รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561
วันที่ 10 สิงหาคม 2561
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
*****************************
ผู้มาประชุม

ลำดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

ร้อยตรีเสียน มะโนศรี
นางลำเอียง ศรีกระทุม
นายวินัย สวาดนา
นางสาวพจมาน ศรีกระทุม
นายฉบับ แก้วยาศรี
นายพันธ์ สุวรรณทา
นางสั้น คนล่ำ
นายธวัชชัย รูปทอง
นายแสง สามี
นายธีรยุทธ ปัญญาอ้วน
นายศักดิ์ชัย ปัทถาพงษ์

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม หมู่ 2
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม หมู่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม หมู่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม หมู่ 4
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม หมู่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม หมู่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม หมู่ 6
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม หมู่ 6
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม(เลขานุการฯ)

ร้อยตรีเสียน มะโนศรี

ผู้เข้าร่วมประชุม
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ที่
1 นายสุวจั นะ ทองสาดี
2 นายอุดร จันทะภา
3 นายสมฤทธิ์ สุพรมอินทร์
4 นายพรชิต อินแก้ว
5 นางสาวพรรณี สังฆวงค์
6 นางทัศนีย์ จันทร์สว่าง
7 นายพูลศักดิ์ สารวงษ์
8 นางบุญเกื้อ พรมมีนิล

ตำแหน่ง
ท้องถิ่นอำเภอท่าลี่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
เลขานุการนายกฯ
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
เจ้าพนักงานธุรการ

หมายเ
หตุ

ลำเอียง ศรีกระทุม
วินัย สวาดนา
พจมาน ศรีกระทุม
ฉบับ แก้วยาศรี
พันธ์ สุวรรณทา
สั้น คนล่ำ
ธวัชชัย รูปทอง
แสง สามี
ธีรยุทธ ปัญญาอ้วน
ศักดิช์ ัย ปัทถาพงษ์

ลายมือชื่อ
สุวัจนะ ทองสาดี
อุดร จันทะภา
สมฤทธิ์ สุพรมอินทร์
พรชิต อินแก้ว
พรรณี สังฆวงค์
ทัศนีย์ จันทร์สว่าง
พูลศักดิ์ สารวงษ์
บุญเกื้อ พรมมีนิล

หมายเห
ตุ

-2เปิดประชุมเวลา 09.00 นาฬิกา
ร้อยตรีเสียน มะโนศรี กล่าง
:ก่อนเข้าสู่วาระการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประธานสภา อบต.น้ำแคม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2662 มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบ คือ
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม
2561 มีกำหนดการ ดังนี้
1. พิธีตักบาตรถวายราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอำเภอท่าลี่
เวลา 06.00 น. -ผู้เข้าร่วมพิธีพร้อมกัน ณ หอประชุมอำเภอท่าลี่
เวลา 06.15 น. -พระภิกษุสงฆ์ /สามเณรจำนวน 87 รูป มาถึงบริเวณพิธี
เวลา 06.30 น. -นายอำเภอท่าลี่ ประธานในพิธีเดินทางถึงบริเวณพิธี
-พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน 10 รูป ขึ้นสู่อาสนสงฆ์
-จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย
-จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยพระบรมฉายาลักษณ์
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบรมนาถบพิตร
-เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
-ประธานประจำที่น่งั
-พิธีกรสงฆ์อาราธนาศีล
-ประธานสงฆ์ให้ศีลและเจริญพระพุทธมนต์
-พิธีกรนำกล่าวถวายอาหารบิณฑบาตสังฆทาน
-ประธานในพิธีและข้าราชการถวายจตุปัจจัยไทยธรรม
แด่พระสงฆ์
-พระภิกษุสงฆ์/สามเณร อนุโมทนา
-ประธานกรวดน้ำ รับพร
-ประธานและผู้เข้าร่วมประจำโต๊ะตักบาตร
-พระภิกษุสงฆ์/สามเณรออกรับบิณฑบาต
-ประธานและผู้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุ/สามเณร
จำนวน 87 รูป

-เสร็จพิธี เข้าสู่พธิ ีการลงนามถวายพระพรชัยมงคลต่อ
การแต่งกาย -ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ชุดปกติขาว
-ประชาชน สุภาพบุรุษ เสื้อพระราชทานโทนสีฟา้ อ่อน
สุภาพสตรี ชุดไทย ชุดผ้าไทย หรือชุดสุภาพโทนสีฟ้าอ่อน
-นักเรียน นักศึกษา สมาชิกหน่วยงาน องค์กรเอกชน ชุดเครือ่ งแบบ
ในสังกัด

.../2. พิธีถวาย...

-32. พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ ิ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม
2561 ณ หอประชุมอำเภอท่าลี่
เวลา 07.00 น. -ผู้เข้าร่วมพิธีพร้อมกัน ณ บริเวณพิธี
-ผู้เข้าร่วมพิธี ลงนามถวายพระพรชัยมงคล/ร่วมสมทบ
กองทุนแม่ของแผ่นดิน
เวลา 07.30 น .-ประธานในพิธีเดินทางถึงบริเวณพิธีฯ (ผู้เข้าร่วมพิธียืนตรง)
-ประธานในพิธีถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ ิ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
-ประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้า
พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9
-ประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกติ ิ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในสมุดลงนาม
ถวายพระพรชัยมงคล
-ประธานเข้านั่งประจำที่ทกี่ ำหนด
-พิธีกรเชิญประธานสมาชิกหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ยืนเข้าแถวพร้อมกันหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกติ ิ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
-ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน นำกล่าว กฎชุมชนเข้มแข็ง
และคำปฏิญาณไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
-เจ้าหน้าที่เปิดเพลงสรรเสริญบารมี (ทุกคนร่วมร้องเพลง

สรรเสริญพระบารมี)
-พิธีกรเชิญประธานและตัวแทนสมาชิกครัวเรือนรับธงครัวเรือน
ปลอดภัยจากยาเสพติด
-สมาชิกรับธงต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
-ประธานในพิธีมอบใบรับรองครัวเรือนปลอดภัย และมอบเงิน
สมทบกองทุนแม่ให้กับตัวแทนสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน
-เสร็จพิธี
การแต่งกาย -ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ชุดปกติขาว
-ประชาชน สุภาพบุรุษ เสื้อพระราชทานโทนสีฟา้ อ่อน
สุภาพสตรี ชุดไทย ชุดผ้าไทย หรือชุดสุภาพโทนสีฟ้าอ่อน
-นักเรียน นักศึกษา สมาชิกหน่วยงาน องค์กรเอกชน ชุดเครือ่ งแบบ
ในสังกัด

.../3. กิจกรรมถวาย...

-43. กิจกรรมถวายเครื่องสักการะ และพิธีจดุ เทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
ณ หอประชุมอำเภอท่าลี่
เวลา 17.00 น. -ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สมาคม ชมรม สถาน
ศึกษา ลงทะเบียนถวายพานพุ่มราชสักการะ
(พุ่มทอง-พุ่มเงิน)
เวลา 18.30 น. -ผู้แทนหน่วยงานขึ้นถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มทองพุ่มเงิน) ตามลำดับ
เวลา 19.00 น. -นายอำเภอท่าลี่ ประธานในพิธี ถึงบริเวณพิธี
-ดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์
-ประธานในพิธี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน
องค์กรต่าง ๆ เข้าประจำตำแหน่งหลังแท่นพิธี
-ประธานในพิธี ไปยังโต๊ะหมู่ที่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ ิ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
ถวายความเคารพ
-ถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มทอง-พุ่มเงิน)
ถวายความเคารพ

ที่ประชุม

-ประธานในพิธี จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล แล้วกลับสู่
แท่นพิธี
-แขกผู้มีเกียรติประชาชนจุดเทียนต่อจากประธานในพิธี
-ประธานในพิธี กล่าวนำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวาย
พระพรชังมงคล
-ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
-ดนตรีบรรเลงเพลง”สดุดีพระแม่เจ้า”
-ประธานนำร้องเพลง “สดุดพี ระแม่เจ้า” และผู้เข้าร่วมพิธี
ร้องพร้อมกัน
ประธานนำกล่าว “ทรงพระเจริญ” 3 ครั้ง
-เสร็จพิธี
การแต่งกาย -ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ชุดปกติขาว
-ประชาชน สุภาพบุรุษ เสื้อพระราชทานโทนสีฟา้ อ่อน
สุภาพสตรี ชุดไทย ชุดผ้าไทย หรือชุดสุภาพโทนสีฟ้าอ่อน
-นักเรียน นักศึกษา สมาชิกหน่วยงาน องค์กรเอกชน ชุดเครือ่ งแบบ
ในสังกัด
ก็ขอเชิญสมาชิกสภา อบต.น้ำแคม ทุกท่าน ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ในวันที่ 12 สิงหาคม 2561 ตามกำหนดการโดยพร้อมเพรียงกัน
:รับทราบ
.../4.2 การพิจารณา...

-5-

ร้อยตรีเสียน มะโนศณี กล่าว
ประธานสภา อบต.น้ำแคม
นายสุวัจนะ ทองสาดี
ท้องถิ่นอำเภอท่าลี่

4.2 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562
: ก่อนจะให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ได้นำเสนอหลักการ
ข้อบัญญัติฯ เชิญท่านท้องถิ่นอำเภอท่าลี่ ได้ให้ข้อเสนอแนะกับสมาชิกสภา ฯ
ในการปฏิบัติหน้าที่ในวันนีด้ ้วยครับ
:เรียนประธานสภา ฯ สมาชิกสภา ฯ และนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลน้ำแคม เรื่องพิจารณาข้อบัญญัติ ฯ ขอเรียนให้ที่ประชุมทราบว่าการ
พิจารณาข้อบัญญัติ ฯ ขอให้ท่านได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบครอบไม่ต้อง
รีบร้อน การประชุมสภาท้องถิ่นให้เป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบ ข้อกฎหมาย
นโยบาย แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ
โดยยึดถือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น

ร้อยตรีเสียน มะโนศรี กล่าว
ประธานสภา อบต.น้ำแคม

นายศักดิ์ชัย ปัทถาพงษ์ กล่าว
ปลัด อบต.น้ำแคม

พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2554 ขอความอนุเคราะห์สมาชิก
สภา อบต.น้ำแคม เรื่องเงินอุดหนุนการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับอำเภอ อำเภอท่าลี่
จังหวัดเลย โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ เป็นตัวหลักในการขอรับ
เงินสนับสนุน แห่งละ 20,000 บาท เพื่อใช้ในการจ้างพนักงานประจำศูนย์ และ
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน และให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จา่ ยในการเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 หวังว่าคงจะได้รับความร่วมมือจากท่าน ขอบคุณครับ
:ขอบคุณท่านท้องถิ่นอำเภอที่ให้คำแนะนำ เข้าเรื่องพิจารณาข้อบัญญัติฯ
ต่อครับ ได้รับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ซึ่งผู้บริหารได้ส่งร่างข้อบัญญัติ ฯ ให้ตรวจสอบ วันที่ 4 สิงหาคม
2561 และได้ส่งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ทุกท่าน
ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2561 สำหรับระเบียบ ข้อกฎหมาย ในการจัดทำ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เชิญปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
ได้ชี้แจงให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ได้ทราบเชิญครับ
:ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 8 ข้อ 22
และข้อ 23 ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 25
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นกรอบในการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณ
จากเงินสะสมในช่วงแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพือ่ ให้มีการปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และได้
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อเสนอประมาณการรายรับและรายจ่าย
นำมาจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ซึ่ง
เจ้าหน้าที่งบประมาณ ได้รวบรวมและตรวจสอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 เรียบร้อยแล้ว ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำแคม ได้เสนอหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อสภา ฯ ครับ
.../นายอุดร...
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นายอุดร จันทะภา กล่าว
นายก อบต.น้ำแคม

:ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำแคม
บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

จะเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลน้ำแคมอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ตำบลน้ำแคม จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภา ฯ ทุกท่าน ได้
ทราบถึงสถานการณ์คลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้
1. สถานการณ์คลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานการเงิน ดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน
14,549,920.06 บาท
1.1.2 เงินสะสม
จำนวน
5,227,832.74 บาท
1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม จำวน
6,570,530.58 บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย
จำนวน - โครงการ
รวม
- บาท
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน - โครงการ
รวม - บาท
1.2 เงินกู้คงค้าง
- บาท
2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
(1) รายรับจริง จำนวน 25,258,367.03 บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร
จำนวน
122,824.48 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
จำนวน
13,047.10 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จำนวน
70,382.90 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
จำนวน
145,130.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน
3,910.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน
จำนวน
98,725.00 บาท
หมวดภาษีจดั สรร
จำนวน 8,606,922.55 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
จำนวน 16,197,425.00 บาท
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
จำนวน
20,000.00 บาท
.../(3) รายจ่ายจริง...
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งบกลาง
จำนวน 9,161,866,00 บาท
งบบุคลากร
จำนวน 8,453,736.00 บาท
งบดำเนินงาน
จำนวน 3,331,350.27 บาท
งบลงทุน
จำนวน
918,550.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น
จำนวน
- บาท
งบเงินอุดหนุน
จำนวน 1,301,845.46 บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
จำนวน
บาท
(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 446,000.00 บาท
(6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน - บาท
คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
122,200.00 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
143,300.00 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
50,000.00 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
325,000.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
1,500.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน
- บาท
รวมรายได้จัดเก็บเอง
642,000.00 บาท
รายได้ที่รฐั บาลจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
14,908,000.00 บาท
รวมรายได้ที่รฐั บาลจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
14,908,000.00 บาท
รายได้ที่รฐั บาลอุดหนุนให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
22,450,000.00 บาท
รวมรายได้ที่รฐั บาลอุดหนุนให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
22,450,000.00 บาท
รวม
จ่ายจากงบประมาณ

38,000,000.00 บาท

งบกลาง
งบบุคลากร
งบดำเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
รวม

12,065,011.00 บาท
12,302,550.00 บาท
6,850,239.00 บาท
4,428,200.00 บาท
2,354,000.00 บาท
38,000,000.00 บาท
.../บันทึกหลักการ...
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ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารทัว่ ไป
12,753,390.00 บาท
แผนงานรักษาความสงบภายใน
301,000.00 บาท
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
4,598,239.00 บาท
แผนงานสาธารณสุข
1,240,000.00 บาท
แผนงานสังคมสงเคราะห์
67,980.00 บาท
แผนงานเคหะและชุมชน
3,149,180.00 บาท
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 348,000.00 บาท
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,945,000.00 บาท
แผนงานการเกษตร
40,000.00 บาท
ด้านการดำเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 12,180,211.00 บาท
รวม
38,000,000.00 บาท
ประเภทรายรับ
จำนวน 22,700,000 บาท
แผนงานบริหารทัว่ ไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
ตั้งไว้ 6,855,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
1,879,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก
จำนวน 514,080 บาท
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก
จำนวน 42,120 บาท

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
จำนวน 42,120 บาท
เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกฯ
จำนวน 86,400 บาท
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน
1,195,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
ตั้งไว้ 4,975,680 บาท
เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี
จำนวน 3,516,960 บาท
เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี จำนวน 164,520 บาท
เงินประจำตำแหน่ง
จำนวน 228,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จำนวน 1,098,720 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
จำนวน 132,000 บาท
.../งบดำเนินงาน...
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ตั้งไว้
3,231,500 บาท
ค่าตอบแทน
138,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จำนวน 30,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จำนวน 20,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน
จำนวน 48,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จำนวน 40,000 บาท
ค่าใช้สอย
ตั้งไว้
1,640,500 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จำนวน 500,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
จำนวน 155,500 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่น ๆ
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จำนวน 350,000 บาท
-โครงการเลือกตั้งนายกฯ และสมาชิกสภาฯ จำนวน 500,000 บาท
-โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
จำนวน 20,000 บาท
-โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องพระราชบัญญัติ กฎหมาย ระเบียบและ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติราชการ จำนวน 15,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
จำนวน 100,000 บาท

ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุคอมพิวเตอร์

ตั้งไว้
510,000 บาท
จำนวน 150,000 บาท
จำนวน 50,000 บาท
จำนวน 50,000 บาท
จำนวน 200,000 บาท
จำนวน 10,000 บาท
จำนวน 50,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
ค่าบริการโทรศัพท์
ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

ตั้งไว้
943,000 บาท
จำนวน 800,000 บาท
จำนวน 20,000 บาท
จำนวน
3,000 บาท
จำนวน 120,000 บาท

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สำนักงาน
-จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานทึบ จำนวน 3 ตู้
-จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน จำนวน 2 ตู้
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ตั้งไว้

138,000 บาท
138,000 บาท

จำนวน 15,000 บาท
จำนวน
7,000 บาท
จำนวน 16,000 บาท
จำนวน 100,000 บาท
.../งบเงินอุดหนุน...

-10งบเงินอุดหนุน
ตั้งไว้
20,000 บาท
เงินอุดหนุน
20,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
จำนวน 20,000 บาท
- อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ โครงการสนับสนุน
งบประมาณดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับอำเภอ
งานบริหารงานคลัง
ตั้งไว้ 2,508,290 บาท
งบบุคลากร
2,098,290 บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
2,098,290 บาท
เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี
จำนวน 1,670,640 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานของพนักงานส่วนตำบล จำนวน 72,000 บาท

เงินประจำตำแหน่ง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

ร้อยตรีเสียน มะโนศรี กล่าว
ประธานสภา อบต.น้ำแคม

จำนวน 42,000 บาท
จำนวน 265,650 บาท
จำนวน 48,000 บาท

งบดำเนินงาน
ตั้งไว้
405,000 บาท
ค่าตอบแทน
140,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จำนวน 100,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จำนวน 10,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จำนวน 30,000 บาท
:ขออนุญาตท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ขณะนี้ได้เวลา
รับประทานอาหารกลางวันแล้ว ขอพักการประชุมเพื่อรับประทานอาหารครับ
พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.30 นาฬิกา
เริม่ ประชุมเวลา 13.30 นาฬิกา

ร้อยตรีเสียน มะโนศรี กล่าว
ประธานสภา อบต.น้ำแคม
นายอุดร จันทะภา กล่าว
นายก อบต.น้ำแคม

:ขอเชิญท่านนายก ฯ ได้นำเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ต่อได้เลยครับ
:ขออนุญาตต่อจากภาคเช้าครับ
ค่าใช้สอย
ตั้งไว้
160,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จำนวน 30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่น ๆ
จำนวน 100,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม
จำนวน 30,000 บาท
.../ค่าวัสดุ...

-11ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุคอมพิวเตอร์
หมวดค่าสาธารณูปโภค

ตั้งไว้
100,000 บาท
จำนวน 50,000 บาท
จำนวน 10,000 บาท
จำนวน 40,000 บาท
ตั้งไว้

5,000 บาท

ค่าไปรษณีย์โทรเลข

จำนวน

5,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ตั้งไว้
จำนวน

5,000 บาท
5,000 บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย ตั้งไว้ 301,000 บาท
งบดำเนินงาน
301,000 บาท
ค่าตอบแทน
50,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยขน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จำนวน 50,000 บาท
ค่าใช้สอย
ตั้งไว้
141,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่น
-โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์
จำนวน 34,000 บาท
-โครงการฝึกอบรมการใช้ถังดับเพลิงเบื้องพร้อมติดตั้งถังดับเพลิงภายในชุมชนฯ
จำนวน 57,000 บาท
-โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โดยชุมชน
จำนวน 50,000 บาท
ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุเครื่องแต่งกาย
วัสดุดับเพลิง
แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (ครูผดู้ ูแลเด็ก )
เงินวิทยฐานะ (ชำนาญการ)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

ตั้งไว้ 110,000 บาท
จำนวน 10,000 บาท
จำนวน 10,000 บาท
จำนวน 60,000 บาท
จำนวน 30,000 บาท
ตั้งไว้

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

4,598,239 บาท
1,956,480 บาท
1,956,480 บาท
1,433,040 บาท
42,000 บาท
426,840 บาท
54,600 บาท

.../งบดำเนินงาน...

-12-

งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ตั้งไว้

1,110,759 บาท
60,000 บาท
จำนวน 60,000 บาท

ค่าใช้สอย
ตั้งไว้
165,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่น
-โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
จำนวน 15,000 บาท
-โครงการจัดทำแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำแคม
จำนวน
9,000 บาท
-โครงการจัดทำแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากยาง
จำนวน
9,000 บาท
-โครงการปรับภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำแคมจำนวน 50,000 บาท
-โครงการปรับภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากยางจำนวน 50,000 บาท
-โครงการส่งนักกีฬาเด็กเล็กเข้าร่วมแข่งขันกีฬา จำนวน
12,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
จำนวน
20,000 บาท
ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงาน
.วัสดุงานบ้านงานครัว
ค่าอาหารเสริม (นม)
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุการศึกษา
วัสดุอื่น ๆ

ตั้งไว้
885,759 บาท
จำนวน
10,000 บาท
จำนวน
10,000 บาท
จำนวน 776,059 บาท
จำนวน
10,000 บาท
จำนวน
10,000 บาท
จำนวน
69,700 บาท

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สำนักงาน
-จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดติดผนัง
-จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานพับ จำนวน 1 ตู้
-จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน จำนวน 1 ตู้
-จัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ จำนวน 7 ตัว

ตั้งไว้

75,000 บาท
75,000 บาท

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

56,000 บาท
5,000 บาท
3,500 บาท
10,500 บาท

งบเงินอุดหนุน
ตั้งไว้ 1,456,000 บาท
เงินอุดหนุน
1,456,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนหน่วยงานราชการ
จำนวน 1,456,000 บาท
-เพื่อสนับสนุนสถานศึกษาเพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน
สำหรับเด็กอนุบาล-ป.6 จำนวน 3 แห่ง

.../แผนงาน...

-13แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น ตั้งไว้ 1,240,000 บาท
งบดำเนินงาน
290,000 บาท
ค่าใช้สอย
220,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จำนวน
10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
จำนวน
30,000 บาท
โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ
จำนวน
50,000 บาท
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 30,000 บาท
โครงการหมู่บ้านปลอดขยะ
จำนวน 100,000 บาท
ค่าวัสดุ
ตั้งไว้
วัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
จำนวน
เพื่อจัดซื้อวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
วัสดุเครื่องแต่งกาย
จำนวน

70,000 บาท
50,000 บาท

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
-เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบเปิดท้ายเทข้าง

ตั้งไว้

950,000 บาท
950,000 บาท

จำนวน

950,000 บาท

20,000 บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
ตั้งไว้
67,980 บาท
งบดำเนินงาน
67,980 บาท
ค่าใช้สอย
67,980 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่น ๆ
-โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่ง นักเรียนภายในตำบลน้ำแคม จำนวน 33,600 บาท
-โครงการฝึกอบรมการทำลูกประคบสมุนไพร
จำนวน
17,940 บาท
-โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีและชุมชนเข้มแข็ง จำนวน
16,440 บาท
แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับแคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
เงินเดือนพนักงาน
เงินประจำตำแหน่ง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

ตั้งไว้

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

2,149,180 บาท
1,392,180 บาท
1,392,180 บาท
634,260 บาท
42,000 บาท
619,920 บาท
96,000 บาท
.../งบดำเนินงาน...

-14งบดำเนินงาน
ตั้งไว้
757,000 บาท
ค่าตอบแทน
92,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จำนวน 10,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จำนวน 10,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน
จำนวน 42,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จำนวน 30,000 บาท
ค่าใช้สอย
ตั้งไว้ 380,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จำนวน 300,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่น ๆ
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จำนวน
30,000 บาท
-ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม
จำนวน
50,000 บาท
ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงาน
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุคอมพิวเตอร์

ตั้งไว้
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

285,000 บาท
30,000 บาท
100,000 บาท
10,000 บาท
50,000 บาท
50,000 บาท
15,000 บาท
30,000 บาท

งานไฟฟ้าถนน

ตั้งไว้

800,000 บาท

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย

800,000 บาท
800,000 บาท
จำนวน

800,000 บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน ตั้งไว้
348,000 บาท
งบดำเนินงาน
270,000 บาท
ค่าใช้สอย
270,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
-โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล
พนักงานจ้าง กลุ่มอาชีพฯ
จำนวน 250,000 บาท
-โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันยาเสพติดสากล
จำนวน
20,000 บาท
.../งบเงินอุดหนุน...

-15งบเงินอุดหนุน
ตั้งไว้
78,000 บาท
เงินอุดหนุน
78,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
-อุดหนุนโรงเรียนท่าลี่วิทยา โครงการ จำ TO BE NUMBER ONE
จำนวน
10,000 บาท
-อุดหนุนอำเภอท่าลี่ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยา
เสพติดอำเภอท่าลี่
จำนวน
20,000 บาท
-อุดหนุนอำเภอท่าลี่ โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพหมู่บ้าน/ชุมชนเอาชนะ
ยาเสพติด
จำนวน
18,000 บาท
-อุดหนุนอำเภอท่าลี่ โครงการอบรมส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ
จำนวน
30,000 บาท
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
ตั้งไว้
190,000 บาท
งบดำเนินงาน
190,000 บาท
ค่าใช้สอย
190,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
-โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบลน้ำแคม จำนวน 130,000 บาท
-โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
จำนวน
60,000 บาท
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
ตั้งไว้
187,000 บาท
งบดำเนินงาน
187,000 บาท
ค่าใช้สอย
187,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
-โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 จำนวน 47,000 บาท
-โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี จำนวน
40,000 บาท
-โครงการเทศกาลสงกรานต์สืบสานประเพณีแห่หลวงปู่ค้ำ จำนวน 60,000 บาท
-โครงการลอยกระทง
จำนวน
30,000 บาท
-โครงการหล่อเทียนและแห่เทียนเข้าพรรษา
จำนวน
10,000 บาท
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าถมดินบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากยาง
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

ตั้งไว้

3,260,200 บาท
3,260,200 บาท
3,260,200 บาท
จำนวน
60,000 บาท
จำนวน 400,000 บาท
.../ค่าก่อสร้าง...

-16ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางพิจิตร ขันตีชู หมู่ที่ 3
จำนวน
61,200 บาท
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสนิท กันณคร หมู่ที่ 6
จำนวน
41,000 บาท
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมนึก นิจจำนงค์ หมู่ที่ 3
จำนวน
34,000 บาท
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายดามสาคร สุพรรณทอง หมู่ที่ 3
จำนวน 110,000 บาท
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโนนอีอ่าง หมู่ที่ 3 จำนวน 220,000 บาท

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางก่อง วันหากิจ หมู่ที่ 3
จำนวน
34,000 บาท
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางจันทร์เพ็ญ แก้วยาศรี หมู่ที่ 1
จำนวน
43,000 บาท
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางนงลักษณ์ มณีศรี หมู่ที่ 6
จำนวน
41,000 บาท
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางลำพอง จันทิลา หมู่ที่ 6
จำนวน
41,000 บาท
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางหมัน กาญดี หมู่ที่ 6
จำนวน 237,000 บาท
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางอุทัย กาญดี หมู่ที่ 6
จำนวน 103,000 บาท
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายประยุทธ กุลจณี หมู่ที่ 6
จำนวน
41,000 บาท
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายศักดิ์ ดวงมาลา หมู่ที่ 3
จำนวน 165,000 บาท
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลเจ้าปู่เหนือ-สะพานฝ่ายน้ำล้น หมู่ที่ 1
จำนวน 110,000 บาท
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังแคมป์กรมทาง หมู่ที่ 1
จำนวน
96,000 บาท
ก่อสร้างรางระบานน้ำตื้น บ้านนางผาง-บ้านนางอรทัย หมู่ที่ 5
จำนวน
50,000 บาท
ก่อสร้างรางระบานน้ำตื้น บ้านนายทองหนักลงห้วย หมู่ที่ 5
จำนวน 150,000 บาท
.../ก่อสร้างราง...

-17ก่อสร้างรางระบานน้ำตื้น บ้านนายสุรเดช หมู่ที่ 5
ก่อสร้างลานคอนกรีตบริเวณเมรุ จุดที่ 1 หมู่ที่ 4
ก่อสร้างลานคอนกรีตบริเวณเมรุ จุดที่ 2 หมู่ที่ 4
ก่อสร้างลานคอนกรีตบริเวณเมรุ จุดที่ 3 หมู่ที่ 4

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

35,000 บาท
21,000 บาท
35,000 บาท
75,000 บาท

ก่อสร้างสะพานอานม้าสายนาตาเข็มทอง หมู่ที่ 1 จำนวน 100,000 บาท
ก่อสร้างเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำแคม
จำนวน
48,000 บาท
ก่อสร้างเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากยาง
จำนวน
48,000 บาท
ก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำแคม จำนวน 2 ห้อง
จำนวน
81,000 บาท
ซ่อมแซมคันดินกั้นน้ำห้วยสามขา
จำนวน 280,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้าง
จำนวน 500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป้นค่าซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น ถนนเพื่อการเกษตร
ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต ฯลฯ
แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
งบดำเนินการ
ค่าวัสดุ
วัสดุการเกษตร

ตั้งไว้
จำนวน

20,000 บาท
20,000 บาท

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้
งบดำเนินงาน
ค่าใช้สอย
ตั้งไว้
20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
-โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ”
จำนวน
20,000 บาท
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
12,065,011 บาท
งบกลาง
12,065,011 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
จำนวน 137,087 บาท
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
จำนวน 6,656,400 บาท
เบี้ยยังชีพผู้พกิ าร
จำนวน 4,464,000 บาท
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
จำนวน
96,000 บาท
สำรองจ่าย
จำนวน 456,024 บาท
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
จำนวน 100,000 บาท
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
จำนวน 155,500 บาท
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

38,000,000 บาท
.../รายละเอียด...

ร้อยตรีเสียน มะโนศรี กล่าว
ประธานสภา อบต.น้ำแคม

มติที่ประชุม
ร้อยตรีเสียน มะโนศรี กล่าว
ประธานสภา อบต.น้ำแคม

มติที่ประชุม

-18รายละเอียดตามหนังสือกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
ที่ 11 /2561 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 พร้อมรูปแบบรายการตาม ปร. 4 ,
ปร. 5 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม มีทา่ นใดจะสอบถามหรือ
ไม่เชิญครับ
:ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ได้กล่าวคำแถลงงบประมาณ
หลักการและเหตุผลประกอบร่างข้อบัญญัติฯ เรียบร้อยแล้ว มีทา่ นใดสงสัย
จะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอความเห็นชอบในการรับหลักการแห่ง
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ครับ
:เห็นชอบ 9 คะแนน , ไม่เห็นชอบ – คะแนน , งดออกเสียง 1 คะแนน
:ที่ประชุมสภาฯ ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรียบร้อยแล้ว หากมีความประสงค์จะแก้ไข
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ให้เสนอคำแปรญัตติ
ต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง นับแต่สภา ฯ มีมติ
รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ ฯ ในระหว่างวันที่ 11-13 สิงหาคม 2561
ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 นาฬิกา
:เห็นชอบ 8 คะแนน , ไม่เห็นชอบ – คะแนน , งดออกเสียง 2 คะแนน
(งดออกเสียง 2 คน คือ ร้อยตรีเสียน มะโนศรี , นางลำเอียง ศรีกระทุม)
:ขอหารือที่ประชุมว่าคณะกรรมการแปรญัตติข้อบัญญัติ ฯ จะใช้ชดุ เดิม
หรือว่าจะเลือกใหม่
:ผมนายแสง สามี สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่ 6 ขอเสนอใช้ชุดเดิมครับ

ร้อยตรีเสียน มะโนศรี กล่าว
ประธานสภา อบต.น้ำแคม
นายแสง สามี กล่าว
สมาชิกสภา อบต.น้ำแคม หมู่ 6
ร้อยตรีเสียน มะโนศรี กล่าว
:สมาชิกสภา ฯ ท่านใด จะเสนอความเห็นอีกเชิญครับ ถ้าไม่มีผมขอมติ
ประธานสภา อบต.น้ำแคม
ที่ประชุมว่าให้คณะกรรมการแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายฯ ชุดเดิม
ประกอบด้วย
-นายธวัชชัย รูปทอง สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่ 5 ประธานกรรมการ
-นายฉบับ แก้วยาศรี สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่ 3 กรรมการ
-นายวินัย สวาดนา สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่ 2 กรรมการ/เลขานุการ
ทำงานเพื่อรับคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อไป
มติที่ประชุม
:เห็นชอบ 8 คะแนน , ไม่เห็นชอบ – คะแนน , งดออกเสียง 2 คะแนน
(งดออกเสียง 2 คน คือ ร้อยตรีเสียน มะโนศรี , นางลำเอียง ศรีกระทุม)

4.3 การขออนุญาตจัดตั้งวัดในเขตพื้นที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
( ส.ป.ก. )

ร้อยตรีเสียน มะโนศรี กล่าว
ประธานสภา อบต.น้ำแคม

:ด้วย นายสนั่น นิจจำนงค์ ราษฎรบ้านน้ำแคม หมู่ที่ 1 เป็นผู้ยื่นคำร้องขอใช้
ทีด่ ินของทางราชการเพื่อสร้างจัดตั้งวัด ในเขตพื้นที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ขอให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
ได้ดำเนินการชี้แจงให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
ได้ประกอบการพิจารณาด้วยครับ
.../นายอุดร...
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นายอุดร จันทะภา กล่าว
นายก อบต.น้ำแคม

:ด้วยราษฎรบ้านน้ำแคม หมู่ที่ 1 และผู้นำชุมชน มีความประสงค์จะขอ
กรรมสิทธิพื้นที่ ส.ป.ก.ประชาชนมีสิทธิใ์ ช้รว่ มกัน จำนวน 13 ไร่ 2 งาน
เพื่อจัดตั้งเป็นวัดภูทองหนองหวาย ซึ่งปัจจุบันมีพระสงฆ์ 1 รูป คือ
1. พระพวงปภ̣̣สสโร เป็นเจ้าสำนัก
โดยมีสิ่งปลูกสร้าง ประกอบด้วย
1. ศาลากลางเปรียญ จำนวน 1 หลัง กว้าง 12 เมตร ยาว 16 เมตร
ค่าก่อสร้าง จำนวน 573,225 บาท
2. ประตูโขง จำนวน 1 หลัง กว้าง 3 เมตร ยาว 6 เมตร ค่าก่อสร้าง
จำนวน 453,275 บาท
3. กุฎิ จำนวน 5 หลัง กว้าง 3 เมตร ยาว 6 เมตร ค่าก่อสร้าง จำนวน
275,500 บาท
4. หอกลาง,หอระฆัง จำนวน 1 หลัง กว้าง 3 เมตร ยาว 6 เมตร
สูงสองชั้น ค่าก่อสร้าง จำนวน 210,000 บาท
5. โรงครัว จำนวน 1 หลัง ค่าก่อสร้าง จำนวน 100,000 บาท
รวม 5 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,612,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)
บ้านน้ำแคม หมู่ที่ 1 (คุ้มบ้านน้อยหลังโรงเรียน) มีครัวเรือน 86 ครัวเรือน
ประชากร จำนวน 250 คน โดยมีกำนันตำบลน้ำแคม พร้อมคณะกรรมการ
หมู่บ้านได้รับรองการมีอยู่จริง
จึงขอเสนอมายังสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ได้พิจารณาว่า
วัดภูทองหนองหวาย เป็นวัดที่มีอยู่จริง โดยได้ก่อสร้างเป็นสำนักสงฆ์ ตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2538 ถึงปีปัจจุบันรวม 23 ปี เสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำแคม ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบครับ
:มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมครับ

ร้อยตรีเสียน มะโนศรี กล่าว
ประธานสภา อบต.น้ำแคม
มติที่ประชุม

:เห็นชอบ 8 คะแนน , ไม่เห็นชอบ – คะแนน , งดออกเสียง 2 คะแนน
(งดออกเสียง 2 คน คือ ร้อยตรีเสียน มะโนศรี และนางลำเอียง ศรีกระทุม)

ร้อยตรีเสียน มะโนศรี กล่าว
ประธานสภา อบต.น้ำแคม

:สำหรับวันนี้ได้ดำเนินการประชุมทั้งวันแล้ว ขอพักการประชุมไว้เพียงเท่านี้
และนัดการประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 นาฬิกา
ขอปิดประชุมครับ

ปิดประชุมเวลา 19.00 นาฬิกา
(ลงชื่อ)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

( นายศักดิ์ชัย ปัทถาพงษ์ )
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
(ลงชื่อ) ร้อยตรี

ผูต้ รวจรานงานการประชุม

( เสียน มะโนศรี )
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
-20คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

( นายธวัชชัย รูปทอง )
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม หมู่ 5
(ลงชื่อ)

กรรมการ

( นางสั้น คนล่ำ )
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม หมู่ 5
(ลงชื่อ)

กรรมการ/เลขานุการ

( นางสาวพจมาน ศรีกระทุม )
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม หมู่ 3

-19นายอุดร จันทะภา กล่าว
นายก อบต.น้ำแคม

:ด้วยราษฎรบ้านน้ำแคม หมู่ที่ 1 และผู้นำชุมชน มีความประสงค์จะขอ
กรรมสิทธิพื้นที่ ส.ป.ก.ประชาชนมีสิทธิใ์ ช้รว่ มกัน จำนวน 13 ไร่ 2 งาน
เพื่อจัดตั้งเป็นวัดภูทองหนองหวาย ซึ่งปัจจุบันมีพระสงฆ์ 1 รูป คือ
1.พระพวงปภสสโร เป็นเจ้าสำนัก
โดยมีสิ่งปลูกสร้าง ประกอบด้วย
1. ศาลากลางเปรียญ จำนวน 1 หลัง กว้าง 12 เมตร ยาว 16 เมตร
ค่าก่อสร้าง จำนวน 573,225 บาท
2. ประตูโขง จำนวน 1 หลัง กว้าง 3 เมตร ยาว 6 เมตร ค่าก่อสร้าง
จำนวน 453,275 บาท
3. กุฎิ จำนวน 5 หลัง กว้าง 3 เมตร ยาว 6 เมตร ค่าก่อสร้าง จำนวน
275,500 บาท
4. หอกลาง,หอระฆัง จำนวน 1 หลัง กว้าง 3 เมตร ยาว 6 เมตร
สูงสองชั้น ค่าก่อสร้าง จำนวน 210,000 บาท
5. โรงครัว จำนวน 1 หลัง ค่าก่อสร้าง จำนวน 100,000 บาท
รวม 5 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,612,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ร้อยตรีเสียน มะโนศรี กล่าว
ประธานสภา อบต.น้ำแคม
มติที่ประชุม

ร้อยตรีเสียน มะโนศรี กล่าว
ประธานสภา อบต.น้ำแคม

บ้านน้ำแคม หมู่ที่ 1 (คุ้มบ้านน้อยหลังโรงเรียน) มีครัวเรือน 86 ครัวเรือน
ประชากร จำนวน 250 คน โดยมีกำนันตำบลน้ำแคม พร้อมคณะกรรมการ
หมู่บ้านได้รับรองการมีอยู่จริง
จึงขอเสนอมายังสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ได้พิจารณาว่า
วัดภูทองหนองหวาย เป็นวัดที่มีอยู่จริง โดยได้ก่อสร้างเป็นสำนักสงฆ์ ตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2538 ถึงปีปัจจุบันรวม 23 ปี เสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำแคม ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบครับ
:มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมครับ
:เห็นชอบ 8 คะแนน , ไม่เห็นชอบ – คะแนน , งดออกเสียง 2 คะแนน
(งดออกเสียง 2 คน คือ ร้อยตรีเสียน มะโนศรี และนางลำเอียง ศรีกระทุม)
:สำหรับวันนี้ได้ดำเนินการประชุมทั้งวันแล้ว ขอพักการประชุมไว้เพียงเท่านี้
และนัดการประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 นาฬิกา
ขอปิดประชุมครับ

ปิดประชุมเวลา 19.00 นาฬิกา
(ลงชื่อ) ศักดิช์ ัย ปัทถาพงษ์
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
( นายศักดิ์ชัย ปัทถาพงษ์ )
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
(ลงชื่อ)

ร้อยตรี เสียน มะโนศรี ผู้ตรวจรานงานการประชุม
( เสียน มะโนศรี )
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
-20คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(ลงชื่อ)

ธวัชชัย รูปทอง
ประธานกรรมการ
( นายธวัชชัย รูปทอง )
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม หมู่ 5

(ลงชื่อ)

สั้น คนล่ำ
กรรมการ
( นางสั้น คนล่ำ )
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม หมู่ 5

(ลงชื่อ)

พจมาน ศรีกระทุม กรรมการ/เลขานุการ
( นางสาวพจมาน ศรีกระทุม )
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม หมู่ 3

