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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี 2558 ครั้งที่ 1
วันที่ 14 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส
****************
ผู้เข้าประชุม
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ชื่อ - สกุล
นางนงคราญ นักหล่อ
นายเสรีย์ เครื่องสนุก
นายบุญโยง ชุ่มลือ
นายเสฎฐวุฒิ บุญมา
นางประครอง ยะมา
นายพัฒน์พงษ์ บัวเงิน
นายสมพร ดวงแก้ว
นายอุดม นาแพร่
นายเกียรติ บุญยืน
นางประภา เครืออินทร์
นายรังสรรค์ ต้นนา
นายอร่าม ขาวแสง
นายบุญ บุญปั๋น
นายอนันต์ เมืองชุม
นางสาวทัศมาลัย ฝั้นสืบ
นายนิพจน์ สุวรรณ์
นายสมบูรณ์ มอญแก้ว
นายวิรัตน์ ชุ่มวงศ์
นางอังคณา อึง
นางสุทธินันท์ โรจนอุดมพร
นางสาวจุฬาพรรณ ท้าวยศ
นายนิรุตติ์ เตปันคา
นายเกรียงศักดิ์ โลหะกิจ
นางสุภาพร นาแพร่

ตาแหน่ง
ประธานสภา อบต.แม่ใส
รองประธานสภา อบต.แม่ใส
สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 1
สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 2
สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 2
สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 3
สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 4
สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 4
สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 5
สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 5
สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 6
สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 6
สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 7
สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 7
สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 8
สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 8
สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 9
สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 9
สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 10
สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 10
สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 11
สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 11
สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 12
สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 12

ลายมือชื่อ
นงคราญ นักหล่อ
เสรีย์ เครื่องสนุก
บุญโยง ชุ่มลือ
เสฎฐวุฒิ บุญมา
ประครอง ยะมา
พัฒน์พงษ์ บัวเงิน
สมพร ดวงแก้ว
อุดม นาแพร่
เกียรติ บุญยืน
ประภา เครืออินทร์
รังสรรค์ ต้นนา
อร่าม ขาวแสง
บุญ บุญปั๋น
อนันต์ เมืองชุม
ทัศมาลัย ฝั้นสืบ
นิพจน์ สุวรรณ์
สมบูรณ์ มอญแก้ว
วิรัตน์ ชุ่มวงศ์
อังคณา อึง
สุทธินันท์ โรจนอุดมพร
ไม่มา
นิรุตติ์ เตปันคา
เกรียงศักดิ์ โลหะกิจ
สุภาพร นาแพร่
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ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ชื่อ - สกุล
นายสันติ สารเร็ว
นายภาคภูมิ ไชยขัติย์
นางชไมมาศ มอญแก้ว
นายสมศักดิ์ ไชยศรี
นายมนัส การเร็ว
นายหัสต์กมล เครือคา
นายประวิทย์ อาจหาญ
นายประพันธ์ ปิงสุแสน
นางสายสุดา เมืองมา
นางลออ มหาวรรณศรี
ร.ต.ต.สุทัศน์ คาตั๋น
นายคมสันต์ สิงห์วี
นางวนิดา ไชยเมือง
นายทวี ไชยขัตติ์

ตาแหน่ง
นายก อบต.แม่ใส
รองนายก อบต.แม่ใส
ปลัด อบต.แม่ใส
รองนายก อบต.แม่ใส
เลขานุการ นายก อบต.แม่ใส
หัวหน้าสานักงานปลัด อบต.
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10
จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้อานวยการกองสาธารณสุข
จนท.ประจาตู้ยามแม่ใส
เจ้าหน้าที่ กศน.แม่ใส
นักวิชาการพัฒนาชุมชน
ครูโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส

ลายมือชื่อ
สันติ สารเร็ว
ภาคภูมิ ไชยขัติย์
ชไมมาศ มอญแก้ว
สมศักดิ์ ไชยศรี
มนัส การเร็ว
หัสต์กมล เครือคา
ประวิทย์ อาจหาญ
ประพันธ์ ปิงสุแสน
สายสุดา เมืองมา
ลออ มหาวรรณศรี
สุทัศน์ คาตั๋น
คมสันต์ สิงห์ดี
วนิดา ไชยเมือง
ทวี ไชยขัตติ์
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เมื่อถึงเวลา 09.00 น. เลขานุการสภา อบต.แม่ใส ได้ให้สัญญาณเข้าห้องประชุม ปรากฎว่ามีผู้เข้าประชุม จานวน
23 คน ไม่มาประชุม จานวน 1 คน และผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 14 คน จากนั้น ได้เชิญประธานสภา อบต.แม่ใส ดาเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส
ประธานสภา อบต.

มติที่ประชุม

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส
ตามที่สภา อบต.แม่ใสได้มีมติกาหนดวันเริ่มประชุม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี 2558 โดย
ให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2558 มีกาหนด 15 วัน ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
แม่ใส สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 นั้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ.2537 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552) ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลแม่ใส จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี 2558
ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส จึงประกาศ
ให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส สมัยสามัญ สมัยที่ 2
ประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558
ประธานสภา อบต.
เลขานุการสภา อบต.

ประธานสภา อบต.

มติที่ประชุม

ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล แถลงผลการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลแม่ใสครั้งที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ
ท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพ ดิฉันขอแถลงผลการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลแม่ใส สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา คณะ
กรรมการฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.แม่ใส ดังกล่าวข้างต้นด้วยความละเอียดถี่ถ้วนเป็น
อย่างดีแล้ว ผลปรากฏว่า มีประเด็นต่าง ๆ ครบถ้วนถูกต้อง ตามรายละเอียดสาเนารายงานการ
ประชุมที่ได้แจกให้ทุกท่านแล้ว จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้การรับรองรายงานการประชุม
ดังกล่าวต่อไป
ท่านเลขานุการสภา อบต. ได้แถลงผลการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.แม่ใส สมัยสามัญ สมัย
ที่ 2 ประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 ให้ที่ประชุมทราบแล้ว ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใด
จะขอแก้ไขในส่วนใดหรือไม่ หากไม่มีดิฉันใคร่ขอมติที่ประชุมว่าจะให้การรับรองรายงานการประชุม
สภา อบต.แม่ใส สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 หรือไม่ ท่านใดให้
การรับรองโปรดยกมือ
มีสมาชิกสภา อบต. ยกมือให้การรับรอง จานวน 23 คน
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ประธานสภา อบต.

เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม สภา อบต.แม่ใส สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี
2558 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องด่วน / เพื่อพิจารณา

3.1 การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ประธานสภา อบต.
นายก อบต.แม่ใส

ขอเชิญท่านนายก อบต.แม่ใส ชี้แจงต่อที่ประชุม
เนื่องจากค่าครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง และค่าครุภัณฑ์อื่นๆ ไม่ได้ตั้ง
จ่ายไว้ จึงมีความจาเป็นต้องโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ โดยอานาจอนุมัติในการโอนครั้งนี้เป็นของสภา อบต.แม่ใส ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 27 กล่าวว่าการโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงมีความจาเป็นต้อง
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยเฉพาะรายการค่าซื้อรถยนต์
บรรทุกอเนกประสงค์ติดกระเช้าซ่อมไฟฟ้ามีความจาเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากในปัจจุบันการซ่อมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะของ อบต.แม่ใส เป็นไปด้วยความลาบาก จนท.ไฟฟ้า ต้องใช้บันไดไม้ไผ่ในการปีนขึ้น
ไปซ่อมไฟฟ้า อาจเกิดอันตรายได้โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน เสาไฟฟ้าเปียกน้า มีความชื้นสูง อาจเกิด
ไฟฟ้าดูดได้ ดังนั้นจึงมีความจาเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
รวมงบประมาณที่ขอโอนเพิ่มทั้งสิ้น 2,088,000 บาท รายละเอียดดังนี้
โอนเพิ่ม
ประเภทรายจ่าย
โครงการ/รายการ
งบประมาณ งบประมาณ จานวน งบประมาณ
อนุมัติ
ก่อนโอน เงินที่โอน หลังโอน
(+/-)
ครุภัณฑ์อื่น ๆ
แผงตั้งด่านสามเหลี่ยม
0
0
14,000(+)
14,000
แบบมีล้อเลื่อน จานวน
2 ชุด ๆ ละ 7,000 บาท
คาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย กรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
- ฐานกว้าง 70 ซม.ยาว 80 ซม.สูงจากพื้น 130 ซม.
ครุภัณฑ์เครื่อง
ดับเพลิง

สายส่งน้าขนาด 2.5 นิ้ว
0
0
24,000(+)
24,000
จานวน 2 เส้น ๆ ละ
12,000 บาท
คาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย กรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
- เป็นสายดับเพลิงสีแดงขนาด 2.5 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 20 เมตร
- ภายนอกทาขึ้นจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์ เคลือบด้วยโพลียูเรเทน ทนสารเคมี กรด ด่าง ภายในอาบยาง
สังเคราะห์ สีดาเพื่อลดแรงเสียดทานของน้า
- สามารถทนแรงดันที่จุดแตก ไม่น้อยกว่า 600 ปอน/ตารางนิ้ว
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ค่าครุภัณฑ์
ค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุก
450,000 450,000 2,050,000 2,500,000
ยานพาหนะและ อเนกประสงค์ติดกระเช้า
ขนส่ง
ซ่อมไฟฟ้า
คาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย กรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
- จัดซื้อรถยนต์บรรทุกอเนกประสงค์ติดกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จานวน 1 คัน ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์
ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ มีกาลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า (อุปกรณ์ทุกชิ้นเป็นของใหม่ไม่เคยใช้มาก่อน)
งบประมาณตั้งไว้ 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ตัวรถยนต์บรรทุก
1. เป็นรถยนต์บรรทุกชนิด 6 ล้อ ล้อหน้าเดี่ยวล้อหลังคู่เป็นของใหม่ไม่เคยใช้มาก่อน
2. เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ มีกาลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า เป็นเครื่องยนต์ได้รับ
มาตรฐานความปลอดภัยสารมลพิษจากเครื่องยนต์ เลขที่ มอก. 2315 – 2551 หรือล่าสุด
3. ระบบขับเคลื่อน มีเกียร์เดินหน้า 5 เกียร์ ถอยหลัง 1 เกียร์
4. ระบบเบรกเป็นแบบไฮดรอลิคและเบรกไอเสีย พร้อมเบรกมือ
5. ระบบคลัทช์แบบแห้งแผ่นเดี่ยว บังคับด้วยไฮดรอลิค
6. ระบบบังคับเลี้ยวพวงมาลัยขวาพร้อมพวงมาลัยเพาเวอร์
7. ขนาดยางไม่น้อยกว่า 7.00 – 16 นิ้ว ผ้าใบหรือใยสังเคราะห์ไม่น้อยกว่า 12 ชั้น
8. มีระบบสั ญ ญาณไฟครบถ้วนตามกรมการขนส่ งทางบกกาหนดและตามความจาเป็นในการ
ปฏิบัติงาน
9. ใช้ระบบไฟฟ้าใช้แบตเตอรี่ขนาด 12 โวลท์ จานวน 2 ชุด
10. สมรรถนะน้าหนักของรถรวมน้าหนักบรรทุก (GROSS VEHICLE WEIGHT : GVW) ไม่น้อย
กว่า 6,500 กิโลกรัม
11. ถังน้ามันเชื้อเพลิงมีฝาปิดมีกุญแจ
ระบบช่วงล่าง
เป็นไปตามแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต
ระบบขับเคลื่อนเพลาท้าย
เป็นไปตามแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต
ระบบไฟฟ้า
1. ใช้ระบบแรงเคลื่อนไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 24 โวลท์ ใช้แบตเตอรี่ 12 โวลท์ ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 65 แอมป์/ชั่วโมง จานวน 2 ลูก พร้อมฝาครอบแบตเตอรี่และกุญแจล็อกแข็งแรง
2. มีอัลเทอร์เนเตอร์ ชนิด 24 โวลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า 30 แอมป์ หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
3. มีมอเตอร์สตาร์ทชนิด 24 โวลท์ หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
กระบะท้าย
1. กระบะท้ายสร้างด้วยเหล็กแผ่นมาตรฐานอย่างดีมีความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม. ที่สามารถเปิดปิดได้ด้านข้างๆ ละ 1 บาน และประตูท้ายเปิด-ปิดได้ 1 บาน และสามารถเปิดออกได้เองเมื่อทาการยกเท
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2. ส่วนพื้นสร้างด้วยเหล็กอย่างดีมีความหนาไม่น้อยกว่า 4.5 มม. เคลือบผิวป้องกันสนิมด้วยซิ้งค์ จาก
โรงงานที่ได้รับมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 และได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานทางด้านการชุบ
โลหะโดยตรง มีผลทดสอบการกัดกร่อนของสนิมโดยวิธีพ่นละอองน้าเกลือเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 140 ชั่วโมง
ที่ความหนาไม่น้อยกว่า 8 ไมคอน จานวนตัวอย่างไม่น้อยกว่า 5 ตัวอย่าง ตามมาตรฐาน JISz2371 โดยไม่
เกิดสนิ มแดง จากสถาบั น ทางด้านยานยนต์ โดยมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจาหน่ายฉบับจริง โดยระบุชื่อ
หน่วยงานและต้องแนบสาเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน(รง.4) สาเนาเอกสารรับรองมาตรฐาน
ISO 9001 ของโรงงานชุบโลหะ เอกสารต่างๆ นามาแสดงในวันยื่นซองประกอบการพิจารณา และสามารถ
ให้ตรวจสอบการทดสอบจากเครื่องทดสอบของโรงงานชุบซิงค์ได้ตลอดเวลา
3. การยกเทท้ายด้วยระบบไฮดรอลิคดันใต้ท้องกระบะบรรทุก กระบอกไฮดรอลิ กสามารถรับ
น้าหนักได้ไม่น้อยกว่า 4,000 กิโลกรัม และได้มาตรฐานอุตสาหกรรม(มอก.) จากสานักงานมาตรฐานสินค้า
อุตสาหกรรม หรือผลิตจากโรงงานรับรองคุณภาพ ISO 9001:2000 มีหนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนจาหน่าย
โดยระบุชื่อหน่วยงานมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา
4. มีคันบังคับการยกเทอยู่ในห้องพนักงานขับรถ ทางานด้วยระบบ พี.ที.โอ จากกาลังเครื่องยนต์
ของรถยนต์
5. กระบะท้ายมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 3 ลบ.ม.
เครนไฮดรอลิคและกระเช้าซ่อมไฟฟ้า
1. เป็ นเครนไฮดรอลิคของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน แบบเครนไฮดรอลิคพับติดตั้งระหว่างห้อง
คนขับกับกระบะท้าย แขนยกท่อนในเป็นแบบข้อต่อทาการพับและกางออกด้วยระบบไฮดรอลิค
2. เครนไฮดรอลิคขนาดไม่น้อยกว่า 4 ตันที่ระยะ 1 เมตร พร้อมกระเช้า
3. มีคันบังคับควบคุมที่ฐานเครนทั้งสองด้าน
4. อุปกรณ์นิรภัยของระบบไฮดรอลิคเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต
5. เครนไฮดรอลิคเมื่อต่อกระเช้ารวมแขนเสริมสามารถยกสูงจากพื้นดินถึงปากกระเช้าไม่น้อยกว่า
12 เมตร
6. เครนหมุนได้ไม่น้อยกว่า 360 องศา
7. เครนยืดด้วยกระบอกไฮดรอลิดได้ไม่น้อยกว่า 2 ท่อน ระยะยืดได้ไม่น้อยกว่า 5 เมตร
8. เครนมีความสามารถในการยกดังนี้
- ที่ระยะ 1.70 เมตร ยกน้าหนักได้ไม่น้อยกว่า 3,800 กิโลกรัม
- ที่ระยะ 2.50 เมตร ยกน้าหนักได้ไม่น้อยกว่า 2,300 กิโลกรัม
- ที่ระยะ 3.80 เมตร ยกน้าหนักได้ไม่น้อยกว่า 1,700 กิโลกรัม
- ที่ระยะ 5.20 เมตร ยกน้าหนักได้ไม่น้อยกว่า 1,200 กิโลกรัม
9. น้าหนักเครนไม่เกิน 1,100 กิโลกรัม (ไม่รวมน้าหนักแขนเสริมและกระเช้า)
10. เครนไฮดรอลิค เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศมีคุณภาพมาตรฐานเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
จากโรงงานที่ได้รับรองระบบคุณภาพ และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
จากสถาบันวิจัยฯ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี โดยมีเอกสารและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจาหน่ายจาก
ผู้ผลิตมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา
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11. เครนขณะพั บ เก็บ เรียบร้อยมีความสู งและความกว้าง วัดรวมเท้ าช้างไม่เกินกว่ากฎหมาย
กาหนด
12. ชุดกระเช้าไฟเบอร์ก ลาส สามารถทนกระแสไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 8,000 โวลท์ สามารถจุ
ผู้ปฏิบัติงานได้ไม่น้อยกว่า 2 คน โดยให้ผู้ปฏิบัติงานยืนปฏิบัติงานได้สะดวก และรับน้าหนักได้ไม่น้อยกว่า
200 กิ โลกรั ม พร้ อ มมี ร ะบบปรับ กระเช้ าให้ อยู่ ในแนวดิ่ งขณะปฏิ บั ติ งาน ตั ว กระเช้ าไฟเบอร์กลาสมี
ผลทดสอบจากสถาบันของรัฐที่ปฏิบัติการเกี่ยวกับไฟฟ้าโดยตรง และมีเอกสารต่างๆ ประกอบการพิจารณา
ในวันยื่นซองเสนอราคา
13. มีขาค้ายันทั้งสองด้านทางานด้วยระบบไฮดรอลิคติดตั้งหลังเก๋ง 1 ชุด
ระบบสัญญาณไฟฉุกเฉิน
1. ติดตั้งไฟสัญญาณฉุกเฉินให้แสงวับวาบไม่น้อยกว่า 450 ครั้งต่อนาที
2. หลอดและจานสะท้อนแสงแต่ละชุดขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์แบบแยกอิสระเมื่อตัวหนึ่งตัวใดเกิด
ชารุดอีกตัวยังทางานได้ปกติ
3. ติดตั้งไฟสัญญาณฉุกเฉินแบบแผงชนิดสั้นขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 8 นิ้ว ยาว 16 นิ้ว สูง 5 นิ้ว
4. โคมไฟหมุนใช้หลอดฮาโลเจ้นขนาด 70W/24VDC จานวน 2 โคมแต่ละโคมมีจานโค้งสะท้อน
แสงตรงกลางระหว่างโคมทั้งสองเป็นแผ่ นสะท้อนแสงได้ทั้ง 4 ด้าน จานวน 1 ชุด ด้านหน้า -หลั งแผ่ น
สะท้อนมีไฟกระพริบแบบหลอดซีนอน จานวน 1 ชุด
5. ฝาเลนส์ครอบดวงไฟทาด้วยวัสดุทนความร้อน (POLYCARBONATE) ฉีดขึ้นรูป ด้านบนของฝา
เลนส์มีลายฝ้าเพื่อลดแสงสะท้อนจากภายนอกภายในประกอบด้วยโคมไฟหมุน เป็นแบบฮาโลเจน จานวน
ไม่น้อยกว่า 1 หลอด โดยเป็นผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตจากโรงงานได้รับมาตรฐานรับรองคุณภาพ มอก 9001
เครื่องมืออุปกรณ์
1. ยางอะไหล่พร้อมกงล้อ
จานวน 1 ชุด
2. บล็อกถอดล้อ
จานวน 1 ชุด
3. ประแจบล็อกถอดยางอะไหล่
จานวน 1 ชุด
4. ชุดอัดจารบี
จานวน 1 ชุด
5. แม่แรงไฮดรอลิคพร้อมด้าม ตามมาตรฐานผู้ผลิต จานวน 1 ชุด
6. เครื่องมือบารุงรักษาประจารถ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
จานวน 1 ชุด
7. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ, วิทยุเล่นซีดีได้ และฟิล์มกรองแสง พร้อมใช้งานได้ทันทีจานวน 1 ชุด
8. รับประกันความเสียหายของตัวรถและชุดเครนไฮดรอลิค อันเนื่องมาจากการใช้งาน และเมื่อ
เกิดการขัดข้องจะต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันนับจากได้รับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตาบลเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
9. จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้องค์การบริหารส่วนตาบลก่อนรับเงิน
การพ่นสีและข้อความ
1. การพ่นสีภายนอก พ่นสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า 2 ชั้น แล้วจึงพ่นสีทับด้วยสีจริงอย่างดีไม่
น้อยกว่า 2 ชั้น (สีจริงตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลกาหนด)
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2. การพ่นสีภายในกระบะ (BODY) พ่นสีกันสนิม (EPOXY) หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 2 ชั้น ก่อน
พ่นสีจริง
3. ตราหน่วยงานและตัวอักษรข้อความต่าง ๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลกาหนด
ข้อกาหนดอื่นๆ
1. รถยนต์บรรทุกติดเครนพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าผลิตประกอบจากโรงงานได้การรับรองระบบ
คุณภาพตามมาตรฐาน มอก.9001-2544 (ISO9001:2000) หรือ มอก.9001-2552 (ISO9001-2008) ใน
ขอบข่ายการออกแบบและพัฒ นาการผลิต และการบริการซ่อมตัวถังยานพาหนะ โดยมีหนังสือแต่งตั้ง
ตัวแทนจาหน่าย ระบุชื่อหน่วยงาน และแนบสาเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน(รง.4) สาเนาเอกสาร
รับรองคุณภาพ มอก. ตามรายละเอียดข้างต้นมาแสดงในวันยื่นซองประกอบการพิจารณา
โอนลด
ประเภทรายจ่าย

รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น
รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการฯ
ค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง
ค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่
อปท.
ค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่
อปท.
ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ

โครงการ/รายการ

โครงการแข่งขันกีฬา
แม่ใสสัมพันธ์

โครงการแข่งขันกีฬา
แม่ใสสัมพันธ์

งบประมาณ งบประมาณ จานวนเงิน งบประมาณ
อนุมัติ
ก่อนโอน
ที่โอน
หลังโอน
(+/-)
150,000
133,000 14,000(-)
119,000

150,000

119,000

24,000(-)

95,000

79,000

79,000

79,000(-)

0

(สานักงานปลัด)

540,000

510,000

510,000(-)

0

(กองคลัง)

200,000

182,850

152,850(-)

30,000

30,000

30,000

30,000(-)

0

(กองคลัง)

(สานักงานปลัด)
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ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ
เงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร
รายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ

(กองคลัง)

10,000

(สานักงานปลัด)
(กองคลัง)

ค่าจ้างเหมาบริการ
(ค่าจ้างเหมาบริการ
ทั่วไป)
รายจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการ
เกี่ยวเนื่องกับการ เลือกตั้ง
ปฎิบัติราชการฯ
ค่าบารุงรักษา
(สานักงานปลัด)
และซ่อมแซม
ค่าบารุงรักษา
(กองคลัง)
และซ่อมแซม
ค่าจ้างที่ปรึกษา
เพื่อศึกษาวิจัย
ประเมินหรือ
พัฒนาระบบฯ
รายจ่ายเพื่อให้
ค่าจ้างเหมาบริการ
ได้มาซึ่งบริการ
-ค่าจ้างผู้อยู่ดูแล
สถานที่ราชการ
รายจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
เกี่ยวเนื่องกับการ วันเด็กแห่งชาติ
ปฏิบัติราชการฯ
ค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ
ของพนักงานจ้าง
ค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการฯ
ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ

10,000

10,000(-)

0

60,000 36,960.25

20,000(-)

16,960.25

20,000 15,626.25

10,000(-)

5,625.25

20,000

20,000

20,000(-)

0

100,000

100,000

100,000(-)

0

100,000

60,294.49

50,000(-)

10,294.49

10,000

7,020

7,020(-)

0

15,000

15,000

15,000(-)

0

110,000

110,000

110,000(-)

0

50,000

35,000

35,000(-)

0

85,000

59,925

59,925(-)

0

25,000

21,250

19,750(-)

1,500

120,000

120,000

120,000(-)

0

5,000

5,000

5,000(-)

0

ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร
รายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ
ค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่
อปท.
รายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ
ค่าบารุงรักษา
และซ่อมแซม
รายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเกี่ยวกับ
การรับรองและ
พิธีการ
รายจ่ายเกี่ยวกับ
การรับรองและ
พิธีการ
รายจ่ายเกี่ยวกับ
การรับรองและ
พิธีการ
รายจ่ายเกี่ยวกับ
การรับรองและ
พิธีการ
รายจ่ายเกี่ยวกับ
การรับรองและ
พิธีการ
รายจ่ายเกี่ยวกับ
การรับรองและ
พิธีการ

25,000
30,000

25,000
30,000

25,000(-)
30,000(-)

10
0
0

ค่าโฆษณาและเผยแพร่

30,000

30,000

30,000(-)

0

ค่าจ้างเหมาบริการ
ทั่วไป

20,000

20,000

20,000(-)

0

200,000

63,700

63,700(-)

0

60,000

60,000

48,000(-)

12,000

100,000

95,200

95,200(-)

0

50,000

40,300

40,300(-)

0

100,000

87,000

80,000(-)

7,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ประเพณีขอฝน

15,000

15,000

15,000(-)

0

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
สรงน้าพระพุทธศิลาธร

5,000

5,000

5,000(-)

0

ค่าใช้จ่ายมนัสการพระ
บรมสารีริกธาตุ

5,000

5,000

5,000(-)

0

ค่าใช้จ่ายสรงน้าพระ
ธาตุเจ้าสว่างเมือง

5,000

5,000

5,000(-)

0

ค่าใช้จ่ายประเพณีแห่
เทียนเข้าพรรษา

30,000

18,600

18,600(-)

0

ค่าจ้างคนงานทั่วไป

ค่าจ้างเหมาบริการ
ทั่วไป
ค่าใช้จ่ายในพิธีศาสนา
และประเพณี

รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการฯ
รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการฯ
เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ

เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ

เงินเพิ่มต่าง ๆ
ของพนักงาน

ประธานสภา อบต.

มติที่ประชุม
ประธานสภา อบต.

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

200,000

42,100

42,100(-)
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0

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์

100,000

15,900

15,900(-)

0

อุดหนุนโรงเรียนชุมชน
บ้านแม่ใส
-โครงการอาหาร
กลางวัน ระดับชั้น
มัธยมศึกษา
อุดหนุนโรงเรียนชุมชน
บ้านแม่ใส
-โครงการเยาวชนรุ่น
ใหม่ห่างไกลยาเสพติด
(สานักงานปลัด)

228,800

114,400

114,400(-)

0

10,000

10,000

10,000(-)

0

60,000

47,420

33,255(-)

14,165

รายละเอียดปรากฏตามบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายฯ ที่ได้แจกจ่ายให้ทุกท่านแล้ว จึงขอเสนอให้ที่
ประชุมพิจารณาต่อไป
นายก อบต. ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบแล้ว ไม่ทราบว่ามีท่านใด มีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่
หากไม่มี ดิฉันใคร่ขอมติที่ประชุมว่าจะอนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใสโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตามที่เสนอหรือไม่ ท่านใดอนุมัติโปรดยกมือ
มีสมาชิกสภา อบต. ยกมืออนุมัติ จานวน 22 คน
เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใสโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 ตามที่เสนอได้
ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่เสนอใหม่
4.1 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในวาระที่ 1

ประธานสภา อบต.
นายก อบต.

ขอเชิญ นายก อบต.แม่ใส ชี้แจงต่อที่ประชุม
ท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพ ผู้เข้าประชุมทุกท่าน บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การ
บริหารส่วนตาบลแม่ใส จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจาปีต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลแม่ใสอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใสจึงขอ
ชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการดาเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้
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1. สถานะการคลัง
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส
มีสถานะการคลังดังนี้
1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น
27,842,235.71 บาท
1.2 เงินสะสม

9,121,712.75 บาท

1.3 ทุนสารองเงินสะสม

7,875,884.49 บาท

1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จานวน 9 โครงการ เป็นเงิน
1,827,900 บาท
1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จานวน 3 โครงการ เป็นเงิน 388,000 บาท
2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2557
(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 21,781,194.27 บาท ประกอบด้วย
- หมวดภาษีอากร

173,394.97 บาท

- หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

34,591.20 บาท

- หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

325,250.06 บาท

- หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

-

- หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

147,131.81 บาท

- หมวดรายได้จากทุน

-

- หมวดภาษีจัดสรร

13,899,441.23 บาท

- หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

7,201,385.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์

10,320,752.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จานวน 19,235,370.26 บาท ประกอบด้วย
- งบกลาง

1,355,999.00 บาท

- งบบุคลากร

9,754,072.00 บาท

- งบดาเนินงาน

4,133,890.27 บาท

- งบลงทุน

1,171,515.00 บาท

- งบรายจ่ายอื่น

1,164,608.00 บาท

- งบเงินอุดหนุน

1,655,285.99 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จานวน 10,320,030.00 บาท
(5) มีการจ่ายจากเงินสะสมเพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่ จานวน 3,305,170.00 บาท
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ประมาณการรายรับ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
รายรับ

รายรับจริง
ปี 2557

ประมาณการ
ปี 2558

ประมาณการ
ปี 2559

รายได้จัดเก็บ
หมวดภาษีอากร
173,394.00
195,000.00
195,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
34,591.20
25,000.00
25,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
325,250.06
30,000.00
30,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
147,131.81
50,000.00
50,000.00
รวมรายได้จัดเก็บ
680,367.07
300,000.00
300,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
13,899,441.23 12,700,000.00 12,700,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง 13,899,441.23 12,700,000.00 12,700,000.00
ส่วนท้องถิ่น
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
7,201,385.00 7,000,000.00 7,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน 7,201,385.00 7,000,000.00 7,000,000.00
ท้องถิ่น
รวม 21,781,193.20 20,000,000.00 20,000,000.00
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
รายจ่าย
จ่ายจากงบประมาณ
งบกลาง
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน

รายจ่ายจริง
ปี 2557

1,355,999.00
9,754,072.00
4,133,890.27
1,171,515.00
1,164,608.00
1,655,285.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ 19,235,369.27
รวม 19,235,369.27

ประมาณการ
ปี 2558

ประมาณการ
ปี 2559

998,000.00
965,000.00
9,027,600.00 9,856,920.00
7,471,100.00 7,232,680.00
1,228,900.00
824,400.00
15,000.00
15,000.00
1,259,400.00 1,106,000.00
20,000,000.00 20,000,000.00
20,000,000.00 20,000,000.00

0.0

0.0
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 20,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
รวม 10,257,400 บาท
งบบุคลากร
รวม 7,692,920 บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
รวม 2,916,720 บาท
1. ประเภท เงินเดือนนายก/รองนายก
จานวน 514,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส อัตราเดือนละ 20,400 บาทและ รอง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส จานวน 2 คน ๆ ละ 11,220 บาท/เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2. ประเภท เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก/รองนายก จานวน 42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจาตาแหน่งของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล อัตราเดือนละ 1,750 บาท
และรองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 2 คน ๆละ 880 บาท/เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3. ประเภท เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จานวน 42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใสอัตราเดือนละ 1,750 บาท และ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส จานวน 2 คน ๆ ละ 880 บาท/เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
4. ประเภท เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกอบต. จานวน 86,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส ในอัตราเดือนละ 7,200
บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
5. ประเภท เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 2,232,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส อัตราเดือนละ11,220
บาท รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล อัตราเดือนละ 9,180 บาท สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบล จานวน 22 คน ๆ ละ 7,200 บาท/เดือน และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล อัตรา
เดือนละ 7,200 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 1,649,500 บาท จ่ายจากเงินรายได้ 582,500 บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม 4,776,200 บาท
1. ประเภท เงินเดือนพนักงาน
จานวน 3,920,000 บาท
(1) เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนของพนักงานส่วนตาบลที่ปฏิบัติงานในสังกัดสานักงานปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตาบล เป็นเงิน 2,840,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(2) เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนของพนักงานส่วนตาบลที่ปฏิบัติงานในสังกัดกองคลัง เป็นเงิน 1,080,000
บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2. ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จานวน 7,000 บาท
(1) เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว, เงินเพิ่มตามวุฒิทางการศึกษา ของพนักงานส่วนตาบลที่
ปฏิบัติงานในสังกัดสานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล เป็นเงิน 7,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้
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3. ประเภท เงินประจาตาแหน่ง
จานวน 219,200 บาท
(1) เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งนักบริหารงาน องค์การบริหารส่วนตาบลระดับ 8 ,เงินค่าตอบแทน
รายเดือนพนักงานส่วนตาบล ตาแหน่ง นักบริหารงาน อบต.ระดับ 8 ,และหัวหน้าส่วนราชการที่มี
ฐานะเป็นกองของสานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล เป็นเงิน 177,200 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้
(2) เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกอง ของกองคลัง เป็นเงิน 42,000
บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
4. ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน 530,000 บาท
(1) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตาแหน่งต่าง ๆ ของสานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
เป็นเงิน 530,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
5. ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
จานวน 100,000 บาท
(1) เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างสานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
เป็นเงิน 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
งบดาเนินการ
รวม 2,501,080 บาท
หมวดค่าตอบแทน
รวม 558,000 บาท
1. ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. จานวน 250,000 บาท
(1) เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษของพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตาบล สังกัดสานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล และตามคาสั่งของ
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส เช่น อปพร.ฯลฯ เป็นเงิน 200,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(2) เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษของพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตาบล สังกัดกองคลังองค์การบริหารส่วนตาบล ,ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานของกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ,คณะกรรมการตรวจการจ้าง ,ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ฯลฯ เป็น
เงิน 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จานวน 40,000 บาท
(1) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานส่วนตาบล, ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างที่ได้มาปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ของสานักงานปลัด ตามคาสั่งขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส เป็นเงิน
30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(2) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานส่วนตาบล, ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างที่ได้มาปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ของกองคลัง ตามคาสั่งขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส เป็นเงิน 10,000
บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3. ประเภท ค่าเช่าบ้าน
จานวน 188,000 บาท
(1) เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตาบล ของสานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล เป็น
เงิน 110,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(2) เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตาบล ของกองคลังองค์การบริหารส่วนตาบล เป็นเงิน
78,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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4. ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน 80,000 บาท
(1) เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตาบลของสานักงานปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตาบลและผู้บริหาร เป็นเงิน 60,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(2) เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตาบลของกองคลังองค์การบริหารส่วน
ตาบล เป็นเงิน 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
หมวดค่าใช้สอย
รวม 1,192,700 บาท
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน 452,700 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร จานวน 100,000 บาท
สาหรับจ่ายเป็นค่า หนังสือพิมพ์องค์การบริหารส่วนตาบลแมใส หนังสือพิมพ์ประจาหมู่บ้าน นิตยสาร
ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ จานวน 80,000 บาท
สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตาบล เช่น
ค่าจ้างทาและดูแลเว็บไซต์ ค่าจ้างจัดทาแผ่นพับ ,แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์งานในหน้าที่ของ องค์การ
บริหารส่วนตาบล เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จานวน 132,700 บาท
(1) สาหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ หรือค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาของผู้บริหาร ผู้ช่วย
ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานในสานักงานปลัด เป็นเงิน
102,700 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(2) สาหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ หรือค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาของ พนักงานส่วน
ตาบล พนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานในกองคลังองค์การบริหารส่วนตาบล เป็นเงิน 30,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
4. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จานวน 30,000 บาท
สาหรับจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมดูแลรักษา เพื่อใช้ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ตาบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
5. ค่าจ้างเหมาบริการ จานวน 110,000 บาท
(1) ค่าจ้างพนักงานดูแลความสะอาดสถานที่ราชการ จานวน 90,000 บาท จานวน 1 อัตรา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานดูแลความสะอาดสถานที่ราชการของอบต.แม่ใส และปฏิบัติงานช่วยเหลือภารกิจ
ของพนักงานส่วนตาบลอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(2) ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป จานวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทั่วไปใน
กิจการตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ รวม 60,000 บาท
1. ค่ารับรอง เพื่อจ่ายเป็น
(1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จานวน 30,000 บาท สาหรับจ่ายเป็นค่า
รับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลผู้มาตรวจงาน เยี่ยมชม นิเทศน์งาน ทัศนศึกษา ดูงาน กิจการ
องค์การบริหารส่วนตาบล เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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(2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 30,000 บาทสาหรับ
จ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา อบต.แม่ใส เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นต้น ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น จานวน 570,000 บาท
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จานวน 190,000 บาท
(1) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของผู้บริหาร
ผู้ช่วยผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานใน
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบล เช่น ค่าที่พัก ค่าพาหนะ เป็นต้น เป็นเงิน 140,000 บาท ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป
(2) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร พนักงาน
ส่วนตาบล และพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบล เช่น ค่าที่พัก ค่าพาหนะ เป็น
ต้น เป็นเงิน 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
2. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3. ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมปกป้องสถาบันสาคัญของชาติ จานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมปกป้องสถาบันสาคัญของชาติขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลแม่ใส จานวน
30,000 บาท บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดบริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลแม่ใส เช่น
ค่าวัสดุต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็น ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป
ประเภท ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม จานวน 110,000 บาท
(1) เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ของสานักงานปลัดองค์การบริหารส่วน
ตาบล เป็นเงิน 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(2) เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ของกองคลังองค์การบริหารส่วนตาบล เป็นเงิน
10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
หมวดค่าวัสดุ รวม 421,980 บาท
1. ประเภท วัสดุสานักงาน จานวน 91,980 บาท
(1) เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อน้าดื่มสาหรับบริการประชาชนในสานักงาน ค่าซื้อสิ่งของ เครื่องใช้ ต่าง ๆ ที่ใช้ใน
การปฏิบัติงาน ของสานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบล เช่น กระดาษ ปากกา ฯลฯ เป็นเงิน
61,980 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(2) เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของ เครื่องใช้ ต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ของกองคลังองค์การบริหารส่วน
ตาบล เช่น กระดาษ ปากกา ฯลฯ เป็นเงิน 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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2. ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก ผ้าริ้วสีต่าง ๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป
3. ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามันเชื้อเพลิง และน้ามันหล่อลื่น ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้
4. ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จานวน 30,000 บาท
(1) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จ้างทา วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ เช่น ค่าล้างและอัดภาพ ป้ายประกาศ
สี ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ที่ใช้ในสานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบล เป็นเงิน 20,000 บาท ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(2) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จ้างทา วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ เช่น ค่าล้างและอัดภาพ ป้ายประกาศ
สี ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ที่ใช้ในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบล เป็นเงิน 10,000 บาท ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป
5. ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 50,000 บาท
(1) เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น สื่อบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ตลับหมึก ฯลฯ ที่ใช้ในสานักงาน
ปลัด องค์การบริหารส่วนตาบล เป็นเงิน 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(2) เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น สื่อบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ตลับหมึก ฯลฯ ที่ใช้ในกองคลัง
องค์การบริหารส่วนตาบล เป็นเงิน 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
หมวดค่าสาธารณูปโภค
รวม 328,400 บาท
1. ประเภท ค่าไฟฟ้า
จานวน 230,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่องค์การบริหารส่วนตาบลมีหน้าที่ผูกพันต้องจ่าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2. ประเภท ค่าน้าประปา
จานวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาสาหรับที่ทาการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้
3. ประเภท ค่าโทรศัพท์
จานวน 45,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ค่าบริการอินเตอร์เน็ต
และค่าบริการด้านโทรคมนาคมอื่น ๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
4. ประเภท ค่าไปรษณีย์
จานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ฯลฯ ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
5. ประเภท ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จานวน 8,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตของกองคลัง รวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ดและค่า
สื่อสารอื่น ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
งบลงทุน
รวม 28,400 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์
รวม 28,400 บาท
1. ประเภท ครุภัณฑ์สานักงาน ตั้งจ่ายไว้ 10,000 บาท
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(1) เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อชุดรับแขกแบบ 5 ที่นั่ง จานวน 1 ชุด ๆละ 10,000 บาท สาหรับใช้ใน
กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(2) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทาผ้าม่านหน้าต่าง จานวน 10 ชุด พร้อมติดตั้ง เป็นเงิน 18,400 บาท
รายละเอียดดังนี้
- ขนาดกว้าง 2.10 เมตร ยาว 1.50 เมตร จานวน 8 ชุด ๆ ละ 1,900 บาท เป็นเงิน 15,200 บาท
- ขนาดกว้าง 1.60 เมตร ยาว 1.50 เมตร จานวน 2 ชุด ๆ ละ 1,600 บาท เป็นเงิน 3,200 บาท
งบรายจ่ายอื่น
รวม 15,000 บาท
หมวด รายจ่ายอื่น
รวม 15,000 บาท
1. ประเภท ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหา
หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง
จานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาดาเนินการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ต่อองค์การบริหารส่วนตาบล
แม่ใส ในการกาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
งบเงินอุดหนุน
รวม 20,000 บาท
หมวด เงินอุดหนุน
รวม 20,000 บาท
1. ประเภท เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น จานวน 20,000 บาท
(1) อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านตุ่น
จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนโครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างระดับอาเภอ เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจาเป็นของศูนย์ ดาเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านตุ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
รวม 50,000 บาท
งบดาเนินการ
รวม 50,000 บาท
หมวดค่าใช้สอย
รวม 50,000 บาท
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น จานวน 50,000 บาท
1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดเก็บรายได้
จานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตาบล ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
รวม 400,000 บาท
งบดาเนินการ
รวม 400,000 บาท
หมวดค่าใช้สอย
รวม 400,000 บาท
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จานวน 330,000 บาท
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1. ค่าจ้างเหมาบริการ จานวน 330,000 บาท
(1) ค่าจ้างผู้อยู่ดูแลสถานที่ราชการ จานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างผู้ดูแลสถานที่ราชการ จานวน 1 อัตรา ในการดูแล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(2) ค่าจ้างพนักงานขับรถบรรทุกน้าอเนกประสงค์ จานวน 78,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานขับรถบรรทุกน้าอเนกประสงค์ จานวน 1 อัตรา ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลแม่ใส ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(3) ค่าจ้างพนักงานประจารถบรรทุกน้าอเนกประสงค์ จานวน 66,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานประจารถบรรทุกน้าอเนกประสงค์ จานวน 1 อัตรา ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลแม่ใส ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(4) ค่าจ้างพนักงานประจารถตรวจการณ์ จานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานประจารถตรวจการณ์ จานวน 1 อัตรา ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลแม่ใส ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(5) ค่าจ้างพนักงานขับรถตรวจการณ์ จานวน 66,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานขับรถตรวจการณ์ จานวน 1 อัตรา ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่
ใส ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จานวน 70,000บาท
1. โครงการสายตรวจตาบลแม่ใส
จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสายตรวจตาบลแม่ใส ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจาปี 2559 จานวน
50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร)
ประจาปี พ.ศ.2559 เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็น
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดาเนินการ
หมวดค่าวัสดุ
1. ประเภท วัสดุเครื่องดับเพลิง

รวม 40,000 บาท

รวม 40,000 บาท
รวม 40,000 บาท
จานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องดับเพลิง และน้ายาเคมีภัณฑ์เติมเครื่องดับเพลิงซึ่งครบอายุการใช้
งานหรือได้ถูกใช้งานแล้ว ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
2. ประเภท วัสดุอื่น ๆ
จานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อ วัสดุอื่น ๆ เช่น ไฟหมุนจราจร กรวยจราจร สลิง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
รวม 1,489,600 บาท
งบดาเนินการ
หมวดค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
1. ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็น

รวม 897,600 บาท
รวม 497,600 บาท
จานวน 78,000 บาท

(1) ค่าจ้างทาความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน 78,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทาความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส จานวน 1
อัตรา และปฏิบัติงานช่วยเหลือภารกิจอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น จานวน 491,600บาท
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2559 จานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติตาบลแม่ใส เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ค่าของรางวัล ค่าเช่าเครื่องเสียงและเวที ค่าสนับสนุนกิจกรรมการแสดงของโรงเรียนในเขตพื้นที่ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2. โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จานวน 369,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ได้แก่ ค่าอาหารกลางวัน
สาหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
291,200 บาท และตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 78,400 บาท(ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรร
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
หมวดค่าวัสดุ
รวม 400,000 บาท
1. ประเภท ค่าอาหารเสริม (นม)
จานวน 400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้ออาหารเสริมนม สาหรับเด็กนักเรียนของโรงเรียนในเขตพื้นที่ตาบลแม่ใส
ในภาคการศึกษาที่ 2/2558 และภาคการศึกษาที่ 1/2559 และเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่ใส
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น)
งบเงินอุดหนุน
รวม 592,000 บาท
หมวดเงินอุดหนุน
รวม 592,000 บาท
ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ
จานวน 592,000 บาท
1. อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส จานวน 492,000 บาท
(1) โครงการอาหารกลางวันระดับชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษา จานวน 492,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน สาหรับเด็กนักเรียนให้แก่นักเรียนของโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส
ระดับชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2/2558 และภาคการศึกษาที่ 1/2559
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น)
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2. อุดหนุนโรงเรียนสันป่าถ่อน จานวน 56,000 บาท
(1) โครงการอาหารกลางวันระดับชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษา จานวน 56,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน สาหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนสันป่าถ่อน ในภาคการศึกษาที่ 2/2558
และภาคการศึกษาที่ 1/2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการ
จัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
3. อุดหนุนโรงเรียนบ่อแฮ้วสันช้างหิน

จานวน 44,000 บาท

(1) โครงการอาหารกลางวันระดับชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษา จานวน 44,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน สาหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ่อแฮ้วสันช้างหิน ในภาคการศึกษาที่
2/2558 และภาคการศึกษาที่ 1/2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับ
การจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
งานระดับมัธยมศึกษา

รวม 244,000 บาท

งบเงินอุดหนุน
รวม 244,000 บาท
หมวดเงินอุดหนุน
รวม 244,000 บาท
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ
จานวน 244,000 บาท
1. อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส จานวน 244,000 บาท
(1) โครงการอาหารกลางวัน ระดับชั้นมัธยมศึกษา จานวน 244,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน สาหรับเด็กนักเรียนของโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส ระดับมัธยมศึกษา
ในภาคการศึกษาที่ 2/2558 และภาคการศึกษาที่ 1/2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข
รวม 822,000 บาท
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
1. ประเภท เงินเดือนพนักงาน

รวม 652,000 บาท
รวม 652,000 บาท
จานวน 610,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนของพนักงานส่วนตาบลที่ปฏิบัติงานในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
องค์การบริหารส่วนตาบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2. ประเภท เงินประจาตาแหน่ง
จานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกอง ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
องค์การบริหารส่วนตาบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
งบดาเนินการ
หมวดค่าตอบแทน

รวม 170,000 บาท
รวม 35,000 บาท
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1. ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. จานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษของพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตาบล ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตาบล ฯลฯ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้
2. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานส่วนตาบล, ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างที่ได้มาปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตาบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
หมวดค่าใช้สอย
รวม 105,000 บาท
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน 80,000 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่
จานวน 30,000 บาท
สาหรับจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรมงานองค์การบริหารส่วนตาบล และ ค่าจ้าง
จัดทาแผ่นพับ แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์งานในหน้าที่ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหาร
ส่วนตาบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน

จานวน 30,000 บาท

สาหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ หรือค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาของ พนักงานส่วนตาบล
พนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตาบล ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้
3. ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป

จานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทั่วไปในกิจการตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น จานวน 20,000 บาท
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของ พนักงานส่วน
ตาบล และพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตาบล เช่น
ค่าที่พัก ค่าพาหนะ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ประเภท ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหาร
ส่วนตาบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
หมวดค่าวัสดุ
รวม 30,000 บาท
1. ประเภท วัสดุสานักงาน จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของ เครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
องค์การบริหารส่วนตาบล เช่น กระดาษ ปากกา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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2. ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จ้างทา วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ เช่น ค่าล้างและอัดภาพ ป้ายประกาศ สี
ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ที่ใช้ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตาบล ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป
3. ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น สื่อบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ตลับหมึก ฯลฯ ที่ใช้ในกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตาบล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 260,000 บาท
งบดาเนินการ
รวม 80,000 บาท
หมวดค่าใช้สอย
รวม 80,000 บาท
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จานวน 80,00บาท
1. โครงการ ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก
จานวน 50,000 บาท
สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ควบคุมโรคไข้เลือดออก เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าซื้อสารเคมีกาจัดลูกน้ายุงลาย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็น ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป
2. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จานวน 15,000 บาท
สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าซื้อวัคซีน ค่าตอบแทน
ผู้ปฏิบัติงาน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็น ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป
3. โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพทีมเฝ้าระวังและควบคุมโรคเคลื่อนที่เร็วระดับตาบล (SRRT) จานวน
15,000 บาท สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพทีมเฝ้าระวังและควบคุมโรค
เคลื่อนที่เร็วระดับตาบล (SRRT) เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
งบเงินอุดหนุน
รวม 180,000 บาท
ประเภท เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
จานวน 180,000 บาท
1. อุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านหมู่ที่ 1-12 ตาบลแม่ใส จานวน 180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ที่ 1-12 ตาบล
แม่ใส สาหรับเป็นค่าดาเนินงานของ อสม.ในเขตหมู่บ้าน ๆ ละ 15,000 บาท ใน 3 กลุ่มกิจกรรม ได้แก่
การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่องต่าง ๆ และการจัดบริการสุขภาพ
เบื้องต้นในศูนย์ ศสมช. ของแต่ละหมู่บ้าน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน
รวม 3,370,000 บาท
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

รวม 1,512,000 บาท
รวม 1,512,000 บาท
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1. ประเภท เงินเดือนพนักงาน

จานวน 1,164,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนของพนักงานส่วนตาบลที่ปฏิบัติงานในสังกัดกองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2. ประเภท เงินประจาตาแหน่ง
จานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกอง ของกองช่าง องค์การบริหารส่วน
ตาบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3. ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จานวน 290,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตาแหน่งต่าง ๆ ของกองช่างองค์การบริหารส่วนตาบล ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้
4. ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จานวน 16,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบล ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้
งบดาเนินการ
รวม 1,562,000 บาท
หมวดค่าตอบแทน
รวม 160,000 บาท
1. ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. จานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษของพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตาบล ของกองช่างองค์การบริหารส่วนตาบล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานส่วนตาบล, ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างที่ได้มาปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ ของกองช่างองค์การบริหารส่วนตาบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3. ประเภท ค่าเช่าบ้าน
จานวน 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตาบล
ของกองช่างองค์การบริหารส่วนตาบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
4. ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตาบลของกองช่างองค์การบริหารส่วนตาบล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
หมวดค่าใช้สอย
รวม 952,000 บาท
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน 212,000 บาท
1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน
จานวน 30,000 บาท
สาหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ หรือค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาของ พนักงานส่วนตาบล
พนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานในกองช่างองค์การบริหารส่วนตาบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2. ค่าจ้างเหมาบริการ
จานวน 182,000 บาท
(1) ค่าจ้างคนงานทั่วไป

จานวน 72,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไปของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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(2) ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป

จานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทั่วไปในกิจการตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล เช่น
จ้างแรงงานไปซ่อมแซมถนน จ้างแรงงานเก็บผักตบชวา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(3) ค่าจ้างพนักงานขับรถบรรทุกอเนกประสงค์ติดกระเช้าซ่อมไฟฟ้า

จานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานขับรถบรรทุกอเนกประสงค์ติดกระเช้าซ่อมไฟฟ้าของกองช่างองค์การ
บริหารส่วนตาบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นจานวน 140,000 บาท
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของ พนักงานส่วน
ตาบล และพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานในกองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบล เช่น ค่าที่พัก ค่าพาหนะ เป็น
ต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดทาแนวเขตตาบลแม่ใส

จานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาแนวเขตตาบลแม่ใส เช่น ค่าหลักแนวเขต ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
สารวจและจัดทาแนวเขตตาบลแม่ใส และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
3. เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินงานความร่วมมือการบูรณาการภารกิจระหว่าง สนง.โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดพะเยาและ อบต.แม่ใส อบต.แม่นาเรือ เทศบาลตาบลแม่กา จานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สานักงาน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป
ประเภท ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม จานวน 600,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ครุภัณฑ์ต่างๆ
อาคารต่าง ถนนสาธารณะต่าง ๆ รวมถึงทรัพย์สินอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง องค์การบริหาร
ส่วนตาบลแม่ใส ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จานวน 100,000 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จานวน
500,000 บาท
หมวดค่าวัสดุ
รวม 450,000 บาท
1. ประเภท วัสดุสานักงาน จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของ เครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบล
เช่น กระดาษ ปากกา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
2. ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อไฟฟ้าและวิทยุ เช่นหลอดไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป
3. ประเภท วัสดุก่อสร้าง
จานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบล เช่น กระเบื้อง สังกะสี สี
ทราย ปูนซีเมนต์ อิฐ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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4. ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จ้างทา วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ เช่น ค่าล้างและอัดภาพ ป้ายประกาศ สี
ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ที่ใช้ในกองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
5. ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น
สื่อบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ตลับหมึก ฯลฯ ที่ใช้ในกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
งบลงทุน
รวม 296,000 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์
รวม
16,000 บาท
1. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง ตั้งจ่ายไว้ 16,000 บาท
(1) ค่าจัดซื้อนั่งร้านเหล็ก จานวน 10 ชุด ๆละ 1,600 บาท เป็นเงิน 16,000 บาท ขนาดกว้าง 1.20
เมตร ยาว 1.80 เมตร สูง 1.70 เมตร พร้อมอุปกรณ์ขาตั้ง กากบาด 2 คู่ 1 ตัว ข้อต่อ 4 อัน ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป(จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่ได้กาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ โดยจัดซื้ออย่างประหยัด)
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 280,000 บาท

1. ประเภท อาคารต่างๆ
(1) โครงการปรับปรุงอาคารและภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส
จานวน 280,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารและภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตาบลแม่ใส (รายละเอียดตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส) ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป
งานสวนสาธารณะ

รวม 50,000 บาท

งบดาเนินการ
รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย
รวม 50,000 บาท
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จานวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ในการ
กาจัดวัชพืชตาบลแม่ใส ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
รวม 62,000 บาท
งบดาเนินการ
รวม 62,000 บาท
ค่าใช้สอย
รวม 62,000 บาท
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน 20,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีตามคาพิพากษา จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีตามคาพิพากษาขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส
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ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 42,000บาท
(1) เงินชดใช้คืนโครงการเศรษฐกิจชุมชน จานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้คืนโครงการเศรษฐกิจชุมชนของ กลุ่มตีมีด หมู่ที่ 1 ตามสัญญาที่ 1/2552 ลงวันที่ 21
พฤษภาคม 2552 จานวนเงิน 70,000 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดาเนินงาน
โครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2553 ข้อ 24 วรรค 2
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
รวม 880,000 บาท
งบดาเนินการ
รวม 810,000 บาท
หมวดค่าใช้สอย
รวม 810,000 บาท
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 810,000 บาท
1. ค่าใช้จ่ายศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ ตาบลแม่ใส จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ตาบลแม่ใส เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเครื่องเสียง ค่าเช่าสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็น
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
2. โครงการ อบต.แม่ใสพบประชาชน จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ อบต.แม่ใส พบประชาชน เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
3. โครงการค่ายเยาวชนใสสะอาด

จานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ค่ายเยาวชนใสสะอาด เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็น ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
4. โครงการชุมชนปลอดขยะ

จานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการชุมชนปลอดขยะ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
5. โครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว จานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม วัสดุ
อุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเครื่องเสียง ค่าเช่าสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็น ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป
6. โครงการตาบลแม่ใส เมืองน่าอยู่
จานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการตาบลแม่ใส เมืองน่าอยู่ เช่น ค่าเงินรางวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
7. โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะด้านอาชีพเสริม จานวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะด้านอาชีพเสริมขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

29
8. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ผู้นา
ชุมชน บุคลากร และสมาชิกของ องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส

จานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหาร ผู้นาชุมชน บุคลากร และสมาชิกสภา อบต.แม่ใส เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
9. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
จานวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
10. โครงการรวมพลังต่อต้านยาเสพติดของตาบลแม่ใส จานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรวมพลังต่อต้านยาเสพติดของตาบลแม่ใส เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเครื่องเสียง ค่าเช่าสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็น
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
11. โครงการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมล้านนา จานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ล้านนา เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเครื่องเสียง ค่าสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
12. โครงการส่งเสริมสุขภาพใจผู้ป่วยเอดส์ตาบลแม่ใส จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสุขภาพใจผู้ป่วยเอดส์ตาบลแม่ใส เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
13. โครงการส่งเสริมสุขภาพใจผู้พิการตาบลแม่ใส จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสุขภาพใจผู้พิการตาบลแม่ใส เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
14. โครงการส่งเสริมสุขภาพใจผู้สูงอายุตาบลแม่ใส
จานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสุขภาพใจผู้สูงอายุตาบลแม่ใส เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
15. โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแก่ประชาชนตาบลแม่ใส จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแก่ประชาชนตาบลแม่ใส เช่น ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็น ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป
16. โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่บุคลากร จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่บุคลากรของ องค์การบริหารส่วน
ตาบลแม่ใส เช่นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสถานที่ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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17. โครงการอบรมเพิ่มความรู้และความตระหนักการจัดการน้าเสียระดับครัวเรือน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเพิ่มความรู้และความตระหนักการจัดการน้าเสียระดับครัวเรือน
เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าเครื่องเสียง และค่าใช้จ่ายอื่นที่
จาเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
18. โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และ พ.ร.บ.ขุดดิน
ถมดิน พ.ศ. 2543 จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
และ พ.ร.บ.ขุดดินถมดิน พ.ศ. 2543 เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
วิทยากร ค่าเครื่องเสียง และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
งบเงินอุดหนุน
รวม 70,000 บาท
หมวดเงินอุดหนุน
รวม 70,000 บาท
1. ประเภท เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ จานวน 70,000 บาท
(1) อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีตาบลแม่ใส
จานวน 30,000 บาท
เพื่อสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมของคณะกรรมการพัฒนาสตรีตาบลแม่ใส (กพสต.) ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป
(2) อุดหนุนศูนย์พัฒนาศักยภาพ อสม.ตาบลแม่ใส จานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.ตาบลแม่ใส เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน
ของ อสม.ตาบลแม่ใส ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
รวม 270,000 บาท
งบดาเนินการ
รวม 270,000 บาท
หมวดค่าใช้สอย
รวม 270,000 บาท
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 270,000 บาท
1. ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการต่าง ๆ จานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ อันเกี่ยวกับการส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการของ
เด็ก/เยาวชน/ประชาชน และสนับสนุนในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาที่องค์กรต่าง ๆ จัดขึ้น
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
2. โครงการแข่งขันกีฬาแม่ใสสัมพันธ์
จานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาแม่ใสสัมพันธ์ ประจาปี 2559 เช่น ค่าอาหาร ค่าจัดสถานที่
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเงินรางวัลและของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
3. โครงการฝึกสอนทักษะด้านการกีฬา เยาวชนตาบลแม่ใส จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกสอนทักษะด้านการกีฬา เยาวชนตาบลแม่ใส เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
วิทยากร ค่าสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม 520,000 บาท

งบดาเนินการ
รวม 520,000 บาท
หมวดค่าใช้สอย
รวม 520,000 บาท
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จานวน 220,000 บาท
1. ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนาและประเพณี จานวน 100,000 บาท
สาหรับจ่ายในงานพิธีทางศาสนาและประเพณีต่าง ๆ เช่น งานบวงสรวงพ่อขุนงาเมือง และประเพณีอื่น ๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จานวน 20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาประจาปี 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ

จานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส เช่น ในวันสาคัญของทาง
ราชการ วันปิยมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 300,000 บาท
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจาปี 2559 จานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจาปี 2559 ดังนี้
- กิจกรรมการประกวดแห่ไม้ค้าต้นศรีมหาโพธิ์ เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียงและดนตรี
ค่าเงินรางวัลการประกวดไม้ค้าต้นศรี ฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- กิจกรรมรดน้าดาหัวผู้สูงอายุ เช่น ค่าซื้อของขวัญรดน้าดาหัวผู้สูงอายุ ค่าอาหาร ค่าจัดสถานที่
ค่าจ้างการแสดงต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง จานวน 200,000 .- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานประเพณีลอยกระทงตาบลแม่ใส ประจาปี 2558 เพื่ออนุรักษ์ประเพณีลอย
กระทงและส่งเสริมการท่องเที่ยวของตาบลแม่ใส ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

รวม 30,000 บาท

งบดาเนินการ
รวม 30,000 บาท
หมวดค่าใช้สอย
รวม 30,000 บาท
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 30,000 บาท
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยว
จานวน 30,000 บาท
สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของตาบลแม่ใส เช่น การพัฒนา การบารุงรักษา การ
ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งานส่งเสริมการเกษตร

แผนงานการเกษตร
รวม 50,000 บาท

งบดาเนินการ
หมวดค่าใช้สอย

รวม 50,000 บาท
รวม 20,000 บาท
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ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 20,000 บาท
1. โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันกาจัดศัตรูพืช จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ อบรมให้ความรู้การป้องกันและกาจัดศัตรูพืช ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลแม่ใส ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
หมวดค่าวัสดุ
30,000 บาท
ประเภท วัสดุการเกษตร
จานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเกษตร พันธุ์กล้าไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ปุ๋ย ยากาจัดวัชพืช ฯลฯ เพื่อปลูก
และบารุงต้นไม้ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งบกลาง

รายจ่ายงบกลาง
รวม 1,205,000 บาท

งบกลาง
รวม 1,205,000 บาท
1. งบกลาง
รวม 1,075,000 บาท
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
จานวน 55,000 บาท
เพื่อจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้าง ลูกจ้างตามความผูกพันร่วมกันของพนักงานจ้างในส่วน
งานต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(2) เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
จานวน 270,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสงเคราะห์สาหรับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจาวันให้ผู้ติดเชื้อเอดส์ของตาบลแม่ใส ที่มีคุณสมบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(3) เงินสารองจ่าย
จานวน 590,000 บาท
สาหรับใช้จ่ายกรณีจาเป็น หรือกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนเป็นส่วนรวม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(4) รายจ่ายตามข้อผูกพัน
จานวน 160,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลแม่ใส ตามโครงการกองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ของสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จานวน
110,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลแม่ใส จานวน 50,000 บาท ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้
2. บาเหน็จ/บานาญ
รวม 130,000 บาท
(1) เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จานวน 130,000 บาท
เพื่อสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในอัตราร้อยละหนึ่ง ของประมาณการรายรับ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ทั้งหมดนี้คือ (ร่าง)ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลแม่ใส จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
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ท่านนายก อบต.ได้ชี้แจง (ร่าง)ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ให้ที่
ประชุมทราบแล้ว ไม่ทราบว่ามีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ขอเชิญค่ะ
นายนิรุตติ์ เตปันคา
ท่านประธานสภา อบต.ที่เคารพ กระผมนายนิรุตติ์ เตปันคา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 ขอ
สอบถามว่าเหตุใดจึงไม่มีรายการเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตาบลแม่ใสครับ
ประธานสภา อบต.
ขอเชิญปลัด อบต.แม่ใส ชี้แจงค่ะ
ปลัด อบต.แม่ใส
ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากอบต.แม่ใส หน่วยงานหรือองค์กรจะต้องส่งโครงการขอรับ
เงินอุดหนุนให้ อบต.ก่อนเพื่อบรรจุเข้าแผนพัฒนา อบต. แล้วจึงตั้งงบประมาณตามขั้นตอน
นางประภา เครืออินทร์ ท่านประธานสภา อบต.ที่เคารพ ดิฉัน นางประภา เครืออินทร์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 ขอ
สอบถามว่าอาสาพัฒนาชุมชน(อช.) จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบต.ได้หรือไม่
ปลัด อบต.แม่ใส
ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบต. จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กาหนด
ไว้ในระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ประธานสภา อบต.
ท่านนายก อบต.ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบแล้ว ไม่ทราบว่ามีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ หากไม่มีผู้ใด
อภิปรายอีก ดิฉันจะขอมติที่ประชุมว่าจะรับหลักการแห่ง (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามที่ นายก อบต. เสนอมาหรือไม่ ท่านใดรับหลักการ โปรดยกมือ
มติที่ประชุม
มีสมาชิกสภา อบต. ยกมือรับหลักการ จานวน 23 คน
ประธานสภา อบต.
เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่ง (ร่าง)ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2559 ต่อไปเป็นการดาเนินการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดิฉันใคร่ขอมติที่ประชุมว่าจะกาหนดให้คณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติฯ มีจานวนเท่าใดก่อน หลังจากนั้น จึงจะให้ที่ประชุมเสนอชื่อผู้ที่ตนเห็นสมควรให้เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ต่อไป
นางประครอง ยะมา ท่านประธานสภา อบต.แม่ใส ที่เคารพ ดิฉันนางประครอง ยะมา สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 2
ขอเสนอให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ มีจานวน 3 คน
ประธานสภา อบต.
ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะเสนอเป็นอื่นนอกเหนือจากนี้อีกหรือไม่ หากไม่มี เป็นอันว่า
ที่ประชุมมีมติกาหนดจานวนคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ มีจานวน 3 คน ในลาดับต่อไป
ขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อผู้ที่ตนเห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ได้ โดยจะ
เสนอที่ละลาดับไปจนครบจานวนคณะกรรมการแปรญัตติฯ
นายเสรีย์ เครื่องสนุก ท่านประธานสภา อบต.แม่ใส ที่เคารพ กระผมนายเสรีย์ เครื่องสนุก สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 1
ขอเสนอ นายเกียรติ บุญยืน สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 5 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ
ผู้รับรองได้แก่ 1. นายเสฎฐวุฒิ บุญมา
สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 2
2. นายเกรียงศักดิ์ โลหะกิจ
สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 12
ประธานสภา อบต.
ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะเสนอชื่อผู้ใดนอกเหนือจากนี้อีกหรือไม่ หากไม่มี เป็นอันว่า
นายเกียรติ บุญยืน สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 5 ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในลาดับที่ 1 ต่อไปเป็นการเสนอชื่อผู้
ที่ตนเห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ในลาดับที่ 2 ขอเชิญเสนอได้
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ท่านประธานสภา อบต.แม่ใส ที่เคารพ กระผมนายอนันต์ เมืองชุม สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่
7 ขอเสนอ นายอุดม นาแพร่ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ
ผู้รับรองได้แก่ 1. นายรังสรรค์ ต้นนา สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 6
2. นายนิรุตติ์ เตปันคา สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 11
ประธานสภา อบต.
ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะเสนอชื่อผู้ใดนอกเหนือจากนี้อีกหรือไม่ หากไม่มี เป็นอันว่า
นายอุดม นาแพร่ สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 4 ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในลาดับที่ 2 ต่อไปเป็นการเสนอชื่อ
ผู้ที่ตนเห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ในลาดับที่ 3 ขอเชิญเสนอได้
นางประภา เครืออินทร์ ท่านประธานสภา อบต.แม่ใส ที่เคารพ ดิฉันนางประภา เครืออินทร์ สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 5
ขอเสนอ นายนิรุตติ์ เตปันคา สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 11 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติฯ ผู้รับรองได้แก่ 1. นายอนันต์ เมืองชุม สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 7
2. นายอุดม นาแพร่
สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 4
ประธานสภา อบต.
ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะเสนอชื่อผู้ใดนอกเหนือจากนี้อีกหรือไม่ หากไม่มี เป็นอันว่า
นายนิรุตติ์ เตปันคา สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 11 ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในลาดับที่ 3 เป็นอันว่าสมาชิกสภา
อบต. ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายเกียรติ บุญยืน สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 5 นายอุดม นาแพร่
สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 4 และนายนิรุตติ์ เตปันคา สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 11 ได้รับ
เลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ดังนั้น ดิฉันใคร่ขอถามที่ประชุมว่าจะกาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เมื่อใด
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติกาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 เป็นเวลา 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2558 เวลา 07.00 – 20.00 น.
ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส
ประธานสภา อบต.
เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติกาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ 2559 ตั้งแต่วันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2558 เวลา 07.00 – 20.00 น. เป็นเวลา
2 วัน และดิฉันขอถือโอกาสนี้นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส สมัยสามัญ สมัยที่ 3
ครั้งที่ 2 ประจาปี 2558 ในวันที่ 24 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วน
ตาบลแม่ใสเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในวาระ
ที่ 2 และวาระที่ 3 และถือว่าที่ประชุมรับทราบแล้ว
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ
5.1
ประธานสภา อบต.

นายก อบต.แม่ใส

การจัดกิจกรรม“Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ

พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา
ขอเชิญนายก อบต.แม่ใส ชี้แจง

ด้วยจังหวัดพะเยาได้กาหนดจัดกิจกรรม “Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา
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12 สิงหาคม 2558 ขึ้นในวันที่ 16 สิงหาคม 2558 สาหรับเส้นทางการปั่นจักรยานของ
จังหวัดพะเยา ได้กาหนดจุดเริ่มต้นที่ศาลากลางจังหวัดพะเยา ผ่านหน้าโรงพยาบาลพะเยา เลี้ยว
ซ้ายสามแยกร่องห้าตามถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ พะเยา-เชียงราย -เลี้ยวซ้ายสามแยกบ้านต๋อม ข้ามสะพานขุนเดช- เลี้ยวซ้ายสามแยกถนนทางหลวงชนบท พย 001 เส้นทางชมทิวทัศน์ ถนน
รอบกว๊านพะเยา -บ้านสันเวียงใหม่ จากนั้นปั่นจักรยานเข้าสูถ่ นนทางหลวง 1193 เข้าสูถ่ นน
แม่ต๋าสายใน ผ่านวัดติโลกอาราม อนุสาวรีย์พ่อขุนงาเมือง วัดศรีโคมคา และกลับเข้าสู่จุดสิ้นสุด
ที่ศาลากลางจังหวัดพะเยา รวมระยะทาง 26.80 กิโลเมตร โดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึน้ ทั่ว
ประเทศในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ในส่วนของ อบต.แม่ใส
รับผิดชอบจุดบริการน้าดื่มและผ้าเย็น ณ บริเวณหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวบ้านภู จึงขอนาเรียนให้ที่
ประชุมทราบ
มติที่ประชุม
ประธานสภา อบต.
นายก อบต.แม่ใส

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ
5.2 กิจกรรมสภากาแฟยามเช้าอาเภอเมืองพะเยา
ขอเชิญนายก อบต.แม่ใส ชี้แจง
ด้วยอาเภอเมืองพะเยาได้กาหนดจัดกิจกรรมสภากาแฟยามเช้า ประจาเดือนสิงหาคม 2558 ในวันที่
21 สิงหาคม 2558 เวลา 07.00 น. ณ ศาลาประชาคมตาบลแม่ใส โดย อบต.แม่ใสเป็นเจ้าภาพ จึงขอ
เชิญท่านสมาชิกสภา อบต.และกานัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวต่อไป จึงขอนาเรียนให้ที่
ประชุมทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 โครงการอบรมพัฒนาความรู้ด้านคอมพิวเตอร์(ICT) ประจาปี 2558

ประธานสภา อบต.
ผู้แทน กศน.

ขอเชิญผู้แทน กศน.ตาบลแม่ใส ชี้แจง
ด้วยกศน.ตาบลแม่ใส กาหนดจัดโครงการอบรมพัฒนาความรู้ด้านคอมพิวเตอร์(ICT) ประจาปี 2558
ระหว่างวันที่ 18 – 28 สิงหาคม 2558 ณ กศน.ตาบลแม่ใส จึงขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าอบรมได้ที่
กศน.ตาบลแม่ใส ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2558 ผู้สมัครต้องมีอายุ 15 ปีขึ้นไป เอกสาร
ประกอบการสมัคร ได้แก่ สาเนาบัตรประชาชน สาเนาทะเบียนบ้าน รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หือ 2 นิ้ว
เรียนวันอังคารถึงวันศุกร์ จานวน 4 รุ่น
6.2 รายงานข้อมูลครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ประจาปี 2557

ประธานสภา อบต.
พัฒนากร

ขอเชิญพัฒนากรประจาตาบลแม่ใส ชี้แจง
จากการสารวจข้อมูล จปฐฬประจาปี 2557 ตาบลแม่ใสมีครัวเรือนตกเกณฑ์ จานวน 20 ครัวเรือน
ส่วนใหญ่เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทั่วไป ผู้สูงอายุ และคนพิการ ที่ม่สามารถส่งเสริมอาชีพได้ ทางพัฒนา
ชุมชนได้มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือแล้ว และหมู่บ้านที่ไม่มีครัวเรือนตกเกณฑ์ได้แก่ หมู่ที่ 2 3 และ 9
6.3 โครงการขุดลอกคลองชักน้าของมูลนิธิอุทกพัฒน์

ประธานสภา อบต.

ขอเชิญ ท่านรองสมศักดิ์ รองนายก อบต.แม่ใส ชี้แจง
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ตามที่มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ ได้ดาเนินการโครงการขุดลอกคลองชักน้าในพื้นที่รอบกว๊านพะเยานั้น ใน
วันที่ 18 สิงหาคม 2558 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล จะเดินทางมาติดตามงาน จึงขอเชิญทุกท่านได้ร่วม
ตอนรับ ดังนี้ ช่วงเช้าให้ไปร่วมพิธีสืบชาตาร่วมกับเทศบาลเมืองพะเยา ช่วงสายร่วมต้อนรับในพื้นที่
ตาบลแม่ใส บริเวณคลองชักน้า ใกล้สถานีสูบน้าบ้านแม่ใสเหล่า
6.4 นายอุดม นาแพร่ สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 4
กระผมขอสอบถามคณะผู้บริหาร ดังนี้
1. โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ 2558 ดาเนินการไปถึงไหนแล้ว
2. ทีมป้องกันของ อบต.แม่ใส ชาวบ้านฝากมาบอกว่าไปช้าและช่วยเหลือคนเจ็บไม่ค่อยได้
3. ฝากแจ้งไปยังโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส เกี่ยวกับการทิ้งขยะของนักเรียน โดยเฉพาะบริเวณริม

ถนน หมู่ที่ 4 มีเยอะมาก
ประธานสภา อบต.
นายก อบต.แม่ใส

ขอเชิญท่านนายก อบต.แม่ใส ตอบข้อซักถามของท่านสมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 ค่ะ
กระผมขออนุญาตตอบทีละข้อดังนี้
1. โครงการขาดเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ 2558 ได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปแล้ว แต่มีบาง
โครงการที่ยังหาผู้รับจ้างไม่ได้ จะต้องมีการประกาศอีกครั้ง จานวน 3 โครงการ ได้แก่
- โครงการก่อสร้างรางระบายน้า หมู่ที่ 4 งบประมาณ 144,000 บาท
- โครงการก่อสร้างรางระบายน้า หมู่ที่ 6 งบประมาณ 161,000 บาท
- โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตรางระบายน้า หมู่ที่ 8 งบประมาณ 83,000 บาท
2. เนื่องจากรถของ อบต.แม่ใส เป็นรถตรวจการณ์ไม่ใช่รถกู้ชีพ จึงไม่มีอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการ
ช่วยชีวิตพร้อม ในรายที่อาการหนักจึงไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ แต่ก้อได้มีการประสานต่อ
ยังหน่วยอื่นเช่น กู้ชีพ กู้ภัย 1169 เป็นต้น
3. สาหรับปัญหาการทิ้งขยะของนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส อยากให้ทางหมู้บ้าน หมู่ที่ 4 ได้
ทาหนังสือแจ้งไปยังโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใสโดยตรง
4. อีกเรื่องหนึ่งที่จะขอชี้แจงคือ จนท.ตารวจประจาป้อมยามตาบลแม่ใส แจ้งว่าจะย้ายป้อมยามจาก
หน้าวัดแม่ใสมาอยู่ในบริเวณโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการดาเนินเรื่อง

ประธานสภา อบต.

ต้องขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ทาให้การประชุมดาเนินมาด้วยความเรียบร้อยและหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าในการประชุมครั้งต่อไปคงจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเช่นนี้อีก ดิฉันในฐานะประธาน
ในที่ประชุม ขอปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
ประจาปี 2558 ไว้เท่านี้ ขอขอบคุณ ปิดประชุม เวลา 15.30 น.
(ลงชื่อ) ชไมมาศ มอญแก้ว
ผู้บันทึกการประชุม
( นางชไมมาศ มอญแก้ว )
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส
(ลงชื่อ) นงคราญ นักหล่อ
( นางนงคราญ นักหล่อ )
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส
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