนพนักงาน
จํานวน 337,000.00 บาท
งบดําเนินงาน
รวม 77,
000.00 บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุรวม 77,000.00 บาท
ค่าตอบแทน
จํานวน 47,000.00 บาท
2. ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000.00 บาท
3. ประเภทค่าเช่าบ้าน จํานวน 42
,000.00 บาท
ค่าใช้สอย จํานวน 30,000.00 บาท
1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ
จํานวน 30,000.00บาท ดังนี้
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000.00 บาท

1.
2.
3.
4.

1.
2.
1.
2.

1.
2.

แผนงานเคหะและชุมชน (รวมทุกงาน 3,859,400.00 บาท)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชนรวม 1,696,500.00 บาท
งบบุคลากร
รวม 1,080,000.00 บาท
หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง
รวม 1,080,000.00 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) จํานวน 1,080,000.00 บาท
ประเภทเงินเดือนพนักงาน จํานวน 916,000.00 บาท
ประเภทเงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42
,000.00
บาท
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 110,000.00 บาท
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000.00 บาท
- เงินค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง จํานวน 12,000.00 บาท
งบดําเนินงาน
รวม
495,000.00 บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
รวม 495,000.00 บาท
ค่าตอบแทน จํานวน
25,000.00 บาท
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000.00 บาท
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000.00 บาท
ค่าใช้สอย จํานวน
190,000.00 บาท
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 150,000.00 บาท
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ จํานวน 40,000.00 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000.00 บาท
ค่าวัสดุ จํานวน 280,000.00 บาท
ประเภทวัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000.00 บาท
ประเภทวัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000.00 บาท
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3. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000.00 บาท
4. ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000.00 บาท
งบลงทุน
จํานวน 121,500.00 บาท
หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 121,500.00 บาท
ค่าครุภัณฑ์
จํานวน 21,500.00 บาท
1. ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน 5,500.00 บาท
- ค่าตู้เหล็ก
จํานวน 5,500.00 บาท
2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 16,000.00 บาท
- ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) จํานวน 16,000.00 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน
100,000.00 บาท
1. ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน
100,000.00 บาท
- ค่าปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและเพดานอาคารที่ทําการองค์การบริหาร
ส่วนตําบลปงดอน ตั้งไว้ 100,000.00 บาท
งานไฟฟ้าถนนรวม 1,812,900.00 บาท
งบดําเนินงาน
รวม
100,000.00 บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
รวม
100,000.00 บาท
ค่าใช้สอย จํานวน
100,000.00 บาท
1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 60,000.00 บาท
- ค่าจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ จํานวน 60,000.00 บาท
- ประเภทค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000.00 บาท
- ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ )จํานวน 40,000.00 บาท
งบลงทุน
จํานวน 1,506,300.00 บาท
หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 1,506,300.00 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 1,506,300.00 บาท
1. ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จํานวน 1,326,300.00 บาท
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งนอก – บ่อทิ้งขยะ
บ้านปงดอน หมู่ 2 จํานวน 439,100.00 บาท
- โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้านแม่ตา
ใน หมู่ที่ 6 ร่วมพัฒนา ซอย 2 จํานวน 222,000.00 บาท
- โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้านแม่ตา
ใน หมู่ที่ 6 ร่วมพัฒนา ซอย 9 จํานวน 197,800.00
- โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้านไฮ หมู่
ที่ 3 ซอย 11 - ซอย 12 จํานวน 437,400.00 บาท
- เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค่า K) ตั้งไว้ 30,000.00 บาท
2. ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน
100,000.00 บาท ดังนี้
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- ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนน จํานวน 100,000.00 บาท
3. ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง จํานวน 80,000.00 บาท
งบเงินอุดหนุน
จํานวน 206,600.00 บาท
หมวดเงินอุดหนุน จํานวน
206,600.00 บาท
1. ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 100,000.00 บาท
- อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอําเภอแจ้ห่ม จํานวน 100,000.00 บาท
2. ประเภทเงินอุดหนุนกิจการเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน
106,600.00 บาท
- อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแม่ตา หมู่ที่ 1 จํานวน 17,300.00 บาท
- อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านปงดอน หมู่ที่ 2 จํานวน 24,300.00 บาท
- อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านไฮ หมู่ที่ 3 จํานวน 22,000.00 บาท
- อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านเปียงใจ หมู่ที่ 4 จํานวน 8,400.00 บาท
- อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแม่ตาใน หมู่ที่ 6จํานวน 17,300.00 บาท
- อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านห้วยสะเหน้าหมู่ที่ 7จํานวน 17,300.00 บาท
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 350,000.00 บาท
งบดําเนินงาน รวม 3
50,000.00 บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
รวม 350,000.00 บาท
ค่าใช้สอย จํานวน 3
50,000.00 บาท
1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 300,000.00 บาท
2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ จํานวน 50,000.00 บาท
- โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน จํานวน 50,000.00 บาท
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชนรวม 275,000.00 บาท
งบดําเนินงาน
รวม 275,000.00 บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ รวม 275,000.00 บาท
ค่าใช้สอย จํานวน 275,000.00 บาท
1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ จํานวน 275,000.00 บาท
- โครงการกิจกรรมส่งเสริมด้านสุขภาพและนันทนาการกลุ่มสตรี ผู้สูงอายุและ
ครอบครัว จํานวน 40,000.00 บาท
- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 80,000.00
- โครงการกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว จํานวน 50,000.00 บาท
- โครงการ “การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน”(โครงการ
D.A.R.E.) ตั้งไว้ 15,000.00 บาท
- โครงการกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ จํานวน 20,000.00 บาท
- โครงการปิดทองหลังพระ จํานวน 20,000.00 บาท
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- โครงการประกวดหมู่บ้านน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง จํานวน 50,000.00 บาท
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (รวม 415,000.00 บาท)
งานกีฬาและนันทนาการรวม 80,000.00 บาท
งบดําเนินงาน
รวม 80,000.00 บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
รวม 80,000.00 บาท
ค่าใช้สอย
จํานวน 70,000.00 บาท
1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ จํานวน 70,000.00 บาท
- โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชนและประชาชนตําบลปงดอน จํานวน
70,000.00 บาท
- ค่าวัสดุ
จํานวน 10,000.00 บาท
1. ประเภทวัสดุกีฬา จํานวน 10,000.00 บาท
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่นรวม 335,000.00 บาท
งบดําเนินงาน
รวม 270,000.00 บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ รวม 270,000.00 บาท
ค่าใช้สอย จํานวน 270,000.00 บาท
1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ จํานวน 270,000.00 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญของราชการ จํานวน 50,000.00 บาท
- โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 80,000.00 บาท
- โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จํานวน 80,000.00 บาท
- โครงการส่งเสริมกิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา จํานวน 20,000.00 บาท
- โครงการส่งเสริมประเพณีสลากภัตร จํานวน 10,000.00 บาท
- โครงการสืบสานอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นพื้นบ้านล้านนาจํานวน 20,000.00บาท
- โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 10,000.00 บาท
งบเงินอุดหนุน
จํานวน 65,000.00 บาท
หมวดเงินอุดหนุน จํานวน
65,000.00 บาท
1. ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 35,000.00 บาท
- อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแจ้ห่ม จํานวน 5,000.00 บาท
- อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแจ้ห่ม จํานวน 30,000.00 บาท
2. ประเภทเงินอุดหนุนกิจการเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน
30,000.00 บาท
- อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านไฮ หมู่ที่ 3 จํานวน10,000.00 บาท
- อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเลาสู หมู่ 8 จํานวน 20,000.00 บาท
แผนงานการเกษตร (รวมทุกงาน 180,000.00 บาท)
งานส่งเสริมการเกษตรรวม 70,000.00 บาท
งบดําเนินงาน
รวม
70,000.00 บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุรวม 70,000.00 บาท
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ค่าตอบแทน จํานวน 20,000.00 บาท
1. ประเภทเบี้ยประชุม จํานวน 20,000.00 บาท
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบล
จํานวน 20,000.00 บาท
ค่าใช้สอย จํานวน
50,000.00 บาท
1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ
จํานวน 50,000.00 บาท
- โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 50,000.00 บาท
งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้รวม 110,000.00 บาท
งบดําเนินงาน
รวม 110,000.00 บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
รวม 110,000.00 บาท
ค่าใช้สอย จํานวน 110,000.00 บาท
1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ
จํานวน 110,000.00 บาท
- โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวน 20,000.00 บาท
- โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ จํานวน 40,000.00 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและป่าสงวนแห่งชาติตามภารกิจถ่าย
โอน จํานวน 50,000.00 บาท
แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปารวม 440,000.00 บาท
งบดําเนินงาน
รวม 290,000.00 บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุรวม 290,000.00 บาท
ค่าใช้สอย จํานวน
150,000.00 บาท
1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 30,000.00 บาท
2. ประเภทค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 120,000.00 บาท
- ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษา
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ) จํานวน 120,000.00 บาท
ค่าวัสดุ
จํานวน 140,000.00 บาท
1. ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 70,000.00 บาท
- ค่าสารส้ม จํานวน 30,000.00 บาท
ค่าคลอรีน จํานวน 10,000.00 บาท
ค่าทราย, หินกรอง จํานวน 30,000.00 บาท
2.ประเภทวัสดุอื่น จํานวน
70,000.00 บาท
- ค่าวัสดุประปา จํานวน 70,000.00 บาท
งบลงทุน
จํานวน
150,000.00 บาท
หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน
150,000.00 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ จํานวน
150,000.00 บาท
1. ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซม
บํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง) จํานวน 150,000.00 บาท
แผนงานงบกลาง
งานงบกลาง
รวม 11,315,900.00 บาท
งบกลาง
รวม 11,315,900.00 บาท
1. ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 100,000.00 บาท
- เพื่อจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคม ของพนักงานจ้าง สังกัดสํานักงานปลัด,
กองคลัง, กองช่างองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอนจํานวน 74,000.00 บาท
- เพื่อจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคม ของพนักงานจ้าง ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก
จํานวน26,000.00 บาท
2. ประเภทเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
จํานวน 60,000.00 บาท
3. ประเภทเบี้ยความพิการ
จํานวน 2,244,800.00 บาท
4. ประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
จํานวน 8,067,600.00 บาท
5. ประเภทเงินสํารองจ่าย
จํานวน 500,000.00 บาท
6. ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน
จํานวน 181,000.00 บาท
- ค่าสมทบโครงการหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น (กองทุนสุขภาพระดับ
ตําบลของตําบลปงดอน) จํานวน 80,000.00 บาท
- ค่าสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนออมวันละบาทตําบลปงดอน จํานวน
100,000.00 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จํานวน 1,000.00 บาท
7. ประเภทกองทุนบําเหน็จบํานาญพนักงานส่วนตําบล จํานวน 162,500.00 บาท
นายสมบูรณ์ฯ :
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

:

นายสมบูรณ์ฯ :
ประธานสภาฯ

เมื่อท่านนายกองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ได้อ่านคําแถลงงบประมาณและ
รายละเอียดของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แล้ว
จะมีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยหรือมีข้อซักถามหรือไม่(ให้เวลาพอสมควร)เมื่อไม่มี ใน
การพิจารณาวาระที่ 1 นี้เป็นการพิจารณาในขั้นรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 256 2 และเป็นการพิจารณาลงมติว่า
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอนแห่งนี้จะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินี้หรือไม่
และจะมีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ (ได้เวลาพอสมควรแล้ว) เมื่อไม่มีจึงขอมติ
ที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 หรือไม่
มีมติการรับหลักการเป็นเอกฉันท์
จํานวน 15
เสียง
ไม่รับหลักการ
จํานวน
เสียง
งดการออกเสียง
จํานวน
เสียง
เพือ่ การจะนําร่างข้อบัญญัตนิ ส้ี กู่ ารพิจารณาในวาระที่ 2 , 3 ต่อไป จึงขอให้สมาชิก
สภาแห่งนี้เสนอว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการแปรญัตติจะมีกรรมการกี่คน ซึ่งตาม
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไข
ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554) กําหนดว่าคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ มีจํานวนไม่
น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน
นางใหนลีน แซ่จ๋าว : ขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติมีกรรมการจํานวน 3 คน
สมาชิกสภาฯ หมู่ 8
นายสมบูรณ์ฯ :
เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอจํานวนกรรมการในคณะกรรมการแปรญัตติเป็น
ประธานสภา ฯ
อย่างอื่น เป็นเวลาพอสมควรแล้วจึงเป็นอันว่าคณะกรรมการแปรญัตติมีกรรมการ
จํานวน
3 คน จึงขอมติที่ประชุมรับรอง
มติที่ประชุม :
มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้คณะกรรมการแปรญัตติมีกรรมการ จํานวน 3 คน
เห็นชอบเป็นเอกฉันท์
จํานวน
15
เสียง
ไม่รับรอง
จํานวน
- เสียง
งดการออกเสียง
จํานวน
- เสียง
นายสมบูรณ์ฯ :
ขอให้สมาชิกสภาเสนอชื่อผู้เข้าคัดเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติและมีผู้รับรอง 2 คน
ประธานสภา ฯ
และเสนอชื่อและคัดเลือกกรรมการเป็นรายคนจากกรรมการคนที่ 1 – 3
เริม่ คนที่ 1 ก่อน
ตามลําดับ
นายสีมา คนฟู : ขอเสนอนาย สุขแก้ว จี๋บุญมี
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 6 ผู้รับรอง 1. นายอํานวย เป็นเอก 2. นายวิชัย มีกลิ่น
นายสมบูรณ์ฯ:
เมื่อไม่มีการเสนอรายชื่ออื่นอีก เป็นอันว่านายสุขแก้ว จี๋บุญมี ได้รับคัดเลือกเป็น
ประธานสภา ฯ
กรรมการ คนที่ 1 และขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้เห็นชอบผู้ที่ได้รับการเสนอเป็นผู้ได้รับ
การคัดเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติ
มติที่ประชุม

:

มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์
จํานวน
ไม่รบั รอง
จํานวน
งดการออกเสียง
จํานวน
เพื่อเสนอชื่อกรรมการแปรญัตติคนที่ 2

15 เสียง
- เสียง
- เสียง

นายสมบูรณ์ฯ :
ประธานสภา ฯ
นายขวัญชัยฯ: ขอเสนอนาย
พิเดช เป็นแผ่น
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 4 ผู้รับรอง 1. นายสีมา คนฟู 2.นายเจริญ แข็งแรง
นายสมบูรณ์ฯ:
เมื่อไม่มีการเสนอรายชื่ออื่นอีก เป็นอันว่านายพิเดช เป็นแผ่น ได้รับคัดเลือกเป็น
ประธานสภา ฯ กรรมการคนที่ 2 และขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้เห็นชอบผู้ที่ได้รับการเสนอเป็นผู้ได้รับ
การคัดเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติ
มติที่ประชุม :

นายสมบูรณ์ฯ :
ประธานสภา ฯ

มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์
ไม่เห็นชอบ
งดการออกเสียง

จํานวน
จํานวน
จํานวน

เพื่อเสนอชื่อกรรมการแปรญัตติคนที่ 3

1

5
-

เสียง
เสียง
เสียง
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นายเจริญ แข็งแรง:
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 2

ขอเสนอนายสีมา คนฟู
ผู้รับรอง 1. นายเอกลักษณ์ แซ่ฟุ้ง 2. นายบุญ ไทยใหม่

นายสมบูรณ์ฯ
เมื่อไม่มีการเสนอรายชื่ออื่นอีก เป็นอันว่านายสีมา คนฟู ได้รับคัดเลือก
ประธานสภา ฯ เป็นกรรมการ
คนที่ 3 และขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้เห็นชอบผู้ที่ได้รับการเสนอเป็น
ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติ
มติที่ประชุม :
นายสมบูรณ์ฯ :
ประธานสภา ฯ

มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์
จํานวน
1
5
เสียง
ไม่เห็นชอบ
จํานวน
เสียง
งดการออกเสียง
จํานวน
เสียง
เป็นอันว่าผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อและเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติ จํานวน 3 คน ดังนี้
1. นายสุขแก้ว จี๋บุญมี
2. นายพิเดช เป็นแผ่น

3. นายสีมา คนฟู

มติที่ประชุม

:

นายสมบูรณ์ฯ :
ประธานสภาฯ

จึงขอให้คณะกรรมการแปรญัตติประชุม กันเองและ เลือกประธานและเลขานุการ
คณะกรรมการแปรญัตติ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2561 หลังเลิกประชุมนี้ต่อไป และหลังเลิก
ประชุมนี้ประธานสภาฯจะได้จัดส่งร่างข้อบัญญัตินี้ให้คณะกรรมการแปรญัตติเพื่อได้
พิจารณาโดยละเอียดต่อไปและขอให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณากําหนดระยะเวลา
ยื่นการเสนอคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ โดยเสนอคําแปรญัตติเป็นหนังสือ
ล่วงหน้าได้ที่ประธานกรรมการฯหรือกรรมการฯ ต่อไป สําหรับกําหนดระยะเวลายื่น
ญัตติจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง และขอให้คณะกรรมการแปรญัตติส่งร่างข้อบัญญัตินี้ที่
พิจารณาการแปรญัตติประการใดแล้วต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน
ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เพื่อประธานสภาจะได้จัดส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลปงดอนและผู้บริหารท้องถิ่น ต่อไป และขอนัดการประชุม
สามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี 256 1 ครั้งที่ 2 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2562 ในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ในวันที่ 21 สิงหาคม
2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน
รับทราบ
4.2 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561
-หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ด้วยได้รับญัตติผู้บริหารท้องถิ่นขอมติอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี
2562 กองคลัง จํานวน 2 รายการดังนี้
1. แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดําเนินงาน หมวดครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวล จํานวน
1 เครื่อง จํานวนเงิน 21 ,000.00 บาท เนื่องจาก มีความจําเป็นต้องจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล เพื่อใช้ในการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินทั้งในที่ตั้งสํานักงานและนอกที่ตั้งสํานักงาน เช่นการสํารวจข้อมูลภาคสนาม
และใช้เป็นอุปกรณ์ในการเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการจัดทําแผนที่ภาษี
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และทะเบียนทรัพย์สิน และหลักสูตรการฝึกอบรมด้านการเงิน การพัสดุ ซึ่งงบประมาณ
ดังกล่าวไม่ได้ตั้งไว้ จึงมีความจําเป็นต้องโอนตั้งเป็นรายการใหม่ รายละเอียดตามบัญชี
โอนเงินงบประมาณที่จัดส่งให้แล้วขอให้ตรวจดูรายละเอียดอีกครั้ง ซึ่งการโอน
งบประมาณรายจ่ายประจําปี หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นอํานาจของสภา
ท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 27 จึงขอมติต่อสภาแห่งนี้เห็นควรอนุมัติหรือไม่
มติที่ประชุม

:

มติที่ประชุม

:

อนุมัติให้โอนเป็นเอกฉันท์ จํานวน
15 เสียง
ไม่อนุมัติ
จํานวน
- เสียง
ลาประชุม
จํานวน
- เสียง
งดออกเสียง
จํานวน
- เสียง
2. แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดําเนินงาน หมวดครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์สํานักงาน รายการเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน(มีระบบ
ฟองอากาศ) ขนาด18 ,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง จํานวนเงิน 57 ,200.00 บาท
เนื่องจากเครื่องปรับอากาศเดิมที่ใช้อยู่ขนาด 36 ,000 บีทียู ชํารุด เสื่อมสภาพตามอายุ
การใช้งานเพราะใช้มาเป็นเวลานาน 12 ปี ได้ติดต่อให้ช่างมาซ่อมแล้ว มีค่าใช้จ่ายสูงไม่
คุ้มค่ากับการซ่อม จึงขออนุมัติซื้อเครื่องปรับอากาศใหม่ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
เป็นขนาด 18,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง เพื่อให้เครื่องปรับอากาศกระจายความเย็นได้
ทั่วทั้งพื้นที่ห้อง เนื่องจากห้องทํางานมีลักษณะกว้างแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า และเพื่อให้
สะดวกและเป็นผลดีในการซ่อมบํารุงในอนาคตกรณีเครื่องปรับอากาศเครื่องใดเครื่อง
หนึ่งชํารุด อีกเครื่องยังสามารถใช้การได้ ซึ่งงบประมาณดังกล่าว ไม่ได้ตั้งไว้ จึงมีความ
จําเป็นต้องโอนเพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินงบประมาณที่จัดส่ง
ให้แล้วขอให้ตรวจดูรายละเอียดอีกครั้ง ซึ่งการโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี หมวด
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นอํานาจของสภาท้องถิ่นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
ข้อ 27 จึงขอมติต่อสภาแห่งนี้เห็นควรอนุมัติหรือไม่

อนุมัติให้โอนเป็นเอกฉันท์ จํานวน
15 เสียง
ไม่อนุมัติ
จํานวน
- เสียง
ลาประชุม
จํานวน
- เสียง
งดออกเสียง
จํานวน
- เสียง
4.3 ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกในปีถัดไปโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
พื้นที่ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลปงดอน จานวน 261,500.00 บาท
นายสมบูรณ์ฯ :
ด้วยได้รับญัตติผู้บริหารท้องถิ่นขออนุมัติกันเงิน ไว้เบิกในปีถัดไป แผนงานเคหะและ
ประธานสภาฯ ชุมชนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในพื้นที่ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน จํานวน 261,500.00
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในพื้นที่ที่ทําการองค์การ
บริหารส่วนตําบลปงดอน ขนาดกว้าง 4.00 – 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 108.00
เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม้น้อยกว่า 457.00 ตารางเมตร พร้อมถมไหล่ทางลูกรังข้างละ
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มติที่ประชุม

นายสมบูรณ์ฯ
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

นายสมบูรณ์ฯ

ไม่น้อยกว้า 0.20 เมตร และลานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 6.00
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 36.00 ตารางเมตร พร้อมจัดทํา
ป้ายโครงการฯ จํานวน 1 ป้ายรายละเอียดตามแบบและประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ
ปรากฏในแผนที่พัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า
118 (กองช่าง) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 5
การกันเงิน ข้อ 59 เนื่องจากรายการยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน และโครงการดังกล่าวมีความ
จําเป็นเพื่อประโยชน์ของประชาชน และจะมีท่านใดจะอภิปรายมีความคิดเห็นอื่นหรือไม่
เมื่อไม่มีการอภิปรายหรือซักถามประการใด จึงขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ จะอนุมัติตาม
เสนอหรือไม่
:
อนุมัติเป็นเอกฉันท์ จํานวน
15 เสียง
ไม่อนุมัติ
จํานวน
- เสียง
งดออกเสียง
จํานวน
- เสียง
4.4 ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกในปีถัดไปโครงการปรับปรุงบริเวณอาคารอเนกประสงค์
บ้านห้วยสะเหน้า หมู่ 7 จานวน 184,600.00 บาท
:
ด้วยได้รับญัตติผู้บริหารท้องถิ่นขออนุมัติกันเงิน ไว้เบิกในปีถัดไป แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน
งบลงทุน หมวด
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุง
บริเวณอาคารอเนกประสงค์บ้านห้วยสะเหน้า หมู่ 7 จํานวน 184,600.00 บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าปรับปรุงบริเวณอาคารอเนกประสงค์บ้านห้วยสะเหน้า หมู่ 7 ตําบลปงดอน
อําเภอแจ้ห่ม จังหวัดลําปาง โดยเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้างเฉลี่ย 13.00 เมตร
ยาวเฉลี่ย 35.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 395.00 ตาราง
เมตร พร้อมจัดทําป้ายโครงการฯ จํานวน 1 ป้ายรายละเอียดตามแบบและประมาณการ
ค่าใช้จ่ายโครงการปรากฏในแผนที่พัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน (พ.ศ.
2561 – 2564) หน้า 105 (กองช่าง) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2547 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59 เนื่องจากรายการยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน และโครงการ
ดังกล่าวมีความจําเป็นเพื่อประโยชน์ของประชาชน และจะมีท่านใดจะอภิปรายมีความ
คิดเห็นอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มีการอภิปรายหรือซักถามประการใด จึงขอมติที่ประชุมสภา
แห่งนี้ จะอนุมัติตามเสนอหรือไม่
:
อนุมัติเป็นเอกฉันท์ จํานวน
15 เสียง
ไม่อนุมัติ
จํานวน
- เสียง
งดออกเสียง
จํานวน
- เสียง
4.5 การพิจารณาเห็นชอบคาขวัญตาบลปงดอน
ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน อําเภอแจ้ห่ม จังหวัดลําปาง ได้มีการประกวดคํา
ขวัญในหัวข้อ "คําขวัญตําบลปงดอน " และคณะกรรมการฯได้พิจารณาคัดเลือกและ
ปรับปรุงแต่งคําขวัญตําบลปงดอน ดังนี้
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มติที่ประชุม

:

เห็นชอบ
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง

จํานวน
จํานวน
จํานวน

15 เสียง
- เสียง
- เสียง

นายสมบูรณ์ฯ
:เมื่อไม่มีระเบียบวาระอื่นอีกจึงขอนัดการประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ประธานสภา ฯ ปงดอน
ประจําปี 2561 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 21 สิงหาคม 256 1 เวลา 1 3.00 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอนแล้ว จึงขอปิดการประชุม
นายสมบูรณ์ฯ :
ประธานสภา

เมื่อหมดระเบียบวาระการประชุมแล้วขอปิดการประชุม

ปิดการประชุม เวลา 16.00 น.
(ลงชื่อ)

นิพนธ์ สนั่นเอื้อ
ผู้บันทึกการประชุม
(นายนิพนธ์ สนั่นเอื้อ)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

สีมา คนฟู ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายสีมา คนฟู)

(ลงชื่อ)

เจริญ แข็งแรง กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายเจริญ แข็งแรง)

(ลงชื่อ)

วิชัย มีกลิ่น กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายวิชัย มีกลิ่น)
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอนได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลปงดอน ประจําปี 2561 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เมื่อคราวประชุมสามัญสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ประจําปี 2561 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 วันที่ 8 สิงหาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว และ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554
(ลงชื่อ)

สมบูรณ์ ไหวพินิจ
รับรองรายงานการประชุม
(นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน

