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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลพรุพี
การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําป ๒๕60
วันจันทรที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕60
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
นายพงศักดิ์ รักษาวงศ
เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภา และคณะผูบริหาร บัดนี้ได
เลขานุการสภาฯ เวลาการประชุมสภาเทศบาล และสมาชิกสภาไดมาประชุมครบองคประชุมแลว ขอ
อนุญาตเรียนเชิญทานประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตอไป เชิญครับ
นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาฯ

เรียน ทานสมาชิกสภา และคณะผูบริหารทุกทาน กระผมขอดําเนินการ
ประชุมสภาเทศบาล ตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ
1.1 วันที่ 25 สิงหาคม 2560 ทางโรงเรียนพรุพีพิทยาคมไดทอดผาปา
สามัคคีเพื่อการศึกษาสมบททุนซื่อเครื่องดนตรีสากล เครื่องคอมพิวเตอร ขอเชิญ
ทานสมาชิกและผูบริหารเขารวมประชุม ตามวันและเวลาดังกลาวดวยครับ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลพรุพี สมัยสามัญ สมัยที่
๒ ประจําป ๒๕60เมื่อวันที่ 26มิถุนายน ๒๕60

นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภา ฯ

ขอเชิญทานสมาชิกฯไดตรวจสอบรายงานการประชุมสภามี
ขอความตอนใด ควรแกไขหรือเพิ่มเติมในสาระสําคัญ หรือไม ขอเชิญครับ
ถาไมมีถือวาที่ประชุมใหการรับรองรายงานการประชุมดังกลาวขอเชิญทาน
ทวีศักดิ์ โอชาครับ

นายทวีศักดิ์ โอชา เรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผมนายทวีศักดิ์ โอชา รอง
รองนายกเทศมนตรีฯ นายกเทศมนตรี
ไปดูหนาที่ 26 เพราะการขนสงมันอยูที่ระยะทางเทากัน ใหแกเปนเพราะ
การขนสงมันอยูที่ระยะทางไมเทากันครับ
นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภา ฯ

ไมทราบวามีสมาชิกทานอื่นจะแกไขอีกไมครับถาไมมีการแกไขผมจะ
ใหทานเลขานุการฯ นับองคประชุม

นายพงศศักดิ์ รักษาวงศ เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ มีสมาชิกสภาอยูในที่ประชุม
เลขานุการสภาฯ จํานวน....๑
2...ทาน ครบองคประชุมตามที่กฎหมายกําหนด ครับ
นายมงคล สิทธิชัย สมาชิกสภาทานใด
“เห็นชอบรับรอง”รายงานการประชุมสภาเทศบาล
ประธานสภา ฯ
ดังกลาว ขอไดโปรดยกมือขึ้นครับ
มติที่ประชุม
ไมเห็นชอบ
งดออกเสียง

มีสมาชิกสภาฯ ยกมือเห็นชอบ ๑๑ เสียง
- เสียง
๑ เสียง
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นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภา ฯ

เปนอันวาสภาเทศบาลแหงนี้มีมติ “รับรอง”รายงานการประชุมสภา
สมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจําป๒๕ 60 ดวยคะแนนเสียงเห็นชอบ 11 เสียงไม
เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียงระเบียบวาระตอไป

ระเบียบวาระที่ ๓
-ไมม-ี

เรื่อง กระทูถาม

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาทองถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแลวเสร็จ
-ไมมี-

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม
๕.๑ การพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ ๒๕๖1

นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาลตําบล
นายพงศศักดิ์ รักษาวงศ
เลขานุการสภาฯ

ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบครับ

เรียนทานประธานสภาที่เคารพ การจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป นอกจากจะตองเปนไปตาม ระเบียกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ .ศ.2541 และที่ แกไขเพิ่มเติม แลว
จะตองเปนไปตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัติ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวน
ที่สุด ที่ มท๐๘๐๘.๒/ว ๔๐๗๒ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามสําเนาเอกสารที่ไดแจงทุกทานทราบแลว มีใจความ
สําคัญโดยสรุปคือ
๑. การเตรียมการจัดทํางบประมาณฯ ใหดําเนินการจัดทําในรูปแบบระบบ
บัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือระบบ e –LASS โดยการ
จัดทําประมาณการรายรับใหตั้งยอดเงินรวมทั้งป โดยประมาณการใหใกลเคียงกับ
ปงบประมาณที่ผานมา และใหตั้งประมาณการรายรับทั้งปใหครบทุกหมวดรายรับ
ดานรายจาย การจัดทํางบประมาณรายจายที่จายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุน
ทั่วไป ใหตั้งจายเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ และภารกิจถายโอน รวมทั้ง
แนวนโยบายของรัฐ ค.ส.ช. และกระทรวงมหาดไทย โดยใชแผนพัฒนาสามป และ
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา ของเทศบาลเปนแนวทางในการจัดทํางบประมาณ
ซึ่งตามแนวทางนี้สภาฯจึงมีหนาที่ในการตรวจสอบวาการตั้งประมาณการ
รายรับและรายจายตามรางเทศบัญญัติมีความสอดคลองกับสถานการณคลังและการ
ตั้งงบประมาณรายจายตามโครงการตางๆเปนไปตามแผนพัฒนาฯหรือไม หาก
ปรากฏวามีรายจายใดตั้งไวโดยไมปรากฏอยูในแผนพัฒนาสามปก็ถือวารายจายนั้น
ไมเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ขอ25 ที่กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใช
แผนพัฒนาสามปเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป และ
งบประมาณรายจายเพิ่มเติมโดยใหคํานึงถึง สถานะทางการคลังและความจําเปน
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เรงดวนที่มีผลกระทบตอความเปนอยู ของประชาชนรวมทั้งวางแนวทางเพื่อใหมีการ
ปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการที่กําหนดไวในแผนพัฒนาสามป และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นพ.ศ. 2541 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ขอ22 กําหนดใหใช
แผนพัฒนาของ อปท. เปนแนวทางในการจัดทํางบประมาณ
๒. การตั้งงบประมาณรายจาย เพื่อเปนคาใชจายขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใหกระทําตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ขอบังคับ คําสั่ง
หรือมีหนังสือกระทรวงมหาดไทยกําหนด
ในประเด็นนี้นั้น การจะตั้งงบประมาณได หมายความวา นอกจาก
รายจายนั้นจะตองบรรจุไวในแผนพัฒนาฯแลว จะตองมีกฎหมายอนุญาตใหทํา
หรือกําหนดใหเปนหนาที่ของเทศบาล จึงจะดําเนินการได และการดําเนินการ
จะตองเปนไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของเทานั้น เชน การตั้งงบประมาณเพื่อ
แกไขปญหาความเดือดรอนและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน การตั้ง
งบประมาณเพื่อสงเสริมและสนับสนุนการสรางความปรองดองและสมานฉันทของ
คนในชาติ การตั้งงบประมาณตามนโยบายของรัฐบาล คสช.และกระทรวงมหาดไทย
และตามแผนงาน/โครงการของเทศบาล รวมถึงการตั้งงบประมาณเพื่อเปน
คาตอบแทนและพัฒนาบุคลากร และรายจายตามขอผูกพันตางๆที่ตองตั้งไวตามที่
กฎหมายกําหนด ครับ
นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาลตําบล

ขอเชิญทานนายกเสนอญัตติ ครับ

นายสมคิด ดําฉวาง
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ และเพื่อนสมาชิกผูทรงเกียรติ กระผม
นายกเทศมนตรีฯ นายสมคิด ดําฉวาง นายกเทศมนตรี
เรื่องขอเสนอญัตติ เรียนประธานสภาฯ ขาพเจาขอเสนอญัตติเพื่อขอความ
เห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2561 ของ
เทศบาลตําบลพรุพีแลวเสร็จ เพื่อโปรดนําเสนอตอสภาเทศบาลตําบลพรุพี ในสมัย
ประชุมนี้ ซึ่งไดเสนอญัตติ หลักการและเหตุผลในการเสนอรางเทศบัญญัติดังกลาว
ดวยแลว สถานการณคลัง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลตําบลพรุพี ได
งบประมาณรายรับไว จํานวน 42 ,657,300 บาท และ งบประมาณรายจายไว
จํานวน 42 ,657,300 บาท ในขณะนี้เทศบาลตําบลพรุพี มีเงินสะสมคงเหลืออยู
14,601,609.99 บาทการบริการงบประมาณในปที่ผานมาและปปจจุบัน ใน
ปงบประมาณที่ผานมาแมวารายรับของเทศบาลตําบลพรุพีจะมีจํานวนจํากัด เมื่อ
เปรียบเทียบภารกิจตางๆ ที่จะตองดําเนินการเพื่อบริการใหแกประชาชนตามอํานาจ
หนาที่ตามกฎหมายก็ตาม แตเทศบาลตําบลพรุพีก็สามารถดําเนินกิจการตามที่ไดตั้ง
งบประมาณรายจายไวครบถวน และจะตองจัดทํางบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหถูกตองตามกฎหมาย และมีผลบังคับใชไดทันในวัน
เริ่มตนปงบประมาณนั้น ซึ่งผูบริหารทองถิ่นไดจัดทํารางเทศบัญญัติ เรื่อง
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เสร็จเรียบรอยแลวนั้น
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ระเบียบ/ขอกฎหมาย
อาศัยอํานาจตามความใน มาตรา 60 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496 (แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน) ขอ 23 , 24 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 ขาพเจาขอ
เสนอใหพิจารณารางเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพรอมนี้ประกอบการพิจารณา จึง
เรียนมาเพื่อโปรดนําเขาวาระการประชุม เสนอสภาเทศบาลพิจารณาตอไป
คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณ รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกเทศบาลตําบลพรุพี
บัดนี้ถึงเวลาที่ผูบริหารของเทศบาลตําบลพรุพี จะไดเสนอรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปตอสภาเทศบาลตําบลพรุพีอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ใน
โอกาสนี้ คณะผูบริหารเทศบาลตําบลพรุพี จึงขอกลาวใหทานประธานและสมาชิก
ทุกทานไดทราบถึงสถานการณคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ
ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังตอไปนี้
1. สถานการณคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 40,843,697.72.-บาท
1.1.2 เงินสะสม 14,601,609.99.-บาท
1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม 14,128,091.02.-บาท
1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 1 โครงการ
โครงการรวม 180,000.-บาท
1.1.4.1 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน 0 โครงการ โครงการรวม
0.00 บาท
1.1.4.2 เงินกูคงคาง 0.00 บาท
2. การบริงานงบประมาณ ในปงบประมาณ 2560
(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 33,665,920.56บาท
หมวดภาษีอากร 8
40,156.15.-บาท
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
120,431.80.-บาท
หมวดรายไดจากทรัพยสิน
121,224.53.-บาท
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย
676,173.50.-บาท
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
312,692.75.-บาท
หมวดรายไดจากทุน 0.00
.-บาท
หมวดภาษีจัดสรร
19,235,609.83.-บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
12,359,632.00.-บาท
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค 0.00.-บาท
(3) รายจายจริง
จํานวน 22,412,892.93.-บาท
งบกลาง
6,771,117.00.-บาท
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งบบุคลากร 9
,196,194.62.-บาท
งบดําเนินการ 4
,978,231.31.-บาท
งบลงทุน
145,350.00.-บาท
งบรายจายอื่น 0.00
.-บาท
งบเงินอุดหนุน
1,322,000.00.-บาท
(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค 0.00.-บาท
(5) มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 254,700.00.บาท
(6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองสะสม 0.00.-บาท
สวนรายละเอียดตางๆขอใหทานทวีศักดิ์ โอชา ชี้แจงตอครับ
นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาลตําบล

ขอเชิญคุณทวีศักดิ์ โอชา ในฐานะรองนายกเทศมนตรีครับ

นายทวีศักดิ์ โอชา เรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผมนายทวีศักดิ์ โอชา รอง
รองนายกเทศมนตรีฯ นายกเทศมนตรี
ไดรับมอบหมายจากทานนายกใหแถลงตอครับ

คําแถลงงบประมาณประจําปงบประมาณ 2561 เทศบาลตําบลพรุพีอําเภอบาน
นาสารจังหวัดสุราษฎรธานี

รายไดจัดเก็บ
หมวดภาษีอากร
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ
และใบอนุญาต
หมวดรายไดจากทรัพยสิน
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค
และการพาณิชย
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
รวมรายไดจัดเก็บ
รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรร
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
รวมรายไดที่รัฐบาลเก็บแลว
จัดสรรใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
รายไดรัฐบาลอุดหนุนใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
รวม

ประมาณการป
2559

ประมาณการป
2560

ประมาณการป
2561

947,100.00
542,300.00

929,000.00
527,000.00

955,000.00
355,200.00

400,000.00
850,000.00

300,000.00
880,000.00

300,000.00
910,000.00

380,000.00
3,119,400.00

350,000.00
2,986,000.00

247,000.00
2,767,200.00

22,710,600.00 22,224,300.00 24,490,100.00
22,710,600.00 22,224,300.00 24,490,100.00

7,900,000.00
7,900,000.00

15,600,160.00 15,400,000.00
15,600,160.00 15,400,000.00

33,730,000.00 40,810,460.00 42,657,300.00
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณพ.ศ. 2561

งบ
จายจากงบประมาณ
งบกลาง
งบเงินอุดหนุน
งบดําเนินการ
งบบุคลากร
งบรายจายอื่น
งบลงทุน
รวมจายจาก
งบประมาณ
รวม

ประมาณการป 2559

1,133,300.00
4,448,743.00
8,529,907.00
13,634,550.00
5,983,500.00
33,730,000.00
33,730,000.00

ประมาณการป 2560

-

ประมาณการป 2561

9,313,181.00
1,912,500.00
9,284,657.00
13,692,752.00
6,602,370.00
40,805,460.00

9,729,500.00
1,931,500.00
9,120,110.00
15,724,990.00
6,151,200.00
42,657,300.00

40,805,460.00

42,657,300.00

สวนที่ 2 เทศบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณพ.ศ.
2561 ของเทศบาลตําบลพรุพี อําเภอบานนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี
บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบรางบัญญัติ งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลตําบลพรุพี อําเภอบานนาสาร
จังหวัดสุราษฎรธานี
ดาน ยอดรวม
ดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
12,776,220
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
172,200
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
7,214,640
แผนงานสาธารณสุข
475,000
แผนงานสังคมสงเคราะห
46,900
แผนงานเคหะและชุมชน
10,513,440
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
40,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 340,000
ดานการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
70,000
แผนงานการเกษตร 18
,000
แผนงานการพาณิชย
1,261,400
ดานการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
9,729,500
งบประมาณรายจายทั้งสิ้น 42
,657,300
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561เทศบาลตําบลพรุพี อําเภอบานนาสาร จังหวัดสุ
ราษฎรธานี
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 42,657,300 บาท แยกเปน
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รายไดจัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร
รวม955,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
จํานวน700,000 บาท
ตั้งไวสูงกวาประมาณการรายรับในปที่ผานมา โดยประมาณการไวใกล เคียงกับ
รายรับจริงในป พ.ศ. 2559
ภาษีบํารุงทองที่
จํานวน57,000 บาท
ตั้งไวสูงกวาประมาณการรายรับในปที่ผา นมา โดยประมาณการไวใกล เคียงกับ
รายรับจริงในป พ.ศ. 2559
ภาษีปาย
จํานวน18,000 บาท
ตั้งไวต่ํากวาประมาณการรายรับในปที่ผานมา โดยประมาณการไวใกล เคียงกับ
รายรับจริงในป พ.ศ. 2560
อากรรังนกอีแอน
จํานวน180,000 บาท
ตั้งไวต่ํากวาประมาณการรายรับในปที่ผานมา โดยประมาณการไวใกล เคียงกับ
รายรับจริงในป พ.ศ. 2560
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
รวม355,200 บาท
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา
จํานวน1,000 บาท
ตั้งไวสูงกวาประมาณการรายรับในปที่ผา นมา โดยประมาณการไวใกล เคียงกับ
รายรับจริงในป พ.ศ. 2559
คาธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย
จํานวน 200,000บาท
ตั้งไวสูงกวาประมาณการรายรับในปที่ผา นมา โดยประมาณการไวใกล เคียงกับ
รายรับจริงในป พ.ศ. 2559
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย
จํานวน 1,100บาท
ตั้งไวสูงกวาประมาณการรายรับในปที่ผา นมา โดยประมาณการไวใกล เคียงกับ
รายรับจริงในป พ.ศ. 2559
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 2,000 บาท
ตั้งไวสูงกวาประมาณการรายรับในปที่ผา นมา คาดวาจะเก็บคาธรรมเนียม ได
เนื่องจากมีปมน้ํามันในพื้นที่
คาธรรมเนียมอื่น ๆ
จํานวน100 บาท
ตั้งไวต่ํากวาประมาณการรายรับในปที่ผานมา โดยประมาณการไวใกล เคียงกับ
รายรับจริงในป พ.ศ. 2560
คาปรับการผิดสัญญา
จํานวน 150
,000 บาท
ตั้งไวสูงกวาประมาณการรายรับในปที่ฝานมาโดยประมาณการไวใกล
เคียงกับรายรับจริงในป พ.ศ. 2559
คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
จํานวน 500 บาท
ตั้งไวสูงกวาประมาณการรายรับในปที่ฝานมาโดยประมาณการไวใกล
เคียงกับรายรับจริงในป พ.ศ. 2560
คาใบอนุญาตอื่นๆ
จํานวน 500 บาท
ตั้งไวสูงกวาประมาณการรายรับในปที่ผานมา โดยประมาณการไวใกล
เคียงกับรายรับจริงในป พ.ศ. 2560

8
หมวดรายไดจากทรัพยสิน
รวม 300,000 บาท
ดอกเบี้ย
จํานวน 300,000 บาท
ตั้งไวสูงกวาประมาณการรายรับในปที่ผา นมา โดยประมาณการไวใกล
เคียงกับรายรับจริงในป พ.ศ. 2559
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย รวม910,000 บาท
รายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย
จํานวน910,000 บาท
ตั้งไวสูงกวาประมาณการรายรับในปที่ผา นมา โดยประมาณการไวใกล
เคียงกับรายรับจริงในป พ.ศ. 2559
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
รวม247,000 บาท
คาขายแบบแปลน
จํานวน100,000 บาท
ตั้งไวต่ํากวาประมาณการรายรับในปที่ผานมา โดยประมาณการไวใกล
เคียงกับรายรับจริงในป พ.ศ. 2560และตามระเบียบพัสดุฯ
รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ
จํานวน 147,000บาท
ตั้งไวสูงกวาประมาณการรายรับในปที่ผา นมา โดยประมาณการไวใกล
เคียงกับรายรับจริงในป พ.ศ. 2559
รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
รวม 24,490,100 บาท
ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน จํานวน 450,000 บาท
ตั้งไวสูงกวาประมาณการรายรับในปที่ผา นมา โดยประมาณการไวใกล
เคียงกับรายรับจริงในป พ.ศ. 2559
ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 7,900,000 บาท
ตั้งไวสูงกวาประมาณการรายรับในปที่ผา นมา โดยประมาณการไวใกล
เคียงกับรายรับจริงในป พ.ศ. 2559
ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ จํานวน 3,000,000 บาท
ตั้งไวสูงกวาประมาณการรายรับในปที่ ผานมา โดยประมาณการไวใกล
เคียงกับรายรับจริงในป พ.ศ. 2559
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
จํานวน 300,000 บาท
ตั้งไวสูงกวาประมาณการรายรับในปที่ฝานมา โดยประมาณการไวใกล
เคียงกับรายรับจริงในป พ.ศ. 2559
ภาษีสุรา
จํานวน1,200,000 บาท
ตั้งไวสูงกวาประมาณการรายรับในปที่ผา นมา โดยประมาณการไวใกล
เคียงกับรายรับจริงในป พ.ศ. 2559
ภาษีสรรพสามิต
จํานวน 2,600,000 บาท
ตั้งไวสูงกวาประมาณการรายรับในปที่ผา นมา โดยประมาณการไวใกล
เคียงกับรายรับจริงในป พ.ศ. 2559
คาภาคหลวงแร
จํานวน 8,000,000 บาท
ตั้งไวสูงกวาประมาณการรายรับในปที่ผา นมา โดยประมาณการไวใกล
เคียงกับรายรับจริงในป พ.ศ. 2559
คาภาคหลวงปโตรเลียม
จํานวน 40,000 บาท
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ตั้งไวสูงกวาประมาณการรายรับในปที่ ผานมา โดยประมาณการไวใกล
เคียงกับรายรับจริงในป พ.ศ. 2559
คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินจํานวน
1,000,000 บาท
ตั้งไวสูงกวาประมาณการราย จายในปที่ ผานมา โดยประมาณการไวใกล
เคียงกับรายรับจริงในป พ.ศ. 2560
คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล จํานวน 100 บาท
ตั้งไวต่ํากวาประมาณการรายรับในปที่ผา นมา โดยประมาณการไวใกล
เคียงกับรายรับจริงในป พ.ศ. 2559
รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 15
,400,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจถาย
โอนเลือกทํา จํานวน 15
,400,000 บาท
ตั้งไวสูงกวาประมาณการราย รับ ในปที่ ผ านมา โดยประมาณการไวใกล เคียงกับ
รายรับจริงในป พ.ศ. 2559
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561เทศบาลตําบลพรุพีอําเภอบานนาสาร
จังหวัดสุราษฎรธานี
ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 42,657,300 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเองหมวด
ภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเปน
งาน

แผนงานบริหารงานทั่วไป
บริหารทั่วไป
รวม 10,283,200 บาท
งบบุคลากร
รวม 7,982,100 บาท
เงินเดือน (ฝายการเมือง)
รวม
2,848,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก
จํานวน725,760 บาท
-เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกนายกเทศมนตรีตําบลพรุพี และรองนายก
เทศมนตรีตําบลพรุพี
เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน180,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรีตําบลพรุพีและ
รองนายกเทศมนตรีตําบลพรุพี
เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน180,000 บาท
-เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีตําบลพรุพีและรองนายก
เทศมนตรีตําบลพรุพี
เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 207
,360 บาท
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลพรุพีและที่
ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลพรุพี
เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวน 1,555,200 บาท
เพื่อจายเปน
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- คาตอบแทนประธานสภาเทศบาลฯ จํานวน 1 อัตรา
- คาตอบแทนรองประธานสภาเทศบาลฯ จํานวน 1 อัตรา
- คาตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลฯ จํานวน 10 อัตรา
เงินเดือน (ฝายประจํา)
รวม5,133,780 บาท
เงินเดือนพนักงาน
จํานวน3,324,360 บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาล ดังนี้
เงินเดือน ปลัดเทศบาลเปนเงิน 397,680 บาท
เงินเดือน รองปลัดเทศบาล เปนเงิน 401,940บาท
เงินเดือน หัวหนาสํานักปลัด เปนเงิน 389,400 บาท
เงินเดือน หัวหนาฝายปกครอง เปนเงิน 317,520 บาท
เงินเดือน นักวิเคราะหนโยบายและแผน เปนเงิน 299,640 บาท
เงินเดือน นักทรัพยากรบุคคล เปนเงิน 355,320 บาท
เงินเดือน นักพัฒนาชุมชน เปนเงิน 293,760 บาท
เงินเดือน นักจัดการงานทั่วไป เปนเงิน 329,760 บาท
เงินเดือน นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเปนเงิน241,440 บาท
เงินเดือน เจาพนักงานธุรการ เปนเงิน 297,900 บาท
เงินประจําตําแหนง
จํานวน270,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงใหแกพนักงานเทศบาลผูมีสิทธิเบิกตาม
ระเบียบ
คาตอบแทนพนักงานจาง
จํานวน 1
,380,240 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง ดังนี้ ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
จํานวน 2 อัตรา
เปนเงิน 301,680บาท
ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชนจํานวน 1 อัตราเปนเงิน141,120 บาท
พนักงานขับรถยนตจํานวน 1 ตรา
เปนเงิน 141,120 บาท
ผูชวยเจาพนักงานสาธารณสุข จํานวน 1 อัตรา เปนเงิน 143,520 บาท
พนักงานขับเครื่องกลขนาดเบาจํานวน 1 อัตราเปนเงิน 112,800 บาท
ภารโรง จํานวน 1 อัตรา
เปนเงิน 108,000 บาท
คนงานทั่วไป จํานวน 2 อัตรา เปนเงิน 216,000 บาท
คนสวน จํานวน 1 อัตราเปนเงิน 108,000 บาท
พนักงานดับเพลิง จํานวน 1 อัตรา เปนเงิน 108,000 บาท

-

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 159
,180บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง
งบดําเนินงาน รวม
2,049,000บาท
คาตอบแทน รวม
200,000บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษใหแกพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจาง จํานวน 196,030.- บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายการคัดเลือกพนักงานและลูกจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิน่ จํานวน 20,000.- บาท
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คาเบี้ยประชุม จํานวน 10
,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการสภาทองถิ่นเทศบาลตําบล
พรุพีคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงาน เทศบาลและพนักงานจาง
คาเชาบาน จํานวน 130
,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกตาม
ระเบียบ
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานเทศบาลและ
นายก เทศมนตรีตําบลพรุพีที่มีสิทธิเบิกตามระเบียบ

-

คาใชสอย
รวม 888,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
จํานวน 180,000 บาท
- เพื่อจายเปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น เชน คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คา
กําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณาและเผย แพร
คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดี คาจาง เหมา
บริการ คา ติ ดตั้งไฟ ฟ า คา ติ ดตั้งประปา คา ติ ดตั้งโทรศัพท คา ติ ดตั้ง
เครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ รายละเอียดตามรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายจายสําหรับงบประมาณรายจายประจําป ขององคกรปกครอง สวน
ทองถิ่นจํานวน 134,400 บาท
คาเชาเครื่องถายเอกสาร แบบมีการยอ- ขยายเพื่อจายเปนคาเชา
เครื่องถายเอกสาร แบบมีการยอ – ขยายปริมาณการถาย

-

ขั้นต่ํา 10,000แผน/เดือน ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง ทองถิ่น
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559
เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณราย
จายประจําปในลักษณะคาใชสอยและวัสดุ และคาสาธารณูปโภค
จํานวน 45,600 บาท
-

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน
50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ดังนี้
คารับรองหรือเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
คาเปดอาคารตางๆ
คาใชจายในการจัดงานรัฐพิธี เชน โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยู รัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศทุก
พระองค
- คาใชจายในการจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติ
การดําเนินการหรือสนับสนุน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจา
ฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ
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บดินทรเทพยวรางกูร และพระบรมวงศานุวงศทุกพระองค (ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561-2564 หนา 94) รายละเอียดตาม
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายจายสําหรับประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ทองถิ่น 4

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
คาชดใชคาเสียหายหรือสินไหมทดแทน จํานวน 3,000 บาท
-เพื่อจายเปนคาชดใชคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทนซึ่งคณะ
ผูบริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา
พนักงานจางที่ไดรับมอบหมายใหไปปฏิบัติราชการซึ่งกอใหเกิดการ
ละเมิดตอบุคคลภายนอกรายละเอียดตามรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายจายสําหรับงบประมาณรายจายประจําป ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200
,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
บริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียม ใน
การใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ รายละเอียด ตามรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายจายสําหรับงบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา จํานวน 5,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา
สําหรับมอบใหผูมีเกียรติหรือสําหรับวาง ณ อนุสาวรีย ฯลฯ รายละเอียด
ตามรูปแบบและการจําแนกประเภทรายจายสําหรับ งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิน่
โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นและบูรณาการแผนชุมชน จํานวน 5,000 บาท
-เพื่อเปนคาใชจายในการจัดประชาคมหมูบานและประชาคมตําบล
เพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นและบูรณาการจัดทําแผนชุมชน (ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป พ.ศ. 2561-2564 หนา 158)
โครงการฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรมใหแกคณะผูบริหาร สมาชิก พนักงาน
และพนักงานจางเทศบาล
จํานวน 25,000 บาท
-เพื่อเปนคาใชจายในการฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรมใหแกคณะผู
บริหารสมาชิกฯ พนักงานและพนักงานจาง (ปรากฏตามแผนพัฒนา
ป พ.ศ. 2561-2564 หนา 178)
โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น จํานวน 300,000 บาท
- เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผู
บริหารทองถิ่น (ปรากฏตามแผนพัฒนา ทองถิ่น 4 ป พ.ศ. 2561-2564
หนา 176) รายละเอียดตามรูปแบบและการจําแนกประเภทรายจาย
สําหรับงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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-

-

-

-

-

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน
120,000 บาท
คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน
เพื่อจายเปนคาซอมแซมและบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถ ใชงาน
ได ตามปกติกรณีเปนการจางเหมาซึ่งมีทั้งคาสิ่งของและคาแรงงานราย
ละเอียดตามรูปแบบและการจําแนกประเภทรายจายสําหรับ
งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
คาซอมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ
เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ ดังนี้
การซอมปกติ รถยนตสวนกลางทะเบียน กบ 9376 สฎ
การซอมปกติ รถยนตสวนกลางทะเบียน บท 7001 สฎ
การซอมปกติ รถยนตกูชีพ กูภัย ทะเบียน กร 2960 สฎ
การซอมกลาง รถยนตสวนกลางทะเบียน กบ 9376 สฎ
การซอมกลาง รถยนตสวนกลางทะเบียน บท 7001 สฎ
การซอมปกติ รถจักรยานยนต ทะเบียน คบษ 682 สฎ
การซอมกลาง รถจักรยานยนต ทะเบียน คบษ 682 สฎ
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดวนมาก ที่ มท
0808.2 /ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ
และอัตราคาใช จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปในลักษณะคาใช สอยและวัสดุ และคาสาธารณูปโภค
คาวัสดุ
รวม 301,000 บาท
วัสดุสํานักงาน
จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุสํานักงานตางๆ เพื่อใชในการ
ทํางานของเจาหนาที่เทศบาลตําบลพรุพี รายละเอียดตามรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายจายสําหรับงบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุไฟฟาตางๆ เพื่อใชในการ
ทํางานของเจาหนาที่เทศบาลตําบลพรุพี และวัสดุไฟฟาประจําหอง
ประชุมเทศบาลตําบลพรุพีรายละเอียดตามรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายจาย สําหรับงบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
วัสดุงานบานงานครัว
จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวตางๆ เพื่อใช
ใน การ ทํางานของเจาหนาที่เทศบาลตําบลพรุพี รายละเอียดตาม
รูปแบบและ การจําแนกประเภทรายจายสําหรับงบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกร ปกครองสวนทองถิ่น

14
-

วัสดุกอสราง
จํานวน 3,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุกอสรางตางๆ เพื่อใชใน
สํานักงาน ของเจาหนาที่เทศบาลตําบลพรุพี รายละเอียดตามรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายจายสําหรับงบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน
100,000 บาท
คาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นตางๆ เพื่อใชกับรถยนตสวนกลาง รถ
จักรยานยนตสวนกลาง ดังนี้
-รถยนตนั่งธรรมดา หมายเลขครุภณ
ั ฑ
001-56-0003 หมายเลข
ทะเบียน กบ 9376 สฎ เครื่องยนตดีเซล - รถยนตนั่งธรรมดา หมายเลข
ครุภัณฑ 001 - 42 - 0001 หมายเลข ทะเบียน บท 7001 สฎ
เครื่องยนตดีเซล -รถจักรยานยนต หมายเลข ครุภณ
ั ฑ 009-53-0004
หมายเลขทะเบียน คบษ 682 สฎ เครื่องยนตเบนซิน ตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท0808.2 /ว3523 ลงวันที่ 20
มิ ถุ นายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช จายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใช สอยและวัสดุ และคา
สาธารณูปโภค คาจัดชื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตางๆ เพื่อใชกับ
เครื่องจักรกล ของเทศบาล ตําบลพรุพีหรือเครื่องจักรกล ของสวนราชการ
สวนรัฐวิสาหกิจและเอกชนอื่นๆซึ่งมาปฏิบัติราชการใหกับ เทศบาลตําบลพรุ
พี รายละเอียดตาม
รูปแบบและการจําแนกประเภทราย จาย
สําหรับงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

-

-

-

วัสดุโฆษณาและเผยแพร
จํานวน 3,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพรตางๆ
และ เพื่อใชในการทํางานของเจาหนาที่เทศบาลตําบลพรุพี
รายละเอียดตามรูป แบบและการจําแนกประเภทรายจายสําหรับ
งบประมาณรายจายประจําป ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 5
,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย เพื่อใชในการ
ทํา งานของเจาหนาที่เทศบาลตําบลพรุพี รายละเอียดตามรูปแบบและ
การ จําแนกประเภทรายจายสําหรับงบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน
70,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุตางๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร
และ อุปกรณตอพวงอื่นๆ วัสดุสื่ออินเตอรเน็ต เพื่อใชการทํางานของ
เจาหนาที่ เทศบาลตําบลพรุพี รายละเอียดตามรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายจายสําหรับงบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุอื่น จํานวน
10,000 บาท
เปนคาใชจายวัสดุอื่นๆเพื่อใชในการทํางานของเจาหนาที่เทศบาล
ตําบลพรุพี รายละเอียดตามรูปแบบและการจําแนกประเภทรายจาย
สําหรับงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

-

-

-

-

คาสาธารณูปโภค รวม
660,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน
450,000 บาท
เพื่อจายเปนคาไฟฟาในสํานักงานหรือในที่สาธารณะ รายละเอียด
ตามรูป แบบและการจําแนกประเภทรายจายสําหรับงบประมาณ
รายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
คาบริการโทรศัพท จํานวน
70,000 บาท
เพื่อจายเปนคาโทรศัพทพื้นฐาน คาโทรศัพทเคลื่อนที่และคาใชจายที่
เกี่ยวของรายละเอียดตามรูปแบบและการจําแนกประเภทรายจาย
สําหรับงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
คาบริการไปรษณีย จํานวน
40,000 บาท
เพื่อจายเปนคาบริการเกี่ยวกับไปรษณียตางๆ รายละเอียดตาม
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายจายสําหรับงบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิน่
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน
100,000 บาท
เพื่อจายเปนโทรภาพ (โทรสาร) คาเทเลกซ คาวิทยุติดตามตัว คา
วิทยุสื่อ สารคาสื่อผานดาวเทียม คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบ
อินเตอรเน็ต รวม ถึงอินเตอรเน็ตการดและคาสื่อสาร อื่นๆ เชน คา
เคเบิลทีวี คาเชาชอง สัญญาณ ดาวเทียมเปนตน และใหหมายความ
รวมถึงคาใชจายเพื่อใหได ใชบริการดังกลาว และคาใชจายที่เกี่ยวของ
กับการใชบริการรายละเอียดตามรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายจายสําหรับงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
งบลงทุน รวม 215
,600 บาท
คาครุภัณฑ รวม 215
,600 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน
เกาอี้สํานักงาน จํานวน 15
,000 บาท
จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 6 ตัว เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้
สํานักงาน บุนวมลอเลื่อนหนังเทียม ปรับสูงต่ําได จํานวน 6 ตัว ใชใน
หองประชุมสภาเทศบาลตําบลพรุพี เนื่องจากของเกาชํารุด ราคาตาม
ทองตลาดเนื่องจากไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ ประจําป
2560 (ปรากฏตามแผนพัฒนา ทองถิ่น 4 ป (เพิ่มเติม ฉบบที่ 1) พ.ศ.
2561-2564 หนา 113 ลําดับ ที่ 5 )
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เครื่องโทรสาร

จํานวน 18

,000 บาท
จัดซื้อเครื่องโทรสาร จํานวน 1 เครื่อง เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ
เครื่องโทร สารแบบใชกระดาษธรรมดา สงเอกสารไดครั้งละ 20 แผน
จํานวน 1 เครื่องราคาตามทองตลาดเนื่องจากไมมีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ ประจําป2560 (ปรากฏตามแผนพัฒนา ทองถิ่น 4 ป
พ.ศ. 2561 -2564 หนา 198 ลําดับที่ 11)

ตูเก็บเอกสาร 2 ประตู
จํานวน 13,000 บาท
จัดซื้อตูเก็บเอกสาร 2 ประตู เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเก็บเอกสาร 2
ประตู กวางไมนอยกวา 91.5ซม. ลึกไมนอยกวา 46 ซม. สูงไมนอย
กวา 183 ซม. จํานวน 2 ตูราคาตามทองตลาดเนื่องจากไมมีใน บัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ ประจําป 2560 (ปรากฏตามแผนพัฒนา ทองถิ่น 4 ป
พ.ศ. 2561 -2564 หนา 198 ลําดับที่ 9)
โตะพับเอนกประสงค
จํานวน 25,000 บาท
จัดซื้อโตะพับเอนกประสงค เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะพับ
เอนกประสงค จํานวน 10 ตัว ราคาตามทองตลาดเนื่องจากไมมีใน
บัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ ประจําป 2560 (ปรากฏตามแผน
พัฒนา 4 ป พ.ศ.2561 –2564 หนา 198 ลําดับที่ 10)
ครุภัณฑกอสราง
ประตูรั้วเทศบาลแบบสแตนเลส จํานวน
70,000 บาท
ประตูรั้วเทศบาลแบบสแตนเลส จํานวน 1 ดาน เพื่อจายเปนคาจางทํา
ประตูรั้วสแตนเลสทางออกจํานวน 1 ดาน ขนาดกวาง 2 ม. ยาว5.10 ม.
ราคาตามทองตลาดเนื่องจากไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑประจําป
2560 (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ.
2561 -2564 หนา 112 ลําดับที่ 2)
รถเข็นปูน ลอคู จํานวน
3,000 บาท
จัดซื้อรถเข็นปูน ลอคู 1 คัน เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ รถเข็นปูนลอ คู จํานวน
1 คัน ราคาตามทองตลาดเนื่องจากไมมี บัญชีราคา ในมาตรฐานครุภัณฑ
ประจําป 2560 (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป พ.ศ. 2561 -2564
หนา 198 ลําดับที่ 12)
ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
เครื่องบันทึกเสียง จํานวน
5,000 บาท
ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง จํานวน1เครื่อง เพื่อ
จายเปนคาจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง หนวยความจําในตัว 4 GB ราคา
ตามทอง ตลาดเนื่องจากไมมี บัญชีราคา ในมาตรฐานครุภัณฑ ประจําป
2560 (ปรากฏตามแผนพัฒนา ทองถิ่น 4 ป (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ.
2561 - 2564 หนา 113 ลําดับที่ 6)
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112 ลําดับที่ 3

ครุภัณฑงานบานงานครัว
เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง
จํานวน 9,500 บาท
จัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง จํานวน 1 เครื่องเพื่อจายเปนคา
จัดซื้อจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง จํานวน 1 เครื่อง (รายละเอียด
ตามเกณฑราคามาตรฐานครุภัณฑ ประจําป 2560 (ปรากฏตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561 - 2564 หนา
)
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
เครื่องคอมพิวเตอรโน็ตบุค สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท
จัดซื้อครุภัณฑเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงานสํานักงาน
จํานวน 1 เครื่อง
คุณสมบัติพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 Core)
จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 2
MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.8 GHz และมี
หนวยประมวลผลดานกราฟก (Graphics Processing Unit) ไมนอยกวา 6
แกนหลัก หรือ
2) ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 3
MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.0 GHz
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 4
GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB
จํานวน 1 หนวยหรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไมนอยกวา
120 GB จํานวน 1 หนวย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366x768 Pixel และมี
ขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย ( Network Interface) แบบ
10/100/100 Base-T หรือดีกวาจํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- สามารถใชงาน Wi-Fi (802.11b,g,n) และ Bluetooth ไดเปนอยาง
นอย เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ประจําป พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปรากฏตามแผนพัฒนา ทองถิ่น 4 ป (เพิ่มเติม
ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561 – 2564 หนา 113 ลําดับที่ 7)
เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน
จํานวน 16,000 บาท
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 ชุด
คุณลักษณะพื้นฐาน
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- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 3.3 GHz หรือดีกวา จํานวน
1 หนวย
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา
4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ
ไมนอยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา
120 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
-มีแปนพิมพและเมาส
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา
600 : 1 และมีขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ประจําป พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป พ.ศ. 2561
– 2564 หนา 196 ลําดับที่ 1)
เครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิด LED ขาวดําชนิด Network แบบที1่ (27 หนา/
นาที) จํานวน 7 ,700 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิด LED
ขาวดําชนิด Network แบบที1่ (27 หนา/นาที) จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา1,200x1,200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพรางไมนอยกวา27หนาตอนาที( ppm)
-สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได
-มีหนวยความจํา(Memory) ขนาดไมนอยกวา64 MB
-มีชองเชื่อมตอ(Interface) แบบParallel หรือUSB 2.0
หรือดีกวาจํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย(Network Interface)
แบบ10/100 Base-T หรือดีกวาจํานวนไมนอยกวา1 ชองหรือ
สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย (Wi-Fi) ได
-สามารถใชไดกับA4, Letter, Legal และCustom โดยมีถาด
ใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา250 แผน
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ประจําป พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น 4 ปพ.ศ. 2561–
2564 หนา 196 ลําดับที่ 2)
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เครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา จํานวน 9 ,000 บาท
จัดซื้อครุภัณฑเครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา
จํานวน 1 เครื่อง เพื่อจายเปนคาจัดซื้อครุภัณฑเครื่องพิมพ
Multifunction ชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง
รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําป 2560 ดังนี้
คุณลักษณะพื้นฐาน
เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน Printer ,Copier,Scannerและ Fax
ภายในเครื่องเดียวกัน
มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB
-มีชองเชื่อมตอ (interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา
1 ชอง
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100
Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
-มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi
-มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําไมนอยกวา 27 หนาตอนาที (ppm)
-สามารถสแกนเอกสารขนาด A4 ได
-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
-มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
-สามารถถายสําเนาเอกสารได
-สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา
-สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
-สามารถใชไดกับ A4,Letter,Legalและ Custom โดยถาดใสกระดาษไดไม
นอยกวา 250 แผน
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ประจําป พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปรากฏตามแผนพัฒนา ทองถิ่น 4 ป (เพิ่มเติม
ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561 – 2564 หนา 112 ลําดับที่ 1)
เครื่องสํารองไฟฟาจํานวน 3 เครื่อง จํานวน 8400 บาท
จัดซื้อครุภัณฑเครื่องสํารองไฟฟา จํานวน 3 เครื่อง
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อครุภัณฑเครื่องสํารองไฟฟาขนาด 800 VA
จํานวน 3 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ประจําป พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม) (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป พ.ศ. 2561
– 2564 หนา 196 ลําดับที่ 3)
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งบเงินอุดหนุน รวม
36,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม
36,500 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ
จํานวน 36,500 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการจํานวน 36,500 บาท
-อุดหนุนศูนยขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางอําเภอบานนาสาร
จํานวน 20,000 บาท (ปรากฏตามแผนพัฒนา 4 ป พ.ศ.25612564 หนา 190 ลําดับที่ 10)
-อุดหนุนอําเภอบานนาสารสําหรับงานรัฐพิธี จํานวน 1,600
บาท เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการพิธีถวายพระพรเนื่องใน
วโรกาส วันคลายวันประสูติศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจา
ลูกเธอเจาฬาจุฬาภรณ/วลัยลักษณ อัครราชกุมารี ประจําป
พ.ศ.2561 วันคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจาจุฬา
ภรณ 4 กรกฎาคม 2560 (ปรากฏตามแผนพัฒนา 4 ป
(เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561-2564 หนา 184 ลําดับที่ 1)
-อุดหนุนอําเภอบานนาสารสําหรับงานรัฐพิธี จํานวน 8,000
บาท เพื่อ จายเปนคาใชจายโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ
พระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เฉลิม
พระชนมายุ 66 พรรษา ประจําปพุทธ ศักราช 2561
(ปรากฏตามแผนพัฒนา 4 ป (เพิ่มเติมฉบับที่ 1) พ.ศ.25612564 หนา 107 ลําดับที่ 2 )
-อุดหนุนอําเภอบานนาสารสําหรับงานรัฐพิธี จํานวน 3,500
บาท เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการเฉลิมพระเกียรติ 12
สิงหามหาราชินี ประจําป 2561 อําเภอบานนาสาร จังหวัด
สุราษฎรธานี (ปรากฏตามแผน ,พัฒนา 4 ป (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1)
พ.ศ.2561-2564 หนา 107 ลําดับที่ 3)
-อุดหนุนอําเภอบานนาสารสําหรับงานรัฐพิธี วันคลายวัน
สวรรคตในหลวง รัชกาล ที่ 9 จํานวน 1,900 บาท เพื่อจาย
เปนคาใชจายโครงการวันคลายวันสวรรคตในหลวงรัชกาล
ที่ 9 (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป เพิ่ม เติม (ฉบับที่ 1)
พ.ศ. 2561 - 2564 หนา 107 ลําดับที่ 5 )
-อุดหนุนอําเภอบานนาสารสําหรับงานรัฐพิธี จํานวน 1,500
บาท เพื่อใช จายในโครงการ 23 ตุลาคม วันปยมหาราช
(ปรากฏตามแผนพัฒนา ทองถิ่น 4 ป (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ.
2561- 2564 หนา 184 ลําดับที่ 1)
งานบริหารงานคลัง รวม 2
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 935

,441,420 บาท
รวม 1,808,720 บาท
,808,720 บาท
,880 บาท
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-

บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล ไดแก
–เงินเดือนผูอํานวยการกองคลัง จํานวน 1 อัตรา จํานวน
382,560บาท
- เงินเดือนหัวหนาฝายบริหารงานคลัง จํานวน 1 อัตรา
จํานวน 299,640 บาท
- เงินเดือนนักวิชาการคลัง จํานวน 1 อัตรา จํานวน 253,680

-

เงินประจําตําแหนง
จํานวน 60
,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงใหแกพนักงานเทศบาลที่มี
สิทธิเบิกตาม ระเบียบฯ

-

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 214
,560 บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกลูกจางประจําเทศบาล เจา
พนักงานการเงินและ บัญชี 1 อัตรา จํานวน 214,560 บาท

151
บาท
108

คาตอบแทนพนักงานจาง
จํานวน
546,680 บาท
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจาง
-ผูชวยเจาพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา เปนเงิน
,520 บาท
-ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ จํานวน 1 อัตรา เปนเงิน 143,640
ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได จํานวน 1อัตราเปนเงิน
143,520 บาท
-พนักงานจัดเก็บมาตรวัดน้ํา จํานวน 1 อัตรา เปนเงิน
,000 บาท
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง
จํานวน 51,600 บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง

-

บาท

งบดําเนินงาน
จํานวน 542,200 บาท
คาตอบแทน
รวม 89
,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
-เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ตรวจงานจาง) จํานวน
55,000บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000
เพื่อจายเปนคาตอบแทนปฏิบัติการนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานเทศบาลและพนักงานจาง
คาเชาบาน จํานวน 1
,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิก
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ตามระเบียบฯ
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
จํานวน 32
,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงาน
เทศบาลที่มีสิทธิเบิกตามระเบียบฯ
คาใชสอย
จํานวน 301
,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซี่งบริการ จํานวน 108
,000 บาท
เพื่อจายเปนรายจายเพื่อใหไดมาซี่งบริการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเชน คาจางเหมาบริการ คาเชาทรัพยสิน
คาธรรมเนียมฯ เปนตน รายละเอียดตามรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายจาย สําหรับงบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ คาใชจายเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คายานพาหนะ คาเชาที่พัก คา
เชา บริการ จอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมใน การใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ
รายละเอียดตามรูปแบบและการ จําแนกประเภทรายรับ
รายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

-

โครงการจัดทําปายประชาสัมพันธภาษี
จํานวน 5,000 บาท
เพื่อเปนคาใชจายในการจัดทําปายประชาสัมพันธภาษีของ
เทศบาลตําบลพรุพี รายละเอียดตามรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับรายจายประจําปขององคกร ปกครองสวน
ทองถิ่น (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป พ.ศ. 2561-2564
หนา 173 ลําดับที่ 4)

-

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 108,000

บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําแผนที่ภาษีไดแก คาจาง
เหมาลูกมือ ช าง คาสํารวจ คาฝกอบรมโครงการแผนที่ภาษีคา
วัสดุ และอื่นๆที่เกี่ยว ข อง รายละเอียดตามรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับรายจายประจําปขององคกร ปกครองสวน
ทองถิ่น(ปรากฏตามแผนพัฒนา ทองถิ่น 4 ป พ.ศ. 2561-2564
หนา 172 ลําดับที่ 1)

จํานวน

158 ลําดับที่ 2

โครงการฝกอบรมคณะกรรมการดําเนินการตามระเบียบพัสดุ
10,000 บาท
เพื่อเปนคาใชจายในการจัดฝกอบรมคณะกรรมการปฏิบัติงาน
ซึ่งเกี่ยวของกับการปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ทองถิ่น
(ปรากฏตามแผนพัฒนา ทองถิ่น 4 ป พ.ศ. 2561-2564 หนา
)

23
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน เพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติกรณีเปนการจางเหมาซึ่งมีทั้งคา
สิ่งของและคาแรงงานรายละเอียดตามรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
คาซอมปกติ รถจักรยานยนต ทะเบียน กฌสฎ 1570 สฎ,
คคน 187 ศฎ
คาซอมกลาง รถจักยานยนต ทะเบียน กฌสฎ 1570 สฎ,
คคน 187 ศฎ
รายละเอียดตามรูปแบบและการจําแนกประเภทรายจายสําหรับ
งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
คาวัสดุ
จํานวน 152
,200 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70
,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุสํานักงานตาง ๆ เพื่อใช
ในการทํางานของเจาหนาที่เทศบาลตําบลพรุพี รายละเอียด
ตามรูปแบบและการจําแนกประเภทรายจายสําหรับ
งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
จํานวน 2
,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุตาง ๆ
เพื่อใชในการทํางานของเจาหนาที่เทศบาลตําบลพรุพี
รายละเอียดตามรูปแบบและการจําแนกประเภทรายจาย
สําหรับงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
วัสดุงานบานงานครัว
จํานวน 3,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวตาง ๆ
เพื่อใชในการทํางานของเจาหนาที่เทศบาลตําบลพรุพี
รายละเอียดตามรูปแบบและการจําแนกประเภทรายจาย
สําหรับงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
จํานวน 7,200 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
ตางๆ เพื่อใชกับรถยนตสวนกลาง รถจักรยานยนตสวนกลาง
-รถจักยานยนต หมายเลขทะเบียน คคน 187 สฎ
เครื่องยนตเบนซิน
-รถจักยานยนต หมายเลขทะเบียน กฌ 1570 สฎ เครื่องยนต
เบนซิน
วัสดุคอมพิวเตอร
จํานวน 70,000 บาท
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เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุตางๆ ที่เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอรและ อุปกรณตอพวงอื่นๆ วัสดุสื่ออินเตอรเน็ต
เพื่อใชในการทํางานของเจาหนาที่เทศบาลตําบลพรุพี
รายละเอียดตามรูปแบบและการจําแนกประเภทรายจาย
สําหรับงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
งบลงทุน
รวม 90,500 บาท
คาครุภัณฑ
รวม 90
,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน
เกาอี้ทํางาน จํานวน 3
,600 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน จํานวน 5 ตัว ราคาตาม
ทองตลาดเนื่องจากไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ประจําป
2560
(ปรากฏตามแผนพัฒนา ทองถิ่น 4 ป (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1)
พ.ศ.2561-2564 หนา 121 ลําดับที่ 42)
ตูเหล็ก 2 บาน
จํานวน 11
,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็ก 2 บานเปด ขนาดกวางไมนอย
กวา ๙๑ เซนติเมตร ลึกไมนอยกวา ๔๕ เซนติเมตร สูงไมนอย
กวา ๑๘๓ เซนติเมตร จํานวน 2 ตู ราคาตามทองตลาดเนื่องจาก
ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ประจําป 2560
(ปรากฏตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ. 25612564 หนา 121 ลําดับที่ 39)
ตูเหล็กเก็บเอกสาร
จํานวน 7
,900 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร แบบ 4 ลิ้นชัก
ขนาดกวางไมนอย กวา 47 เซนติเมตร ลึกไมนอยกวา 62
เซนติเมตร สูงไมนอย กวา 132 เซนติเมตร จํานวน1 ตู ราคาตาม
ทองตลาดเนื่องจากไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ประจําป
2560
(ปรากฏตามแผนพัฒนา ทองถิ่น 4 ป (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1)
พ.ศ.2561-2564 หนา 123 ลําดับที่ 48)
ตูเหล็กใสแฟมทรงสูง
จํานวน 12,900 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กเก็บแบบฟอรม ตูเหล็กใสแฟม
ทรงสูงไมมีบานปด 40 ชอง จํานวน 3 ตู ราคาตาม ทองตลาด
เนื่องจากไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ประจําป 2560
(ปรากฏตามแผนพัฒนา ทองถิ่น 4 ป (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ.
2561-2564 หนา 121 ลําดับที่ 41)
-

โตะวางคอมพิวเตอร
จํานวน 4,100 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะวางคอมพิวเตอรมีลิ้นชักดานขวา
ตรงกลางมี ชั้น คียบอรด ขนาดกวาง 60 เซนติเมตร ยาว 120
เซนติเมตร สูง 75 เซนติเมตร จํานวน 3 ตัว ราคาตาม
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มาตรฐานครุภัณฑ ประจําป 2560
ทองถิ่น 4
ลําดับที่ 43

(ปรากฏตามแผนพัฒนา
ป (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561-2564 หนา 121
)

ล็อกเกอร 18 ชอง
จํานวน 7,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตู ล็อกเกอร 18 ชองเพื่อจัดเก็บเอกสาร
จํานวน1 ตู ราคาตามทองตลาดเนื่องจากไมมีในบัญชีราคามาตร
ฐานครุภัณฑ ประจําป 2560
(ปรากฏตามแผนพัฒนา ทองถิ่น 4
ป (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561-2564หนา 121 ลําดับที่ 40)

1.

2.

1.
2.

3.

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
คอมพิวเตอรแบบประมวลผลแบบที่ 1
จํานวน 22,000 บาท
จัดซื้อคอมพิวเตอรแบบประมวลผลแบบที่ 1
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อคอมพิวเตอรแบบประมวลผลแบบที่ 1
จอขนาดไม นอยกวา 19 นิ้ว
-มีหนายประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4
core)จํานวน 1 หนวย โดยมี คุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง
หรือดีกวา ดังนี้
ในกรณีที่มีหนายความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม
นอย กวา 2 MB โดยมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม
นอยกวา 3.8 GHz และมีหนวยประมวลผลดานกราฟก
(Graphics Processing Unit) ไมนอยกวา 8 แกน หรือ
ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม
นอย กวา 6 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม
นอยกวา 2.7 GHz
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่งหรือดีกวา ดังนี้
เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หนายความจําขนาดไมนอยกวา 1 GB หรือ
มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่
สามารถใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอย
กวา 1 GB หรือ
มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจร
หลักแบบ Onboard Graphics ที่ มีความสามารถในการใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 1 GB
-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มี
ขนาดไมนอย กวา 4 GB
-มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกวา
ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk
ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย
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-มี DVD:Rพ หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
-มีชอ งเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
ชอง
- มีแปนพิมพและเมาส
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา
600 : 1 และมีขนาดไมนอ ยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป 2560 ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร) (ปรากฏตามแผนพัฒนา ทองถิ่น 4 ป
พ.ศ. 2561 -2564 หนา 122 ลําดับที่ 45)

ที่ 47 )

เครื่องพิมพชนิดDot Matrix Printer (แบบแครสั้น) จํานวน 22,000 บาท
จัดซื้อเครื่องพิมพชนิด Dot Matrix Printer (แบบแครสั้น)
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิด Dot Matrix Printer
-มีจํานวนหัวพิมพไมนอยกวา 24 เข็มพิมพ
-มีความกวางในการพิมพไมนอยกวา 80 คอลัมน (Column)
-มีความเร็วขณะพิมพรางความเร็วสูง ขนาด 10
ตัวอักษรตอนิ้ว ไดไม นอยกวา 400 ตัวอักษร ตอวินาที
-มีความละเอียดในการพิมพแบบ Enhanced
Graphics ไมนอย กวา 360x360 dpi
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบParallel หรือ USB 1.1
หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
-มีหนวยความจําแบบ Input Buffer ไมนอยกวา 128 KB
(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ คอมพิวเตอร ประจําป 2560 ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ) (ปรากฏตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป พ.ศ. 2561 - 2564 หนา 122 ลําดับ
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 82,200 บาท
งบดําเนินงาน
รวม 82,200 บาท
คาตอบแทน รวม 5,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนสําหรับผูปฏิบัติงานหรือชวยเหลือ
ผูประสบสาธารณภัย เชน อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
(อปพร.) กูชีพกูภัย เปนตน (ตามระเบียบคณะกรรมการปอง
กันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติวาดวยคาใชจายของ
อาสาสมัครในการปองกันและบรรเทาสาธารณ ภัย พ.ศ.
2560)
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คาใชสอย
รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ
1 .โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล
สําคัญ
จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาดําเนินงานโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุ
ในชวงเทศกาล สําคัญ เชน เทศกาลปใหมเทศกาลสงกรานต
ไดแก การตั้งจุดบริการประชาชนการรณรงคประชาสัมพันธ
คาวัสดุ อุปกรณ ตลอดจนคาใชจาย อื่นๆที่จําเปนที่เกี่ยวเนื่อง
กับโครงการ (ปรากฏ'ในแผนพัฒนาทองถิน่ 4 ป พ.ศ.25612564 หนา 102 ขอ 2 )

-

2.โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร
และนโยบายของชาติ
จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดตามยุทธศาสตรและนโยบายของชาติในการ
ฝกอบรมใหความรูเยาวชนในการปองกันและแกไขปญหายา
เสพติดโครงการเยาวชนตนกลาตานภัยยาเสพติดประจําป
2561 (ปรากฏในแผนพัฒนาทอง ถิ่น 4 ป พ.ศ.2561-2564
หนา 166 ขอ 5)
คาวัสดุ
รวม 37,200 บาท
วัสดุเชื่อเพลิงและหลอลื่น
จํานวน 37,200 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุเชื่อเพลิงและหลอลื่น
สําหรับรถยนต กูชีพ-กูภัยเทศบาลตําบลพรุพีและเครื่อง
จักรกลที่ใชในการกูชีพ-กูภัย หรือ ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยรายละเอียดตามรูปแบบและการจําแนก ประเภท
รายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครอง สวนทองถิ่น

-

-

1.
จํานวน 30
-

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 90,000 บาท
งบดําเนินงาน
รวม 90,000 บาท
คาใชสอย
รวม 80,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการของ อปพร.
,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอก ราชอาณาจักร ของ อปพร.เชน คา
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง คายานพาหนะ คาเชา ที่พัก คาผานทาง
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ดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลง ทะเบียน
ตางๆของ อปพร.รายละเอียดตามรูปแบบและการจําแนก
ประเภท รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนทอง ถิ่น
2.

-

โครงการฝกอบรมทบทวน อปพร. จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆในโครงการฝกอบรมทบทวน
อปพร.ประจําป 2561 จํานวน 1 รุน เปนคาตอบแทน
วิทยากร คาวัสดุ อุปกรณ คาจางเหมาบริการ และคาใชจาย
อื่นๆที่จําเปน (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป พ.ศ.25612564 หนา 101 ขอ 2)
3.โครงการเตรียมความพรอมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการเตรียมความพรอมปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ประจําป 2561 เปนคาดําเนินงาน
ในการฝกซอมแผนปองกัน และบรรเทาสาธารณภัยประจํา
ทองถิ่น (อุบัติเหตุ/อุทกภัย/วาตภัย/อัคคีภัย/ดินโคลนถลม)
เชน การรณรงค ประชาสัมพันธ คาวัสดุ อุปกรณ คาวิทยากร
ตลอดจนคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ (ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น 4 ป พ.ศ.2561-2564 หนา 105 ขอ2)
คาวัสดุ
รวม 10,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องดับเพลิงประจําศูนย อปพร.
เทศบาลตําบลพรุพี ในการปองกันและระงับอัคคีภัย เชน สาย
สงน้ําดับเพลิง เครื่องดับเพลิง เคมีพรอมตูและอุปกรณเกี่ยว
กับการดับเพลิง ฯลฯ รายละเอียดตามรูปแบบ และการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
รวม 2,529,450 บาท
งบบุคลากร
รวม 1,973,150 บาท
เงินเดือน (ฝายประจํา)
รวม 1,973,150 บาท
เงินเดือนพนักงาน
จํานวน 1,266,720 บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล จํานวน 5
ตําแหนง พรอม ทั่งปรับปรุงเงินเดือน
-นักบริหารการศึกษา เปนเงิน 349,320 บาท
–นักวิชาการศึกษา เปนเงิน 180,600 บาท
–สันทนาการ เปนเงิน 180,600 บาท
- เจาพนักงานธุรการ เปนเงิน 296,760 บาท
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- เจาพนักงานการเงินและบัญชี เปนเงิน 259,440 บาท
เงินประจําตําแหนง
จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง ผูอํานวยการกองการศึกษา
คาตอบแทนพนักงานจาง
จํานวน 590,400 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง และ ผูชวย ครูผูดูแลเด็ก
ตามราย ละเอียดดังนี้
-ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
เปนเงิน 145,440บาท
–ผูชวยครูผูดูแลเด็ก
เปนเงิน 120,960บาท
-ผูชวยครูผูดูแลเด็ก
เปนเงิน 108,000บาท
ผูชวยครูผูดูแลเด็ก
เปนเงิน 108,000บาท
- แมบาน เปนเงิน 108,000บาท
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน
74,030 บาท
เพื่อจายเปนเงินคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจาง จํานวน 5
ตําแหนง ดังนี้
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ เปนเงิน 14,030บาท
-ผูชวยครูผูดูแลเด็ก เปนเงิน 24,000 บาท
-ผูชวยครูผูดูแลเด็ก
เปนเงิน 12,000บาท
-ผูชวยครูผูดูแลเด็ก
เปนเงิน 12,000บาท
แมบาน เปนเงิน 12,000บาท
งบดําเนินงาน
รวม 515,800 บาท
คาตอบแทน รวม
108,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานเทศบาล และลูกจางในการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คาเชาบาน
จํานวน 78
,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเชาบานใหพนักงานเทศบาล ตามระเบียบ
กระทรวง มหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวน
ทองถิ่น
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท
เพื่อจายเปนคาชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงาน
เทศบาลตามระเบียบฯ
คาใชสอย
จํานวน 237,800 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
จํานวน 172,800 บาท
เพื่อจายเปนคารับวารสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ
คาซัก ฟอก คาดักสิ่งปฏิกูล คารถบรรทุก คาเชาทรัพยสิน คา
โฆษณาและเผย แพร คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตางๆ
คาบริการรับใช คาเบี้ย ประกัน คาใชจายในการดําเนินคดี
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ตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริ

-

การ คาจางถายเอกสาร คา
ติดตั้งไฟฟา คาติดตั้งประปา หรือ คาติดตั้ง โทรศัพท
อินเตอรเน็ต และรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการอื่นๆ ตาม
บัญชีจําแนกประเภทรายจายตามที่กรมการปกครองกําหนด
เปนเงิน 60,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจางเหมาผูชวยครูผูดูแลเด็กเพื่อปฏิบัติ
หนาที่เกี่ยวกับการจัดประสบการณการเรียนรูการสงเสริม
การเรียนรูพัฒนาผูเรียน ฯลฯ เปนเงิน 112,800 บาท

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายคารับรองของผูที่มาตรวจนิเทศงาน/
ศึกษาดู งาน เชน ของขวัญ คาพวงมาลัย ชอดอกไม และ
คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนในการใชจายคารับรอง

-

-

-

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณา
จักรของ พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางตามระเบียบฯ
เชน คาเบี้ยเลี้ยง คา พาหนะ คาที่พัก และคาอื่นๆ ที่จําเปน
ในการเดินทางไปราชการ
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10
,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการบํารุงรักษาและซอมแซม
ทรัพยสิน ครุภัณฑ สิ่งกอสราง และทรัพยสินอื่นๆ เชนเครื่อง
พิมพดีด ตู นิรภัย รถจักรยานยนต ฯลฯ
คาวัสดุ
รวม 170
,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40
,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ปากกา
ยางลบ และวัสดุ อื่นๆ ตามบัญชีรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจายที่กรมสง เสริมการปกครองทองถิ่น
กําหนด

-

วัสดุไฟฟาและวิทยุ
จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไ ฟฟา และวิทยุ เชน สายไ ฟ หลอด
ไฟฟาฟ วส และวัสดุไ ฟฟา และวิทยุตามบัญชีรูปแบบและการ
จําแนก ประเภทรายรับ-รายจายที่กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นกําหนด

-

-

วัสดุงานบานงานครัว
จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน จาน หมอ
แกวน้ํา ชุด กาแฟ ชอน ถังขยะ ผาปูโตะ และวัสดุงานบาน
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งานครัวอื่นๆ (เพื่อใชใน สํานักงานและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)
ตามบัญชีรูปแบบและการจําแนก ประเภทรายรับ - รายจายที่
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด
วัสดุกอสราง
จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสราง เชน ดิน หิน ทราย
ปูนซีเมนต ไม และวัสดุกอสรางอื่นๆ ตามบัญชีรูปแบบและ
การจําแนกประเภทราย รับ-รายจายที่กรมสงเสริมการปก
ครองทองถิ่นกําหนด

-

น้ํามั

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดชื้อน้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันหลอลื่น
นเครื่องจารบี ฯลฯ สําหรับใชกับยานพาหนะหรือ
เครื่องจักรกลขององคการบริหารสวนตําบลหรือที่ขอรับการ
สนับสนุนจากหนวยงานภายนอก

-

วัสดุการเกษตร
จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดหาพันธุพืชและวัสดุเพาะชําชนิดตางๆ
สารกําจัดศัตรูพืชและสัตว เคมีเกษตรและอินทรียเกษตร
อุปกรณประดับและตกแตงสวน

-

วัสดุโฆษณาและเผยแพร
จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดชื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน คาฟลม
แผนปายกระดาษเขียนโปสเตอรและวัสดุโฆษณาและ
เผยแพรอื่นๆตามบัญชีรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจายที่กรมสงเสริมการปกครอง ทองถิ่นกําหนด

-

วัสดุกีฬา
จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกีฬา เชน ฟุตบอล บาสเก็ต บอล
วอลเลยบอล เสา ตาขายกีฬา นาฬิกาจับเวลา นกหวีด หวง
บาสเก็ต บอล และวัสดุกีฬาตาง ๆ เพื่อใชในการฝกซอม
แขงขัน รวมทั้งใหกับหมู บาน จํานวน 7 หมูบาน ตามบัญชี
รูปแบบและการจําแนกประเภทราย รับ – รายจายที่กรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด

-

วัสดุคอมพิวเตอร

-

-

จํานวน 50

,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน หมึก
คอมพิวเตอรแผนบันทึกขอมูลและวัสดุคอมพิวเตอรตางๆ
ตามบัญชีรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย
ที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด
วัสดุอื่น
จํานวน 5
,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่ไมสามารถจัดเขาประเภท
วัสดุดังกลาวไดมิเตอรน้ําไฟฟา และวัสดุอื่นๆ ที่จําเปนตองใช
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-

ประจําป พ.ศ.2560

-

-

-

งบลงทุน
รวม 40,500 บาท
คาครุภัณฑ
รวม 40
,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน
จัดทําชั้นสําหรับเก็บวัสดุอุปกรณ
จํานวน 7,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดทําชั้น สําหรับเก็บวัสดุอุปกรณภายใน
หองเก็บของเพื่อใหภายในหองเก็บของสํานักงานและศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลพรุพี ทั้ง 2 ศูนย โดยมี คุณลักษณะ
พื้นฐานดังตอไปนี้
ชั้นวาง ขนาดกวาง 60 ซม.สูง 1.5 เมตรยาว 3.5 เมตรจํานวน
2 ตัว (ราคาตามทองตลาดเนื่องจากไมมีใน มาตรฐาน ครุภณ
ั ฑ
) (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป
(เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561-2564 หนา 126 ลําดับที่ 56)
โตะอเนกประสงคชนิดพับขาได
จํานวน 7,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะอเนกประสงคชนิดพับขาได เพื่อใช
ในการทํา กิจกรรมตางๆ ของสํานักงาน และศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลพรุพี ทั้ง 2 ศูนย จํานวน 4 ตัว โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานดังตอไปนี้
โตะอเนกประสงคชนิดพับขาไดขนาดกวางไมนอยกวา 72
นิ้วลึกไมนอยกวา 24 นิ้ว สูงไมนอยกวา 29 นิ้ว จํานวน 4 ตัว
(ราคาตามทองตลาดเนื่องจากไมมีตามมาตรฐานครุภัณฑประจําป
2560) (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป (เพิ่มเติมฉบับที่ 1)
พ.ศ. 2561-2564 หนา 126 ลําดับที่ 57)
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
1.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร (แบบตั้งโตะ) จํานวน 16,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร (แบบตั้งโตะ) จอขนาด
ไมนอยกวา 19 นิ้ว (ตามมาตรฐานกระทรวง ICT) โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานดังตอไปนี้
มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก
(2 core)และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา
3.3 GHz หรือดี กวา จํานวน 1 หนวย
มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มี
ขนาดไมนอย กวา 4 GB
มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกวา
ขนาด ความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State
Drive ขนาดความ จุไมนอยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย
มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอย
กวา๑ ชอง
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มีแปนพิมพและเมาสมีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี
Contrast Ratio ไมนอย กวา 600 : 1 และมีขนาดไมนอย
กวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย (เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ คอมพิวเตอร ประจําป 2560 ณ วันที่ 21
เมษายน 2560 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
) (ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 4 ปพ.ศ. 2561 -2564 หนา
206 ลําดับที่ 39
)
2.จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)
จํานวน 7,700 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet) จํานวน 1 เครื่อง (ตามมาตรฐานกระทรวง ICT)
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังตอไปนี้
เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน Printer Copier
Scanner และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน
ใชเทคโนโลยีแบบพนหมึก (Inkjet)
มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 4,8007 1,200
dpi หรือ 1,20074,800 dpi
มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําไมนอยกวา 33 หนาตอ
นาที (ppm) หรือ 15 ภาพตอนาที (ipm)
มีความเร็วในการพิมพรางสีไมนอยกวา 15 หนาตอนาที
(ppm)หรือ 10 ภาพตอนาที (ipm)
สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได
มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา
1,20072,400 dpi
มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา
สามารถทําสําเนาไดสูงสูดไมนอยกวา 99 สําเนา
สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวาจํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย (Wi - Fi) ได
สามารถใชไดกับ A4 Latter Legal และ Custom โดย
ถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน (เกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ คอมพิวเตอร ประจําป 2560 ณ
วันที่ 21 เมษายน 2560 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม
) (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น 4 ปพ.ศ. 2561 2564 หนา 126 ลําดับที่ 59)
3. จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA

จํานวน 2,800 บาท
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เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA
จํานวน 1 เครื่อง (ตามมาตรฐานกระทรวง ICT) เปนเงิน
2,800 บาท โดยมี คุณลักษณะพื้นฐานดังตอไปนี้
มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)
สามารถสํารองไ ฟฟา ไดไมนอยกวา 15 นาที (เกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ คอมพิวเตอร ประจําป 2560 ณ
วันที่ 21 เมษายน 2560 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม
) (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น 4 ปพ.ศ. 2561 -2564
หนา 126 ลําดับที่ 59 )
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4
,475,710 บาท
งบบุคลากร รวม
673,200 บาท
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม
673,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน
จํานวน
513,720 บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือนแกพนักงานครูเทศบาล จํานวน 2
แหนง พรอมทั้งปรับปรุงเงินเดือน
-ครู คศ. 1
เปนเงิน 274,680 บาท
-ครู คศ. 1
เปนเงิน 239,040 บาท

ตํา

คาตอบแทนพนักงานจาง
จํานวน 138,960 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ (ผช.ครู
ผูดูแลเด็ก)

-

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 20,520 บาท
เพื่อจายเปนเงินคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจางตามภารกิจ
(ผช.ครูผู ดูแลเด็ก)

-

-

งบดําเนินงาน
รวม 1
,895,910 บาท
คาใชสอย
รวม 808,580 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ
1 .โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ
คาตอบแทนใช สอยและวัสดุ ไดแก คาของขวัญของรางวัล
ถวย รางวัล สําหรับนักกีฬา,คาสนับสนุนชุดการแสดงบนเวที,
คาวัสดุสํานัก งานเงินรางวัลคณะกรรมการตัดสินกีฬา
คาอาหาร, เครื่องดื่ม ขนม สําหรับเด็ก คาน้ําแข็งและน้ํา
ดื่ม คาวัสดุในการจัดกิจกรรมการแขงขันกีฬาพื้นเมือง
คาจางเหมาบริการ,คาวัสดุโฆษณาและเผย แพร, คาวัสดุในการ
จัดกิจกรรมการแขงขันกีฬาพื้นเมือง, คาวัสดุอุปกรณกีฬา
ฟุตบอล,คาอาหารวาง, คาอาหารทําการนอกเวลาราชการ
คาอาหาร วางและเครื่องดื่มสําหรับชุดแสดงเจาหนาที่ผูปฏิบัติ
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ทองถิ่น 4

คําสั่ง และคาอาหารทําการนอกเวลาราชการ และวันหยุด
ราชการ คาเชาเครื่องเลนสําหรับเด็กและคาใชจายอื่นๆ
ที่จําเปนในการจัดงานวันเด็กแหงชาติ (ปรากฏตามแผนพัฒนา
ป พ.ศ. 2561 -2564 หนา 162 ลําดับที่ 9)

ลําดับที่ 4

2. โครงการสายสัมพันธผูปกครอง
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการสายสัมพันธผูปกครอง ไดแก
คาตอบแทนคาใชสอยและวัสดุ คาจางเหมาบริการคาอาหาร,
อาหารวางและเครื่องดื่ม,น้ําแขงและน้ําดื่มในการประชุม
พบปะระหวางผูบริหารคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ผูปกครอง คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนสําหรับโครงการ (ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 4 ปพ.ศ. 2561 -2564 หนา 91
)

3.
-

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 658,580 บาท
เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียน
อนุบาล เทศบาลตําบลพรุพี และศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 ศูนย
คือ ศูนยพัฒนา เด็กเล็กโรงเรียนบานชอชาง (จัดตั้งเอง) และ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบานควนเนียง (ถายโอน) รวมเปน
เงินทังสิ้น 450,800 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดการเรียนการสอน สําหรับเด็กเรียน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลพรุพี และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ทั้ง 2 ศูนย เปน เงิน 156,400 บาท
เพื่อจายเปนคาพัฒนาครูผูดูแลเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง

2 ศูนย เปนเงิน 6,000 บาท

โรงเรี
-

เพื่อจายเปนคาอุปกรณการเรียนการสอน สําหรับเด็กนักเรียน
ยน อนุบาลเทศบาลตําบลพรุพี เปนเงิน 5,500 บาท
เพื่อจายเปนคาเครื่องแบบนักเรียนสําหรับเด็กนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลพรุพี เปนเงิน 16,500 บาท
เพื่อจายเปนคาหนังสือสําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลพรุพี เปนเงิน 11,000 บาท
เพื่อจายเปนคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน สําหรับเด็ก
นักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลพรุพี เปนเงิน
12,380 บาท (ปรากฏตามแผนพัฒนา ทองถิ่น 4 ป เพิ่มเติม
ฉบับที่ 1
พ.ศ. 2561 -2564 หนา 90 ลําดับที่ 3)

-

4. โครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 15,000
บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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ไดแก คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ,คาจางเหมาบริ
การ,
คาอาหาร,คาจางเหมา พาหนะเดินทาง,คาวัสดุอื่นๆ และ
คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนสําหรับ โครงการ (ปรากฏตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น 4
ป พ.ศ. 2561 -2564 หนา 93 ลําดับที่ 7 )
-

5 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพเด็กเล็ก จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพเด็ก เพื่อ
สนับสนุน การจัดกิจกรรม เชนกิจกรรมนักวิทยาศาสตรรุนจิ๋ว
กิจกรรมเรียนรูส ูโลก กวาง กิจกรรมคายอัจฉริยะ กิจกรรม
แขงขันทักษะทางวิชาการ ไดแก คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ,
คาจางเหมาบริการ,คาอาหาร คา จางเหมา พาหนะเดินทาง,คา
วัสดุสํานักงาน,คาวัสดุอื่นๆ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน
สําหรับโครงการ (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป พ.ศ.
2561 -2564 หนา 92 ลําดับที่ 6)

ฉบับที่ 1

6. โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการแขงขันทักษะทางวิชาการ
องคกร ปกครองสวนทองถิ่นและการจัดนิทรรศการทางการ
ศึกษาเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมเขารวมแขงขันทาง
วิชาการ เชน กิจกรรมแขงขันทักษะ ทางวิชาการ ไดแก
คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ,คาจางเหมาบริการ,คา อาหาร,คา
เชาเหมาพาหนะเดินทาง,คาวัสดุสํานักงาน,คาวัสดุอื่นๆ และคา
ใชจายอื่นๆ ที่จําเปน (ปรากฏตามแผนพัฒนา ทองถิ่น 4 ปเพิ่มเติม
พ.ศ. 2561 -2564 หนา 85 ลําดับที่ 7)

ลําดับที่ 7

7. โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา เพื่อ ขอรับการประเมินคุณภาพภายนอก ไดแก
คาตอบแทนใชสอยและ วัสดุ,คาจางเหมาบริการ,คาอาหาร,คา
วัสดุสํานักงาน,คาวัสดุอื่นๆ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน (ปรากฏ
ตามแผนพัฒนา ทองถิ่น 4 ป พ.ศ. 2561 -2564 หนา 85
)

-

-

-

คาวัสดุ
รวม 1,087,330 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,067,330 บาท
เพื่อจายเปนคาสนับสนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขต
พื้นที่เทศบาลตําบลพรุพี จํานวน 4 โรง เปนเงิน 891,040
บาท
เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม(นม) สําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลพรุพี เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน
บานชองชาง (ตั้งเอง) และเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบาน
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ควนเนียง (ถายโอน) เปนเงิน 176,290 บาท
วัสดุการศึกษา
จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการศึกษาสําหรับพัฒนาการเรียนรู
ของเด็ก ปฐมวัย ตามบัญชีจําแนกประเภทรายจายตามที่
กรมการปกครองกําหนด

-

งบลงทุน
รวม
46,600 บาท
คาครุภัณฑ รวม
46,600 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน
โตะเรียน
จํานวน
43,300 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะเรียน สําหรับเด็กเล็กพรอมเกาอี้
เพื่อใชในการ ทํากิจกรรมการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลพรุพี ทั้ง 2 ศูนย จํานวน 10 ชุด (ราคาตาม
ทองตลาดเนื่องจากไมมีใน บัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ) โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานดังตอไปนี้ - โตะเรียน ทําดวยไมจริง ขนาด
กวาง 60 ซม. ยาว 120 ซม. สูง 50 ซม. ขาทําดวยไม พื้น
โตะปูดวยไมเรียบ พรอมเกาอี้ไม เ ขาชุด ชุดละ 4 ตัว/โตะเรียน
1 ตัว (ปรากฏตามแผนพัฒนา ทองถิ่น 4 ป เพิ่ม เติม (ฉบับที่ 1)
พ.ศ. 2561 -2564หนา 125 ลําดับที่ 55)

-

-

พัดลมติดผนัง
จํานวน
3,300 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อพรอมติดตั้งพัดลมติดผนังเพื่อใชในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลพรุพี ทั้ง 2 ศูนย จํานวน 2 ตัว
(ราคาตามทอง ตลาด) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังตอไปนี้
มีขนาดใบพัด 16 นิ้ว
มีแรงดันไฟฟา 220 โวลท
มีฉลากประหยัดไฟเบอร 5
เปนราคาพรอมติดตั้ง
(ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป พ.ศ. 2561 -2564 )

งบเงินอุดหนุน
รวม
1,860,000 บาท
เงินอุดหนุน
รวม
1,860,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ
จํานวน
1,860,000 บาท
อุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่
ตั้งไว 1,860,000บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันใหแก
เด็ก เล็ก,เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6 ตามขอมูลจํานวนเด็ก
ณ วันที่ 10 มิถุนายน
2559อัตราคนละ 20บาท เพื่อจาย
ใหแกโรงเรียนในเขต พื้นที่เทศบาลตําบลพรุพี จํานวน 4โรง
งานศึกษาไมกําหนดระดับ
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-

ทองถิ่น 4

-

-

3.
-

งานศึกษาไมกําหนดระดับ รวม
50,000 บาท
งบดําเนินงาน
รวม 50,000 บาท
คาใชสอย
รวม
50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ
โครงการคายเด็กและเยาวชน จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการคายเด็กและเยาวชน เพื่อ
ใชในการจัด กิจกรรมสอนเสริมวิชา คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ และ ศิลปะ ฯลฯ ใหแก เด็ก
นักเรียนที่ดอยโอกาสในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลพรุพี ไดแก
คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ คาปฏิบัติงานนอกเวลา คาวัสดุ
สํานักงาน คาจางเหมาบริการ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาวัสดุ โฆษณาและเผยแพร คาตอบแทนวิทยากร และ
คาใชจายอื่นๆ ที่จะเปนในโครงการ (ปรากฏตามแผนพัฒนา
ป พ.ศ. 2561 -2564หนา 89 ลําดับที่ 1)
แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 475,000 บาท
งบดําเนินงาน
รวม
475,000 บาท
คาใชสอย
รวม
475,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ
1.โครงการระบบการแพทยฉุกเฉินขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
จํานวน 450,000 บาท
เพื่อเปนคาใชจายในการตําเนินงานระบบการแพทยฉุกเฉิน
ของเทศบาลตําบลพรุพี ประจําป 2561 (ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป พ.ศ.2561-2564 หนา 106 ขอ 2 )
2.โครงการทําหมัน/ฉีดวัคซีนปอง กั นโรคพิษสุนัขบาให กั บสุนัข
ในเขต
จํานวน 1
0,000 บาท
เพื่อเปนคาใชจายในการ ดํา เนินงานทําหมัน/ฉีดวัคซีนปอง กั น
โรคพิษสุนัขบาใหกบั สุนัขในเขตเทศบาล ประจําป 2561
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิน่ 4 ป พ.ศ.2561-2564 หนา
107 ขอ 3 )
โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการคัดแยกขยะ
ที่ตนทาง
จํานวน 15
,000 บาท
เพื่อเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมตางๆตามโครงการมีสวน
รวมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ตนทางจัดเก็บหรือแยก
ขยะประจําป 2561 (ปรากฏในแผนพัฒนา ทองถิ่น 4 ป พ.ศ.
2561-2564 หนา 108 ขอ 3 )
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งบดําเนินงาน
คาใชสอย

แผนงานสังคมสงเคราะห
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห
รวม 46,900 บาท
รวม
30,000 บาท
รวม
30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเ
ข าลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ โครงการจัดกิจกรรมวันผูสูงอายุจํานวน30,000 บาท
เพื่อเปนคาใชจายตางๆในการจัดกิจกรรมตามโครงการจัด
กิจกรรมวันผูสูงอายุ ไดแก คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจาง
เหมาจัดสถานที่ คาจางเหมาผูกผาตกแตงสถานที่พรอมเก็บซัก
คาจางเหมาจัดดอกไมตกแตงสถานที่ คาของรางวัล คากรอบ
เกียรติบัตร คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุ อุปกรณการ
ฝกอบรมและคาใชจายอื่นๆที่จําเปน (ปรากฏตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น 4 ป พ.ศ. 2561-2564 หนา 96 ลําดับที่ 11)
งบลงทุน
รวม 16,900 บาท
คาครุภัณฑ
รวม 16,900 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน
ตูเหล็ก 2 บาน (มีกระจก)
จํานวน 5,500 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็ก 2 บาน (มีกระจก)
จํานวน 1 ตู (ราคาตามทองตลาดเนื่องจากไมมีใน
ราคาบัญชีมาตรฐาน ครุภัณฑ) (ปรากฏตามแผน
พัฒนาทองถิ่น 4 ป พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม
หนา 119 ลําดับที่ 33)

ฉบับที่ 1

-

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point) แบบที่
1 จํานวน 11,400 บาท
จัดชื่ออุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย(Access Point)
แบบที่ 1 จํานวน 2 เครื่อง โดยมีคณ
ุ ลักษณะพื้นฐาน
ดังนี้
-สามารถใชงานตามมาตรฐาน IEEE 802.11b, g และ
ทําไดเปนอยางนอย
- สามารถทํางานที่คลื่นความถี่ 2.4 GHz หรือดีกวา
สามารถเขารหัสขอมูลตามมาตรฐาน WEP, WPA และ
WPA2 ไดเปนอยางนอย
มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา1
ชอง
สามารถทํางานไดตามมาตรฐาน IEEE 802.3af
(Power over Ethernet) หรือดีกวา

40
-

สามารถบริหารจัดการอุปกรณผานทางโปรแกรม Web
Browser ได (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป พ.ศ.
2561-2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หนา 120 ลําดับที่
)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)

รวม 4,462,040 บาท
รวม 3,076,740 บาท
รวม
3,076,740 บาท
จํานวน 1301580 บาท

เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล ไดแก
เงินเดือน นักบริหารงานชาง จํานวน 398 ,160 บาท
เงินเดือน นายชางไฟฟา
จํานวน 307,620 บาท
เงินเดือนนายชางโยธา2 ตําแหนง จํานวน595,800 บาท
เงินประจําตําแหนงจํานวน42,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงใหแกพนักงาน
เทศบาลที่มีสิทธิเบิกตาม ระเบียบฯ
คาตอบแทนพนักงานจาง
จํานวน1,580,040 บาท
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจาง
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน153,120 บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง

-

งบดําเนินงาน
รวม 1,322,000 บาท
คาตอบแทน
รวม 140,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ใหแกพนักงาน เทศบาลและพนักงานจาง
คาเชาบาน
จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิก
ตามระเบียบฯ
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรจํานวน 30,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงาน
เทศบาลที่มีสิทธิ เบิกตามระเบียบฯ
คาใชสอย
รวม 530,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจายเปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการขององคกรปกครอง
สวนทอง ถิ่น เชน คาจางเหมาบริการ คาเชาทรัพยสิน
คาธรรมเนียมฯ เปนตน รายละเอียดตามรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายจายสําหรับงบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร และ นอกราชอาณาจักรเชน คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมใน การใช
สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ รายละเอียดตามรูปแบบและ
การ จําแนกประเภทรายจายสําหรับงบประมาณรายจายประ
จําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินเพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติกรณีเปนการจางเหมาซึ่งมีทั้งคา
สิ่งของและคาแรงงาน
คาวัสดุ
รวม 652, 000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน
30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุสํานักงานตาง ๆ เพื่อใช
ในการทํางานของเจาหนาที่เทศบาลตําบลพรุพี รายละเอียด
ตามรูปแบบและการจําแนกประเภทรายจายสําหรับ
งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุตาง ๆ
เพื่อใชในการทํางานของเจาหนาที่เทศบาลตําบลพรุพี
รายละเอียดตามรูปแบบและการจําแนกประเภทรายจาย
สําหรับงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
วัสดุงานบานงานครัว
จํานวน 2,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวตาง ๆ
เพื่อใชในการทํางานของเจาหนาที่เทศบาลตําบลพรุพี
รายละเอียดตามรูปแบบและการจําแนกประเภทรายจาย
สําหรับงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
วัสดุกอสราง
จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุกอสรางตาง ๆ เพื่อใชใน
การทํางานของเจาหนาที่เทศบาลตําบลพรุพี รายละเอียดตาม
รูปแบบและการ จําแนกประเภทรายจายสําหรับงบประมาณ
รายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุยานพาหนะและขนสง
จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง
ตาง ๆ รายละเอียดตามรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายจายสําหรับงบ ประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดชื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
เพื่อใชกับรถยนตสวนกลาง รถจักรยานยนตสวนกลาง
เครื่องจักรกลของเทศบาลตําบลพรุพี หรือเครื่องจักรกของ
สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนอื่น ๆ ซึ่งมาปฏิบัติราช
การใหกับเทศบาลตําบลพรุพี รายละเอียดตามรูป แบบและ
การจําแนกประเภทรายจายสําหรับงบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
วัสดุเครื่องแตงกาย
จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกายเพื่อใชใน
การทํางานของเจาหนาที่เทศบาลตําบลพรุพี รายละเอียดตาม
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายจายสําหรับงบประมาณ
รายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
วัสดุคอมพิวเตอร
จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
คอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงอื่นๆ วัสดุสื่ออินเตอรเน็ต
เพื่อ
ใชในการทํางานของเจาหนาที่เทศบาลตําบลพรุพี รายละเอียด
ตามรูปแบบและการจําแนกประเภทรายจายสําหรับ
งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
งบลงทุน
รวม 63,300 บาท
คาครุภัณฑ
รวม 63
,300 บาท
ครุภัณฑกอสราง
เครื่องเชื่อมโลหะขนาดกําลังไฟฟา53 kv จํานวน 5,000 บาท
จัดซื้อเครื่องเชื่อมโลหะ ขนาดกําลังไฟฟา 53 kvเพื่อ
ใชในการจัดซื้อ เครื่องเชื่อมโลหะ จํานวน 1 เครื่อง
(ราคาตามทองตลาดเนื่องจากไมมีใน บัญชีราคามาตรครุภัณฑ
ประจําป 2560) (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น 4
ปพ.ศ.2561-2564 หนา 204 ลําดับที่ 32)
เครื่องตัดไฟเบอรขนาด 14 นิ้ว
จํานวน 5,500 บาท
จัดซื้อเครื่องตัดไฟเบอรขนาด 14 นิ้ว
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องตัดไฟเบอร จํานวน 1
เครื่อง (ราคาตามทองตลาดเนื่องจากไมมีในมาตรฐาน
ครุภัณฑ ประจําป 2560) (ปรากฏตามแผนพัฒนา ทองถิ่น 4
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ป พ.ศ.2561 -2564 หนา 204 ลําดับที่ 32)

-

และสรางเสนทาง ได 200 เสน

สถานที่สําคัญไมนอย

บาท

ครุภัณฑสํารวจ
เครื่องหาพิกัดสัญญาณดาวเทียมแบบพกพาจํานวน 25,000 บาท
จัดซื้อเครื่องหาพิกัดสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องหาพิกัดสัญญาณดาวเทียม
แบบพกพา จํานวน 1 เครื่อง
-มีเครื่องรับสัญณาณ GPS แบบความไวสูง
-มีจอภาพแสดงผลแบบ LCD
บันทึกขอมูลตําแหนงพิกัดไดไมนอยกวา 2,000 จุด
ทาง
บันทึกขอมูลคาพิกัดโดยอัตโนมัติไดถึง 10,000จุด
มีแผนที่ประเทศไทยบรรจุอยู และขอมูลตําแหนง
กวา 500,000 ตําแหนง
-มีเข็มทิศอิเล็กทรอนิกสและระบบหาคาความสูงโดย
การวัดความดันบรรยากาศ
-มีพอรตสําหรับเชื่อมตอกับเครื่องคอมพิวเตอร
ผานทาง USB port แบบ High-Speed
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ประจําป 2560 ณ
มีนาคม 2560 (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป
พ.ศ. 2561-2564 หนา 205 ลําดับ ที่ 34)
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน จํา นวน 16,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงานเพื่อจาย
เปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน
(จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2
แกนหลัก (2 core) มี ความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไมนอยกวา 3.3 GHz หรือดีกวา จํานวน
1 หนวย
-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือ
ดีกวา มีขนาดไมนอย กวา 4 GB
-มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ
ดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือชนิด Solid
State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จํานวน
1 หนวย
-มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
-มีชองเชื่อมตอเครือขาย (Network Interface)
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แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง
-มีแปนพิมพและเมาส
-มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratioไม
นอยกวา 600: 1 และมีขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว
จํานวน 1 หนวย ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
ประจําป 2560 ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 (ปรากฏ
ตามแผนพัฒนา ทองถิ่น 4 ป พ.ศ.2561-2564 หนา
204 ลําดับที่ 31)

-

-

นา
-

เครื่องพิมพแบบ Multifunction ชนิดเลเซอรหรือชนิด LED
ขาวดํา จํานวน
9,000 บาท
จัดซื้อเครื่องพิมพแบบ Multifunction ชนิดเลเซอรหรือ
ชนิด LED ขาว ดํา
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบ Multifunction
ชนิดเลเซอรหรือ ชนิด LED ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน Printer, Copier
และ Fax ภายใน เครื่องเดียวกัน
-มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128
MB
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
-มีชองเชื่อมตอระบบเครื่องขาย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา
1 ชอง
-มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600
dpi
สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได
-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอยกวา
1,200x1,200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพรางไมนอยกวา 27 หนาตอ
ที (ppm)
-มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
สามารถถายเอกสารสําเนาเอกสารได
สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา
สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
สามารถใชไดกับ A4, Letter และ Custom โดยถาด
ใสกระดาษไดไมนอยกวา 250 แผน
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ทองถิ่น
หนา 123 ลําดับที่ 49

ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ประจําป 2560) ณ
วันที่ 21 เมษายน 2560 (ปรากฏตามแผนพัฒนา
4 ป พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
)

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 2,800 บาท
จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA เพื่อจายเปน
คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 1
เครื่อง
คุณลักษณะ,พื้นฐาน
-มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480
Watts)
สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที
-ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ประจําป 2560) ณ
วันที่ 21 เมษายน 2560 (ปรากฏตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น
4 ป พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หนา
124 ลําดับที่ 51
)
งานไฟฟาถนน
งบลงทุน
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

2.

รวม

5,428,400บาท
รวม 5,428,400บาท
รวม 5,428,400บาท

1.โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.สายอินทนินงาม หมูที่ 3
ตําบลพรุพีจํานวน1,436,100 บาท
เพื่อจายเปนโครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.สายอินทนิน
งาม หมูที่ 3 ตําบล พรุพี กวาง 5.00 เมตร ยาว
350.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลง หินแร
แอนไฮไล ทขางละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนและประมาณการที่กองชางเทศบาลตําบลพรุพี
กําหนด (ปรากฏตามแผนพัฒนา ทองถิ่น 4 ป เพิ่มเติม
(ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561-2564 หนา 83 ลําดับที่ 35)
โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. หลังปายคลองสูญ เอเชีย 41 หมูที่ 5 ตําบล พรุพีจํานวน 2,552,90 0บาท
เพื่อจายเปนโครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. หลังปาย
คลองสูญ - เอเชีย 41 หมูที่ 5 กวาง 5.00 เมตร ยาว
650 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลงหินแร
แอนไฮไล ท ขางละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนและ ประมาณการที่กองชางเทศบาลกําหนด
(ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป พ.ศ. 2561-2564
หนา 123 ลําดับที่ 7)
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ทองถิ่น 4

5.

3.โครงการกอสรางถนนสาย ค.ส.ล. สายยวนผึ้ง หมูที่ 7
ตําบลพรุพี จํานวน 962,400 บาท
เพื่อจายเปนโครงการกอสรางถนนสาย ค.ส.ล. สายยวน
ผึ้ง หมู ที่ 7 กวาง 4.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร
หนา 0.12 เมตร เมตร ไหล ทางลงหินแรแอนไฮไลฑ
ตามสภาพรายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณ
การที่กองชางเทศบาลกําหนด (ปรากฏตามแผนพัฒนา
ปเพิ่ม เติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561-2564
หนา 81 ลําดับ 31 )
4.โครงการกอสรางค.ส.ล. ถนนลําเลียงผลผลิตซอยปา
สําราญ หมูที่ 7 ตําบลพรุพี จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจายเปนโครงการกอสรางค.ส.ล. ถนนลําเลียง
ผลผลิตซอยปาสําราญ หมูที่ 7 กวาง 1.00 เมตร ยาว
100.00 เมตรหนา 0.10 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนและประมาณการที่กองชางเทศบาลกําหนด
(ปรากฏตามแผนพัฒนา 4 ป พ.ศ. 2561-2564 หนา
128 ลําดับที่ 10 )
โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. สาย ป.ปลา หมูที่ 2
ตําบลพรุพี จํานวน 417,000 บาท
เพื่อจายเปนโครงการกอสราง ค.ส.ล. สาย ป.ปลา หมู
ที่ 2 กวาง 2.00 เมตร ยาว 270.00 เมตร หนา
0.10 เมตร และกวาง 2.50 เมตร ยาว 110.00
เมตร หนา 0.10 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
และประมาณการที่กองชางเทศบาลกําหนดเปนเงิน
417,000.-บาท (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป
พ.ศ. 2561-2564 หนา 122 ลําดับที่ 6 )
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม
500,000บาท
งบดําเนินงาน รวม
500,000 บาท
คาใชสอย รวม
500,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
จํานวน 500,000 บาท
เพื่อจายเปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เชน คาจางเหมาบริการ คาเชา
ทรัพยสิน คาธรรมเนียมฯ เปนตน รายละเอียดตาม
รูปแบบและการจําแนกประมาณการรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
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แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน
รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน
รวม 40,000 บาท
คาใชสอย รวม 40
,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ
1 .โครงการสงเสริมสนับสนุนกลุมสตรี จํานวน 40,000

บาท

ทองถิ่น 4
จํานวน

ทองถิ่น 4
94
3.

เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ ในการจัดกิจกรรมตาม
โครงการสงเสริมสนับสนุนกลุมสตรี ไดแก คาอาหาร
กลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาวัสดุ/อุปกรณฝกอบรม คาจางเหมาจัดหา
วัตถุดิบ สําหรับสาธิตการฝกอบรมอาชีพ และคาใชจาย
อื่นๆ ที่ จําเปน รายละเอียดตามรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ปรากฏตามแผนพัฒนา
ป พ.ศ.2561-2564 หนา 175 ลําดับที่ 3 )
2.โครงการสงเสริมความรักและความอบอุนในครอบครัว
10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ ในการจัดกิจกรรมตาม
โครงการสงเสริม ความ รักและความอบอุน ในครอบครัว
ไดแก คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
สมนาคุณวิทยากร คาปายโครงการคาจาง เหมา
ยานพาหนะ คาวัสดุ/อุปกรณฝกอบรม และคาใชจายอื่นๆ
ที่จําเปน รายละเอียดตามรูป แบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจายงบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ปรากฏตามแผนพัฒนา
ป พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หนา
ลําดับที่ 21 )
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะบริหารและสมาชิกสภา เด็ก
และเยาวชน
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ ในการจัดกิจกรรมตาม
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะบริหารและสมาชิกสภาเด็ก
และเยาวชน ไดแก คาอาหาร กลางวันคาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาเอกสารและ คูมือคา
วัสดุ/อุปกรณ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนรายละเอียด
ตามรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป พ.ศ.

48
2561-2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1หนา 95 ลําดับที่ 22 )
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม
140,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม
140,000 บาท
คาใชสอย รวม
140,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะ รายจายหมวดอื่นๆ
1.โครงการแขงขันกีฬาระหวางหนวยงาน จํานวน50,000 บาท
-เพื่อจายเปนคาใชจายในการสงทีมนักกีฬา/กรีฑาเขา
แขงขัน(ในและนอกพื้นที)่ ในระดับตางๆ ไดแก คาจาง
เหมาบริการคาอาหารวางและ เครื่องดื่ม คาวัสดุโฆษณา
และเผยแพร คาวัสดุสํานักงานคาวัสดุเครื่องแตงกาย
คาวัสดุอุปกรณกีฬา คาตอบแทนคณะกรรมการผูตัดสิน
เจาหนาที่เทคนิคกี ฬา คาเชา/จัดเตรียมสนาม คาถวย
รางวัล/เหรียญรางวัล คาปฏิบัติงานนอกเวลา และคาใช
จายอื่นๆ ที่จําเปนตามโครงการ(ปรากฏตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น 4
ป พ.ศ. 2561-2564หนา 144 ลําดับที่ 11)
-

4
3.
-

2.โครงการแขงขันกีฬาประจําปเทศบาลจํานวน 70,000บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาประจําป
ของเทศบาลเพื่อเชื่อมความสัมพันธระหวางเทศบาล/
หมูบานและหนวยงาน ตางๆ ไดแก คาจางเหมาบริการ
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ โฆษณาและเผยแพร
คาวัสดุสํานักงานคาวัสดุเครื่องแตงกาย คาวัสดุ อุปกรณ
กีฬา คาตอบแทนคณะกรรมการผู ตัดสิน เจาหนาที่เท ค
นิคกี ฬา คาเ ชา/จัดเตรียมสนาม คาถวยรางวัล/เหรียญ
รางวัล คาน้ําแข็ง/น้ําดื่ม คา จางวงดุริยางค เงิน/ของ
รางวัลการแขงขัน คาปฏิบัติงานนอกเวลาและคา ใชจาย
อื่นๆที่จําเปนตามโครงการ(ปรากฏตามแผนพัฒนา ทองถิ่น
ป พ.ศ. 2561-2564 หนา 155 ลําดับที่ 12)
โครงการจัดการแขงขันกีฬาพรุพี – ควนศรีเกมส จํานวน
20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาพรุพี –
ควนศรีเกมสเปนการเชื่อมความสัมพันธระหวางเด็ก
นักเรียนเทศบาล/หมูบานและหนวย งานตางๆ ไดแก
คาจางเหมาบริการคาวัสดุสํานักงานคาวัสดุเครื่องแตง
กาย คาวัสดุอุปกรณกีฬา คาน้ํา แขง/น้ําดื่ม และคาใชจาย
อื่นๆที่จําเปนโครงการ (ปรากฏตามแผนพัฒนา ทองถิ่น 4
ป พ.ศ.2561-2564 หนา 116 ลําดับที่ 13)
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-

97 ลําดับที่ 12
-

98 ลําดับที่ 14
3.
-

4.
-

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น รวม 175
,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 140
,000 บาท
คาใชสอย รวม 140
,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ
1 .โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทงจํานวน 70,000บาท
เพื่อจายเปนคาใชสอยและวัสดุในการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง ไดแก คาจางเหมาบริการคาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาวัสดุ โฆษณาและเผยแพร คาวัสดุสํานักงาน
คาวัสดุตกแตงสถานที่ คาเชา เครื่องเสียง คาพลุในพิธีเปด
-ปด คาของขวัญของรางวัลถวยรางวัลและ เงินรางวัลสํา
หรับผูไดรับตําแหนงในการประกวดคาปฏิบัติงานนอก
เวลาและคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนตามโครงการ (ปรากฏ
ตามแผนพัฒนา ทองถิ่น 4 ป พ.ศ. 2561-2564 หนา
)
2.โครงการจัดกิจกรรมวันเขาพรรษา จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานวันเขาพรรษา
ไดแก คาจาง เหมาบริการ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุ
ตกแตงสถานที่ คาเชาเครื่องเสียง คาสนับสนุนรถขบวน
แหเทียนกลองยาว คาน้ําแขง - น้ําดื่ม คาปฏิบัติงานนอก
เวลา และคาใชจายอื่นๆที่จําเปนตามโครงการ(ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป พ.ศ. 2561-2564 หนา
)
โครงการอนุรักษดนตรีไทย นาฏศิลปไทยและ
ดนตรีพื้นบาน จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดฝกอบรม จัดตั้ง
ชมรมฝกซอมดนตรีพื้นบานและนาฏศิลปไทย ใหแก
เด็กเยาวชนและประชาชนและคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน
ตามโครงการ (ปรากฏตามแผนพัฒนา ทองถิ่น 4 ป พ.ศ.
2561-2564 หนา95 ลําดับที่ 10)
โครงการจัดทําฐานขอมูล วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปญญา
วิชาชีพทองถิ่นจํานวน 25,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรม สํารวจ
รวบรวมวิเคราะหจัดทําฐานขอมูลวัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิปญญาวิชาชีพทองถิ่นของตําบลพรุพี แล ะ
คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนตามโครงการ
(ปรากฏตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 25612564 หนา 86 ลําดับที่ 10 )
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งบเงินอุดหนุน
รวม
35,000บาท
เงินอุดหนุน
รวม 35,000บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน รวม 35,000 บาท
โครงการอุดหนุนการจัดกิจกรรมวันสารทเดือนสิบ ตั้งไว
รวม 35,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมงานประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น ใหแกหมูบานในตําบล
พรุพี จํานวน 7 หมูบานๆ ละ 5,000 บาท
(ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป พ.ศ. 2561-2564
หนา 184 ลําดับที่ 2)
งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว
รวม 25,000บาท
งบดําเนินงาน
รวม 25,000 บาท
คาใชสอย
รวม 25,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ
- โครงการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว จํานวน
10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการสงเสริมการทองเที่ยว
ไดแกคาจาง เหมาบริการจัดทําแผนพับ ปาย
ประชาสัมพันธ คาวัสดุโฆษณาและเผย แพร และ
คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนตามโครงการ (ปรากฏตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป พ.ศ. 2561-2564
หนา 168 ลําดับที่ 6)
15

โครงการพัฒนาองคความรูการทองเที่ยว จํานวน
,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดฝกอบรม จัดเก็บองค
ความรู การเผยแพร และประยุกตใชองคความรู ใหแก
สมาชิก/กลุมทองเที่ยว และเครือขาย การทองเที่ยว
จังหวัด ฯลฯ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนตามโครงการ
(ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
พ.ศ. 2561-2564 หนา 184 ลําดับที่ 2)
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน รวม 70
,000 บาท
งบลงทุน รวม 70
,000 บาท
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
รวม 70
,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ
คาฝงกลบที่ทิ้งขยะพรอมกอสรางรั้วลวดหนามบอขยะ ห มู ที่ 3
บานอินทนินงาม
จํานวน 70
,000 บาท
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คาฝงกลบที่ทิ้ง'ขยะพรอมกอสรางรั้วลวดหนาม เพื่อจาย
เปนคาฝงกลุมที่ทิ้งขยะพรอมกอสรางรั้วลวดหนาม
บริเวณบอขยะหมูที่ 3 บานอินทนินงามใหทําการกอสราง
รั้วลวดหนามความยาว 116.00 เมตร พรอมเก็บ กวาด
ขยะบริเวณบอขยะลงในบอใหเรียบรอย รายละเอียดตาม
แบบแปลน และ ประมาณการราคากอสรางของเทศบาล
ตําบลพรุพี

-

แผนงานการเกษตร
งานสงเสริมการเกษตร
รวม 18,000 บาท
งบดําเนินงาน
รวม 18,000 บาท
คาใชสอย
รวม 18,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ
โครงการจัดอบรมใหความรูหลักเศรษฐกิจพอเพียง
จํานวน 18,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ ในการจัดกิจกรรมตาม
โครงการจัดอบรมให ความรูหลักเศรษฐกิจพอเพียง ไดแก
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ เครื่องดื่ม คา
สมนาคุณวิทยากร คาวัสดุ/อุปกรณในการฝกอบรม
คาจาง เหมาจัดหาอุปกรณในการสาธิตและจัดทําจุด
เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน
(ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป พ.ศ. 2561-2564
หนาที่ 163 ลําดับที่ 10)
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการประปา
รวม 1
,261,400 บาท
งบดําเนินงาน
รวม 1
,205,000 บาท
คาใชสอย
รวม 100,000 บาท
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน เพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติกรณีเปนการจางเหมาซึ่งมีทั้ง
คาสิ่งของและคาแรงงาน
คาวัสดุ
ร
วม 105,000 บาท
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ
ตาง ๆ เพื่อใชในการทํางานของเจาหนาที่เทศบาล
ตําบลพรุพี รายละเอียดตามรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายจายสําหรับงบประมาณรายจายประจําป
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วัสดุกอสราง จํานวน
50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุกอสรางตาง ๆ
เพื่อใชในการทํางานของเจาหนาที่เทศบาลตําบลพรุพี
รายละเอียดตามรูปแบบและการจําแนกประเภทรายจาย
สําหรับงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
วัสดุอื่น
จํานวน 25,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุอื่นๆ เพื่อใชใน การ
ทํางานของเจาหนาที่เทศบาลตําบลพรุพี รายละเอียดตาม
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายจายสําหรับงบประมาณ
รายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เ ชน มาตร
วัดน้ําขนาดสองชั้น
คาสาธารณูปโภค รวม 1
,000,000 บาท
คาไฟฟา
จํานวน 1,000,000 บาท
เพื่อจายเปนคาไฟฟาของระบบประปาหมูบานและ
ระบบสูบน้ําดิบ ซึ่งเปนทรัพยสินเทศบาลตําบลพรุพี
งบลงทุน
คาครุภัณฑ รวม 56
ครุภัณฑการเกษตร

บล็อก 1 ตู
ครุภัณฑ ประจําป 2560
ลําดับที่ 52

ประจําป 2560

งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง

รวม 10
รวม 10
รวม 10

รวม 56,400 บาท
,400 บาท
เครื่องสูบน้ําไฟฟาซัมเมิสรปม
จํานวน 34 ,400 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําไ ฟฟา ซัมเมิสร ปม ขนาด
1.5 แรงมา 220 V (1เฟส) จํานวน 2 เครื่อง แตละเครื่อง
ประกอบสายไฟฟา ความยาว 50 เมตร 1 มวน ตู คอนโทรล
ราคาตามทองตลาด เนื่องจากไมมีในมาตรฐาน
(ปรากฏตามแผนพัฒนา ทองถิ่น
4 ป พ.ศ.25610-2564 เพิ่มเติม ฉบับ ที่ 1 หนา 124
)
ตูคอนโทรลควบคุมระบบประปา
จํานวน 22,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูคอนโทรลควบคุมระบบประปาสอง
ชั้นกันฝน เบอร 4 ขนาด 2 แรงมา เฟส 220 V จํานวน
2 ตู ราคาตามทองตลาด เนื่องจากไมมีในมาตรฐานครุภัณฑ
(ปรากฏตามแผนพัฒนา ทองถิ่น 4 ป พ.ศ.
2561-2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หนา 124 ลําดับที่ 53)
แผนงานงบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

,063,580 บาท
,063,580 บาท
,063,580 บาท
จํานวน 240
,000 บาท
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เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมใหแกพนักงานจาง
ในสวนของนายจางในอัตราฝายละรอยละ 5 (ตามหนังสือ
สํานักงานประกัน สังคม ดวนที่สุด ที่ รง 0604/ว . 949 ลงวันที่
17 พฤศจิกายน 2546)
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
จํานวน 6,852,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินสนับสนุนการสรางหลักประกันดานราย
ไดแกผูสูงอายุ จํานวน 841 คน 12 เดือน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยัง
ชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2552
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ชวงอายุ 60-69 ป จํานวน 431 คนๆละ 600 บาท
ชวงอายุ 70-79 ป จํานวน 212 คนๆละ 700 บาท
ชวงอายุ 80-89 ป จํานวน 170 คนๆละ 800 บาท
ชวงอายุ 90 ปขึ้นไป จํานวน 28 คนๆละ 1,000 บาท
(ปรากฏตามแผน,พัฒนาทองถิ่น 4 ป พ.ศ.2561-2564
หนาที่ 160 ลําดับที่ 4 )

4 ป

เบี้ยยังชีพคนพิการ
จํานวน 1,536,000 บาท
เพื่อเปนคาใชจายสําหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมใหแก
คนพิการและ ทุพพลภาพ จํานวน 160 คนๆละ 800 บาท
12 เดือน ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการ
จายเงินเบี้ยความพิการใหคน พิการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น
พ.ศ.2561 -2564 5 หนาที่ 160 ลําดับที่ 5 )
เบี้ยยังชีพผูปว ยเอดส จํานวน
30,000 บาท
เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพผู ปวยเอดส จํานวน 5 คนๆ ละ 500 บาท
12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจาย เงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2548ขอ 16 และขอ 17 (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ ป
พ.ศ.2561-2564 หนาที่ 160 ลําดับที่ 6)
สํารองจาย
จํานวน 598,430 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในกรณีที่จําเปนตามความเหมาะสมในการ
ดําเนินงานตามอํานาจหนาที่ของเทศบาลสําหรับการปองกันและ
บรรเทา ความเดือดรอนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยตางๆ
เปนสวนรวม เชน การปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย น้ําปาไหล
หลาก แผนดินถลมภัย แลง ภัยหนาว อัคคีภัย และไฟปาตาม
หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ดวน มากที่ มท 0313.4/ว 667
ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 หนังสือกระทรวง มหาดไทยที่ มท
0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 หนังสือกรม
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สงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 76 ลง
วัน ที่ 13 มกราคม 2558 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่ มท 0891.2/ว . 4515 ลงวันที่ 11 สิงหาคม2558หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว
526 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ
2560
รายจายตามขอผูกพัน
จํานวน 807,150 บาท
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลพรุพี

ตั้งไว 220,000 บาท

(ตามหนังสือมหาดไทยดวนที่สุด มท.0891 .ร/ว1110
ลงวันที่ 3 เมษายน 2550) ใหเทศบาลสมทบเชาระบบ
หลักประกันสุขภาพตามประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2549 เรื่องการกําหนด
หลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาล
ดําเนินการและบริหารจัดการระบบหลัก ประกันสุขภาพในระดับ
ทองถิ่นหรือพื้นที่โดยตั้งเงินสมทบไมนอยกวารอย ละ 50 ของ
คาบริการสาธารณสุขที่ไดรับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป พ.ศ. 25612564 หนา 189)

- เงินบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย ตั้งไว42,000 บาท
เพื่อจายเปนคาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายจายขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เกี่ยวกับคาบํารุงสมาคม พ ศ. 2555 ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือสมา
คมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย
(ส.ท.ท.) ท ส.ท.ท.531/2555 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจาย
เกี่ยวกับคาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย (ส.ท.ท.)
- เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.)
จํานวน 545,150 บาท
เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น (กบท.)
ขอบคุณครับ
พักการประชุม 10 นาที
นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาลตําบล
นายพงศศักดิ์ รักษาวงศ
เลขานุการสภาฯ

ขอเชิญเลขานุการสภาฯตรวจสอบองคประชุม
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ มีสมาชิกสภาอยูในที่ประชุมจํานวน
10 ทาน ครบองคประชุมตามที่กฎหมายกําหนด ครับ
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นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาล

ไมทราบวามีเพื่อนสมาชิกสงสัยหรือซักถามเกี่ยวกับการพิจารณารางเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2561 ทางคณะผูบริหารก็ไดนําเสนอ
ขอเชิญคุณจรูญ สวัสดิ์เมืองครับ

นายจรูญ สวัสดิ์เมือง
สมาชิกสภา เขต 1

เรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผมนายจรูญ สวัสดิ์เมือง
สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 1
คําแถลงงบประมาณ สถานการณคลัง ขอ 1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอ
หนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 1 โครงการ โครงการรวม 180 ,000 บาท
โครงการอะไรครับทานประธาน รายละเอียดทั้งหมดไมมีผมหาทุกหนาแลวครับ ไม
เจอรายละเอียดวาเปนโครงการอะไร กอสรางอะไร หรือจะซื้อวัสดุอะไร ขอบคุณ
ครับ

นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาลตําบล

มีสมาชิกทานอื่นอีกหรือไมครับ ขอเชิญทางคณะผูบริหารครับ
ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีตําบลพรุพีครับ

นายสมคิด ดําฉวาง
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ และเพื่อนสมาชิกผูทรงเกียรติ กระผม
นายกเทศมนตรีฯ นายสมคิด ดําฉวาง นายกเทศมนตรี
ขอขอบคุณทานจรูญ สวัสดิ์เมือง ที่สอบถามโครง การแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมได
เบิกจาย จํานวน 1 โครงการ โครงการรวม 180
,000 บาท ก็คือโครงการถนน
ลําเลียง หมูที่ 4 ดําเนินการไปแลวแตยังไมไดเบิก
ขอขอบคุณครับ
นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาลตําบล

ขอเชิญคุณไตรลาศ เกตุณรายณ ครับ

นายไตรลาศ เกตุณรายณ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผมนายไตรลาศ เกตุณรายณ
สมาชิกสภา เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 1
กรณีการตั้งงบประมาณหลายๆ โครงการ จะมากเกินความจําเปน เชน
เงินเดือนปลัด , รองปลัด จะสูงกวา ปลัด ดวยเหตุผลประการใด ขอบคุณครับ
นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญทานนายกฯ ครับ

นายสมคิด ดําฉวาง
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ และเพื่อนสมาชิกผูทรงเกียรติ กระผม
นายกเทศมนตรีฯ
นายสมคิด ดําฉวาง นายกเทศมนตรี
เรื่องเงินเดือนปลัดและรองปลัด ขออนุญาตใหทางฝายรับผิดชอบชี้แจง
ขอบคุณครับ
นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาลตําบล
นางนวมน แกวเกลี้ยง
นักจัดการงานทั่วไป

ขอเชิญคุณนวมน แกวเกลี้ยงครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ และเพื่อนสมาชิกผูทรงเกียรติดิฉัน
นางนวมน แกวเกลี้ยง ตําแหนง นักจัดการงานทั่วไป ไดรับมอบหมายใหมาชวยงาน
บริหารงานบุคลวิธีคิดตามระเบียบบริหารงานบุคคล การจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป
2561-2563 กรณีตําแหนงวางใหคิดโดยใชคากลางของเงินเดือน (อัตราเงินเดือน
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ขั้นต่ําสุดของประเภทบริหารทองถิ่น ระดับตนขึ้น 1 อัตรา 15
,850 + อัตรา
เงินเดือนขั้นสูงสุดของประเภทบริหารทองถิ่น ระดับตน ขึ้น 32.5 อัตรา 51 ,140
หาร 2) x12 เดือน + เงินประจําตําแหนง 3500x12 รวม 401,940 บาท กรณี
ตําแหนงที่มีคนครอง ใชเงินเดือนปจจุบัน คํานวณ ดังนั้น เงินเดือนตําแหนง รอง
ปลัดซึ่งวางจึงตั้งไวมากกวา ตําแหนง ปลัดซึ่งมีคนครองตําแหนง ขอบคุณคะ
นายมงคล สิทธิชัย
คิดวาทานสมาชิกมีความกระจางขึ้นนะครับไมทราบวามีขอสงสัยอีกหรือไม
ประธานสภาเทศบาล ครับ ขอพักการประชุม 10 นาทีครับ
ขอพักการประชุม 10 นาทีครับ
นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญ เลขานุการสภาฯตรวจสอบองคประชุม

นายพงศศักดิ์ รักษาวงศ
เลขานุการสภาฯ

เรียนทานประธานสภาที่เคารพ มีสมาชิกสภาอยูในที่ประชุมจํานวน
11 ทาน ครบองคประชุมตามที่กฎหมายกําหนด ครับ

นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาล

ตอนนี้ยังอยูในระเบียบวาระที่ 5.1 การพิจารณารางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ๒๕ ๖1 ตามที่ทางคณะผูบริหารได
นําเสนอ ไมทราบวามีเพื่อน สมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายอีกหรือไม โครงการ
ตางๆ ที่เขาไปทําใน การพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ ๒๕๖1ครับ ขอเชิญคุณทวีศักดิ์ โอชาครับ

นายทวีศักดิ์ โอชา เรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผมนายทวีศักดิ์ โอชา รอง
รองนายกเทศมนตรีฯ นายกเทศมนตรี
ขอชี้แจงเพิ่มเติมโครงสรางพื้นฐานสมาชิกบางเขตกระผมอยากอธิบายให
เขาใจในหมูไหนที่ทานไมไดก็ไมตองนอยใจ ตามที่คุยกันนอกรอบก็ลงตัว ก็มีที่เหลือ
หมูที่ 1,4,6 ตกลงกันไวแลววาหลังจากที่รางเทศบัญญัติผานไปประมาณ 2-3 เดือน
ทานนายกจะจายขาดเงินสะสมให เรื่องน้ําสามารถทําไดและเรื่องถนนผมก็ยังไม
แนใจ เราสามารถทําไดในกรณีถนนชํารุดหรือถนนขาด เรื่องน้ําของหมูที่ 1 ,4 คิดวา
ถาขยายก็สมารถทําได และก็งบกลางบางสวนก็สามารถทําไดแตตองไปศึกษากอน
นะครับ
นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาล

นายพงศศักดิ์ รักษาวงศ
เลขานุการสภาฯ

มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายอีกหรือไม ครับ ในการพิจารณา
รางเทศบัญญัติหากสมาชิกยังมีประเด็นที่จะอภิปราย ผมจะเปดใหมีการอภิปราย
อยางเต็มที่
ถาไมมีและผูบริหารก็ไดตอบขอซักถามตางๆทุกประเด็นแลว ผมขอปด
การอภิปรายขั้นตอนตอไปจะเปนการลงมติวาที่ประชุมจะรับหลักการแหงรางเทศ
บัญญัติหรือไม
ขอเชิญ เลขานุการสภาฯตรวจสอบองคประชุม
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ มีสมาชิกสภาอยูในที่ประชุมจํานวน
11 ทาน ครบองคประชุมตามที่กฎหมายกําหนดครับ (ยุทธนา ไมอยูในที่ประชุม)
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ตอไปผมจะขอมติจากที่ประชุม ตามขอ ๔๗ แหงระเบียบกระทรวง
ประธานสภาฯ มหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗
วาที่ประชุมจะ
“รับหลักการ” แหงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ’พ.ศ. ๒๕61
ของเทศบาลตําบลพรุพี หรือไม
- สมาชิกทานใดเห็นควร “รับหลักการ” โปรดยกมือครับ
- สมาชิกทานใด “ไมรับหลักการ “ โปรดยกมือครับ
- สมาชิกทานใด “งดออกเสียง “ โปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม มีสมาชิกสภาฯ
ไม
งดออกเสียง

รับหลักการ 10 เสียง
รับหลักการ - เสียง
1 เสียง
ไมอยูในที่ประชุม.......1....เสียง

นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาฯ

เปนอันวาสภาเทศบาล “รับหลักการ” แหงรางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป’พ.ศ. ๒๕๖๐ ของเทศบาลตําบลพรุพี ดวยมติรับ
หลักการ 10 เสียงไม รับหลักการ – เสียงและงดออกเสียง 1 เสียง ไมอยู
ในที่ประชุม...1...เสียง รับหลักการแหงรางเทศบัญญัติฯ เวลา 13.15 น.

นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาฯ

เมื่อสมาชิกมาครบองคประชุมแลวผมขอดําเนินการประชุตมอไปจะ
เปนการตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
พ.ศ. ๒๕๖๐ ของเทศบาลตําบลพรุพี ขอเชิญทาน เลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ
ที่เกี่ยวของครับ

นายพงศศักดิ์ รักษาวงศ
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพกระผมนายพงศศักดิ์ รักษาวงศ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาเทศบาล .ศ.2547
พ
ขอ 47 ในการพิจารณาญัตติรางขอบัญญัติวาระที่หนึ่ง ใหที่ประชุมสภา
ทองถิ่นปรึกษาในหลักการแหงรางขอบัญญัติและลงมติวาจะรับหลักการแหงราง
ขอบัญญัตินั้นหรือไมหากมีสมาชิกสภาทองถิ่นประสงคจะอภิปราย หามไมใหลงมติ
กอนที่สมาชิกสภาทองถิ่นไดอภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแลวเพื่อประโยชนแกการ
พิจารณารางขอบัญญัติวาระที่หนึ่ง สภาทองถิ่นจะใหคณะกรรมการสภาทองถิ่น
พิจารณากอนรับหลักการก็ได
ขอ 49 ญัตติรางขอบัญญัติที่สภาทองถิ่นลงมติรับหลักการแลว ถาจะตอง
สงใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ใหประธานสภาทองถิ่นสงรางขอบัญญัตินั้น
ไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาทองถิ่นจะตอง
กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติดวยภายใน
ระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติที่สภาทองถิ่นกําหนดตามวรรคหนึ่ง ผูบริหารทองถิ่น
หรือสมาชิกสภาทองถิ่นผูใดเห็นควรจะแกไขเพิ่มเติมรางขอบัญญัติก็ใหเสนอคําแปร
ญัตติลวงหนาเปนหนังสือ โดยใหแปรญัตติเปนรายขอและเสนอตอประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาทองถิ่นเปนผูแปรญัตติจะตองมี
สมาชิกสภาทองถิ่นรับรองเชนเดียวกับการเสนอญัตติ
การเสนอคําแปรญัตติใหอนุโลมใชตามแบบทายระเบียบนี้
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ขอ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติไดพิจารณาแลว จะตองเสนอราง
ขอบัญญัตินั้นตามรางเดิม และตามที่มีการแกไขเพิ่มเติม พรอมทั้งรายงานและ
บันทึกความเห็นยื่นตอประธานสภาทองถิ่นรายงานนั้นอยางนอยจะตองระบุวา ไดมี
หรือไมมีการแกไขเพิ่มเติมในตอนหรือขอใดบาง การแปรญัตติและมติของ
คณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวดวยการแปรญัตตินั้นเปนประการใด การสงวน
ความเห็นของกรรมการแปรญัตติตลอดจนการสงวนคําแปรญัตติดวย และให
ประธานสภาทองถิ่นสงรายงานนั้นแกสมาชิกสภาทองถิ่นไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมง
กอนวันประชุมพิจารณา เวนแตกรณีตองพิจารณาเปนการดวน
ขอ ๕๑ ในการพิจารณารางขอบัญญัติวาระที่สอง ใหปรึกษาเรียง
ตามลําดับขอเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแกไขเทานั้น เวน
แตที่ประชุมสภาทองถิ่นจะไดลงมติเปนอยางอื่น
ขอ 103 (1) ระบุวา “ คณะกรรมการสภาทองถิ่นมี 2 ประเภท คือ
(1)คณะกรรมการสามัญ ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถิ่น มีจํานวนไมนอยกวา 3
คน แตไมเกิน 7 คน (2)คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถิ่น
หรือบุคคลที่ไมไดเปนสมาชิสภาทองถิ่น มีจํานวนไมนอยกวา 3 คนแตไมเกิน 7 คน”
ครับ
ขอ ๑๐๕ ภายใตบังคับขอ ๑๐๓ และขอ ๑๐๔ สภาทองถิ่นมีอํานาจเลือก
สมาชิกสภาทองถิ่นหรือบุคคลที่ไมไดเปนสมาชิกสภาทองถิ่นเปนคณะกรรมการสภา
ทองถิ่นชุดตาง ๆ ตามความจําเปนแกกิจการในหนาที่ของสภาทองถิ่น
(๓)
คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ
ขอ ๑๐๗ ภายใตบังคับขอ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาทองถิ่น ให
สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาทองถิ่นหรือบุคคลที่
ไมไดเปนสมาชิกสภาทองถิ่นแลวแตกรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาทองถิ่นเปนผูเสนอ
ตองมีสมาชิกสภาทองถิ่นรับรองไมนอยกวาสองคน สวนกรณีที่ผูบริหารทองถิ่นเปนผู
เสนอไมตองมีผูรับรอง
การเสนอชื่อใหเสนอไดโดยไมจํากัดจํานวน เวนแตที่ประชุมมีมติเปนอยาง
อื่นและใหนําวิธีการเลือกตามขอ ๑๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม
นายมงคล สิทธิชัย
ตามที่เลขานุการสภาเทศบาล ไดชี้แจงระเบียบขอบังคับการประชุม
ประธานสภาเทศบาล ในสวนที่เกี่ยวของกับการกําหนดจํานวนคณะกรรมการ และตัวบุคคลเพื่อแตงตั้ง
เปนคณะกรรมการแปรญัตติ ใหที่ประชุมไดรับทราบไปแลวนั้น ขอเชิญทาน
สมาชิกเสนอ จํานวน คณะกรรมการแปรญัตติ รางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๖1 ของเทศบาลตําบลพรุพี
นายสุริยา ประพันธ
สมาชิกสภาเขต 2

เรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผมนายสุริยา ประพันธสมาชิกสภา
เทศบาล เขตเลือกตั้งที่2
ขอเสนอใหมีคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปพ.ศ. ๒๕๖1 จํานวน....5....คน ครับมีผูรับรองเต็มสภา
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ทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นหรือไม ถาไมมีถือวาที่ประชุมเห็น
ประธานสภาเทศบาล ชอบใหมีคณะกรรมการแปรญัตติ รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
พ.ศ. ๒๕๖1 จํานวน...5..คน
ขอเชิญเลขานุการสภา ชี้แจงระเบียบฯ เกี่ยวกับการเลือกคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ ครับ
นายพงศศักดิ์ รักษาวงศ
เรียนทานประธานสภา ที่เคารพตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
เลขานุการสภาเทศบาล ดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547
ขอ 107.....วิธีการเลือกคณะกรรมการสภาทองถิ่น ใหสมาชิกสภาทองถิ่น
หรือผูบริหารทองถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภา ทองถิ่นหรือบุคคลที่ไมไดเปนสมาชิกสภา
ทองถิ่นแลวแตกรณี ในกรณีที่มีสมาชิกสภาทองถิ่นเปนผูเสนอ ตองมีสมาชิกสภา
ทองถิ่นรับรองไมนอยกวา 2 คน สวนกรณีที่ผูบริหารทองถิ่นเปนผูเสนอไมตองมี
ผูรับรอง
การเสนอชื่อใหเสนอโดยไมจํากัดจํานวน เวนแตที่ประชุมมีมติเปนอยางอื่น
และใหนําวิธีการเลือก ตามขอ 12 (วิธีการเลือกรองประธานสภา ) มาใชโดย
อนุโลม” โดย วิธีการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ใหประธานสภาเทศบาลจัดใหมี
การเลือก โดยใหสมาชิกสภาเทศบาลแตละคนเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลคนหนึ่งที่
ตนเห็นสมควรเปนคณะกรรมการแปรญัตติ การเสนอนั้นตองมีสมาชิกรับรองไมนอย
กวาสองคน โดยใหสมาชิกแตละคนมีสิทธิรับรองไดเพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไมจํากัด
จํานวน และใหสมาชิกสภาฯลงคะแนนเลือกจากชื่อเหลานั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัว และ
ชื่อสกุล ของผูที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อเมื่อตรวจนับแลวใหประธานที่ประชุม
ประกาศคะแนนตอที่ประชุมสภาผูที่ไดคะแนนสูงสุดเปนผูไดรับเลือก ถามีผูได
คะแนนสูงสุดเทากันหลายคน ใหเลือกใหมเฉพาะ ผูที่ไดคะแนนสูงสุดนั้น โดยใชวิธี
เดิม ถาผลการเลือกใหมยังมีผูไดคะแนนสูงสุดเทากันอีกใหใชวิธีจับสลาก......
การเลือกใหเลือกคณะกรรมการแปรญัตติคนที่หนึ่งกอน แลวจึงเลือก
คณะกรรมการแปรญัตติในลําดับถัดไป จนครบจํานวน
และขอ 14 ในการเลือกประธานสภาทองถิ่น รองประธานสภาทองถิ่นหรือ
เลขานุการสภาทองถิ่น ถามีการเสนอชื่อผูที่เห็นสมควรแตงตั้งสภาทองถิ่นตําแหนง
ละ 1 คน ใหถือวาผูนั้นไดรับเลือก
นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาฯ ญัตติ คนที่ ๑ ครับ
นายสมชาย ชวยพิทักษ
สมาชิกสภาเขต 2

ขอเชิญทานสมาชิกฯ เสนอชื่อผูที่สมควรเปนคณะกรรมการแปร
ขอเชิญคุณสมชาย ชวยพิทักษ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ
กระผมนายสมชาย ชวยพิทักษ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่2
เสนอนายจรูญ สวัสดิ์เมือง เปนคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑
ผูรับรอง 1. สุริยา/๒.ไพโรจน

นายมงคล สิทธิชัย
มีสมาชิกทานใดจะเสนอชื่อบุคคลอื่นอีกหรือไม /ถาไมมีทานใด
ประธานสภาเทศบาล เสนอ ถือวาที่ประชุมสภาเทศบาลแหงนี้ เห็นชอบให
นายจรูญ สวัสดิ์เมือง เปน
คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑ ตอไป ขอเชิญทานสมาชิกฯ เสนอชื่อผูที่สมควร
เปนคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒ ครับ
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นายจรัญ พัฒนชู
สมาชิกสภาเขต 1

เรียนทานประธานสภาที่เคารพกระผมนายจรัญ พัฒนชู
สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 1
ขอเสนอ นายสุริยา ประพันธ เปนคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2
ผูรับรอง 1.อํานวย /๒.จรัญ

นายมงคล สิทธิชัย
มีสมาชิกทานใดจะเสนอชื่อบุคคลอื่นอีกหรือไม /เมื่อไมมีทานใด
ประธานสภาเทศบาล เสนอ ถือวาที่ประชุมสภาเทศบาลแหงนี้ เห็นชอบให
นายสุริยา ประพันธ เปน
คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2
ตอไป ขอเชิญทานสมาชิกฯ เสนอชื่อผูที่สมควรเปนคณะกรรมการแปร
ญัตติ คนที่ 3 ครับ
นายไพโรจน อักษรทอง เรียนทานประธานสภาทีเ่ คารพกระผมนายไพโรจน อักษรทอง
สมาชิกสภาเขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 2
ขอเสนอนายจรัญ พัฒนชู เปนคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3
ผูรับรอง 1.วณิชยา/๒.ไตรลาศ
นายมงคล สิทธิชัย
มีสมาชิกทานใดจะเสนอชื่อบุคคลอื่นอีกหรือไม /เมื่อไมมีทานใด
ประธานสภาเทศบาล เสนอ ถือวาที่ประชุมสภาเทศบาลแหงนี้ เห็นชอบให
นายจรัญ พัฒนชู เปน
คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3
ตอไป ขอเชิญทานสมาชิกฯ เสนอชื่อผูที่สมควรเปนคณะกรรมการแปร
ญัตติ คนที่ 4 ครับ
นายจรูญ สวัสดิ์เมือง
สมาชิกสภาเขต 1

เรียนทานประธานสภาที่เคารพกระผมนายจรูญ สวัสดิ์เมือง
สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 1
ขอเสนอ นายพงศศักดิ์ รักษาวงศ เปนคณะกรรมการแปรญัตติคนที่
ผูรับรอง 1. สมชาย/๒.อรวรรณ

4

นายมงคล สิทธิชัย
มีสมาชิกทานใดจะเสนอชื่อบุคคลอื่นอีกหรือไม /เมื่อไมมีทานใดเสนอ
ประธานสภาเทศบาล ถือวาที่ประชุมสภาเทศบาลแหงนี้เห็นชอบให
นายพงศศักดิ์ รักษาวงศ เปน
คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 4
ตอไป ขอเชิญทานสมาชิกฯ เสนอชื่อผูที่สมควรเปนคณะกรรมการแปร
ญัตติ คนที่ 5 ครับ
นายไตรลาศ เกตุณรายณ
สมาชิกสภาเขต 1

เรียนทานประธานสภาที่เคารพกระผมนายไตรลาศ เกตุณรายณ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 1
ขอเสนอ นายไพโรจน อักษรทอง เปนคณะกรรมการแปรญัตติคนที่
ผูรับรอง 1.จรูญ /๒.พรรณี

5

นายมงคล สิทธิชัย
มีสมาชิกทานใดจะเสนอชื่อบุคคลอื่นอีกหรือไม /เมื่อไมมีทานใด
ประธานสภาเทศบาล เสนอ ถือวาที่ประชุมสภาเทศบาลแหงนี้ เห็นชอบให
นายไพโรจน อักษรทอง
เปนคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 5
รายชื่อบุคคลที่ถูกเลือกเปนคณะกรรมการแปรญัตติมีดังนี้
1. นายจรูญ สวัสดิ์เมือง
2. นายสุริยา ประพันธ
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3. นายจรัญ พัฒนชู
4.นายพงศศักดิ์ รักษาวงศ
5. นายไพโรจน อักษรทอง
เปนอันวาที่ประชุมไดเลือกกรรมการแปรญัตติครบทั้ง ๕ คน ตอไปเปน
การกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติ ขอเชิญทาน
เลขานุการสภา ฯ ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวของครับ
นายพงศศักดิ์ รักษาวงศ
เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ และ ผูบริหารทุกทาน
เลขานุการสภาเทศบาล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภา
ทองถิ่น พ.ศ.2547ขอ ๔๙ ญัตติรางขอบัญญัติที่สภาทองถิ่นลงมติรับหลักการ
แลว ถาจะตองสงใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหประธานสภาสงราง
ขอบัญญัตินั้นไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุม
สภาฯจะตองกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติดวย
และความใน ขอ ๔๕ วรรคสามกําหนดวา “.... ในการพิจารณาวาระที่สองให
กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไวไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแตสภาทองถิ่นมี
มติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณนั้น”
นายมงคล สิทธิชัย
ตอไปขอเชิญที่ประชุมฯกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอ
ประธานสภาเทศบาล คณะกรรมการแปรญัตติครับ
นายจรูญสวัสดิ์เมือง
สมาชิกสภาเขต 1

เรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผมนายจรูญ สวัสดิ์เมือง
สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 1
ขอเสนอกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติดังนี้
๑. วันที่ 21 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30 น. ถึงเวลา 17.30 น.
๒. วันที่ 22 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 17.00 น.
๓. วันที่ ๒3 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 17.00 น.
๔. วันที่ ๒4 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 12.00 น.
ผูรับรอง 1.วณิชยา /๒.พรรณี

นายมงคล สิทธิชัย
มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นหรือไม /ถาไมมีทานใดเสนอ
ประธานสภาเทศบาล ถือวาที่ประชุมสภาเทศบาลแหงนี้กําหนดใหผูที่จะขอแปรญัตติเสนอคําแปรญัตติ
ตอประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในวันที่ 21 – ๒4 สิงหาคม ๒๕60 ตั้งแต
เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 17.00 น.ของทุกวัน
นายพงศศักดิ์ รักษาวงศ
เลขานุการสภาฯ

เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
ขอบังคับการประชุมสภาเทศบาล พ .ศ.2547 ขอ 109 การนัดประชุมและเปด
ประชุมคณะกรรมการสภาทองถิ่นครั้งแรกใหเปนหนาที่ของเลขานุการสภาทองถิน่ ให
คณะกรรมการสภาทองถิ่นคณะหนึ่ง ๆ เลือกประธานกรรมการและเลขานุการจาก
กรรมการสภาทองถิ่นคณะนั้น ๆ
ฉะนั้น เพื่อใหการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแปรญัตติ เปนไปดวยความ
เรียบรอย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาเทศบาล
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พ.ศ.2547 ขอ 104 จึงขออนุญาตทานประธานสภาฯ ขอนัดประชุมคณะกรรมการ
แปรญัตติฯในชวงพักการประชุม ณ หองรับรองประธานสภาเทศบาลครับ
พักการประชุม 15 นาที
นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาฯ

ขอดําเนินการประชุมตอนะครับ ขอเชิญทานเลขานุการสภาฯ

นายพงศศักดิ์ รักษาวงศ
เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมขอรายงานผลการประชุม
เลขานุการสภาเทศบาล คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
พ.ศ.๒๕61 ซึ่ง
ที่ประชุมไดมีมติเลือก นายจรูญ สวัสดิ์เมือง เปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
และ เลือก นายพงศศักดิ์ รักษาวงศ เปนเลขานุการ และขออนุญาตทาน
ประธานสภา เพื่อให ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ แจงกําหนดการประชุมของ
คณะกรรมการแปรญัตติ ตอที่ประชุม ครับ
นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ครับ

นายจรูญ สวัสดิ์เมือง
เรียนประธานสภาที่เคารพกระผมนายจรูญ สวัสดิ์เมือง ประธานคณะ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ กรรมการแปรญัตติ ฯ ขอแจงกําหนดการประชุม คณะกรรมการ เพื่อพิจารณาแปร
ญัตติ ฯรางเทศบัญญัติฯ ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕60เวลา ๑4.3๐ น.
ณ หองประชุมเทศบาล ตําบลพรุพี จึงขอเชิญผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลซึ่ง
เสนอคําแปรญัตติเขาแสดงความคิดเห็นในชั้นแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติ
ในวันและเวลาดังกลาว ครับ ซึ่งจะออกหนังสือแจงนัดการประชุมอีกครั้ง
นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ครับ และขอเชิญผูบริหาร
และผูเสนอคําแปรญัตติเขาประชุมในวันเวลาดังกลาวดวย
เปนอันวาการพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
พ.ศ. ๒๕๖1 ของเทศบาลตําบลพรุพี ในวาระที่หนึ่ง ชั้นรับหลักการ ก็เปน
อันเสร็จสิ้น เมื่อไดรับสรุปผลการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ ตาม
ขอ ๕๐ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภา
เทศบาล พ.ศ.2547 แลว ผมจะสงรายงานนั้นใหแกสมาชิก ตอไป
ระเบียบวาระที่ ๕.๒ ขออนุมัตโิ อนงบประมาณเพื่อไปตั้งจายเปนรายการ
ใหม จํานวน 2 รายการ
ขอเชิญเลขานุการสภาฯชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวของ

นายพงศศักดิ์ รักษาวงศ
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมพงศศักดิ์ รักษาวงศ
ขอชี้แจงระเบียบ
ระเบียบ/ขอกฎหมาย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2551 และ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ขอ 27
การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสรางที่ทําให
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ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจายรายการใหม ใหเปนอํานาจ
อนุมัติของสภาทองถิ่น
นายมงคล สิทธิชัย ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายสมคิด ดําฉวาง
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ และเพื่อนสมาชิกผูทรงเกียรติ กระผม
นายกเทศมนตรีฯ นายสมคิด ดําฉวาง นายกเทศมนตรี
เรื่องเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณ
เพื่อ ไปตั้งจายเปนรายการใหม
จํานวน 2 รายการ ดังนี้
รายการที่ 1
- โอนลด แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ
กอสรางปรับปรุงลานจอดรถเทศบาลตําบลพรุพี หมูที่ 4 ตั้งไว 95,000.- บาท
งบประมาณกอนโอน คงเหลือ
95
,000.00 บาท
โอนลด
จํานวน
95 ,000.00 บาท
งบประมาณหลังโอน คงเหลือ
- บาท
- โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภค โครงการกอสรางโรงจอดรถ เทศบาลตําบลพรุพี หมูที่ 4
งบประมาณกอนโอน คงเหลือ
บาท
โอนเพิ่ม
จํานวน
95
,000.00 บาท
งบประมาณหลังโอน คงเหลือ 95
,000.00 บาท
รายการที่ 2
- โอนลด แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชนงบ
ลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทคาครุภัณฑสํารวจ (เครื่องหาพิกัดสัญญาณ
ดาวเทียมแบบพกพา) ตั้งไว 25,000.- บาท
งบประมาณกอนโอน คงเหลือ
25
,000.00 บาท
โอนลด
จํานวน
25
,000.00 บาท
งบประมาณหลังโอน คงเหลือ
- บาท
- โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม แผนงานการพาณิชย งานกิจการประปา งบ
ดําเนินงาน หมวดคาวัสดุ ประเภทคาวัสดุ (คาวัสดุอื่น)
งบประมาณกอนโอน คงเหลือ
บาท
โอนเพิ่ม
จํานวน
25
,000.00 บาท
งบประมาณหลังโอน คงเหลือ 25
,000.00 บาท
ขอไดโปรดนําเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลพรุพี เพื่อพิจารณาตอไป
นายมงคล สิทธิชัย
ตามที่คณะผูบริหารไดเสนอญัตติมาจํานวน 2 รายการ ไมทราบวามี
ประธานสภาฯ สมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือขอซักถามก็ขอเชิญครับขอเชิญคุณทวีศักดิ์ โอชา
ครับ
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นายทวีศักดิ์ โอชา เรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผมนายทวีศักดิ์ โอชา รอง
รองนายกเทศมนตรีฯ นายกเทศมนตรี
ผมขอชี้แจงเพิ่มเติมจากทานนายกคือ รายการที่ 1 ที่ขออนุมัติจากสภาฯ ที่
โอนไปตั้งจายเปนรายการใหมเพราะวาตองซื้อรถน้ํามันตองมีโรงจอด สวนที่เหลือมัน
มีรถ 6 ลอ อยูดวยถาซื้อรถมาแลว ถาตากแดดทุกวันมันก็เกิดความเสียหาย และใน
รายการที่ 2 จะเกี่ยวพันกับรางเทศบัญญัติที่ตั้งขึ้นประชุมครั้งกอนเกี่ยวกับรางเทศ
บัญญัติกิจการประปาเพราะเงินตัวนี้ก็โอนไปตั้งจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
เพราะวาครั้งกอนไมไดตั้งไว แตถาสมาชิกสงสัยอะไรก็ให ผอ.กองชางชี้แจงเพิ่มเติม
ครับ
นายมงคล สิทธิชัย
ไมทราบวามีเพื่อนสมาชิกสงสัยซักถามคณะผูบริหารไดครับ ขอเชิญ
ประธานสภาฯ คุณจรูญ สวัสดิ์เมืองครับ
นายจรูญ สวัสดิ์เมือง
สมาชิกสภาเขต 1

นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาฯ

เรียนทานประธานสภาที่เคารพกระผมนายจรูญ สวัสดิ์เมือง
สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 1
ผมติดใจอยูนิดหนึ่งครับทานประธานครับ รายการที่ 1 แผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดคาที่ดินและ
สิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภคโครงการกอสรางปรับปรุงลานจอดรถ ตั้งไว
95,000.- บาท งบประมาณขอโอน 95 ,000.- บาท ที่แปลกใจในหมวดเดียวกัน
โครงการเดียวกันคณะผูบริหารจะโอนปรับลด โอนเขามากอสรางโรงจอดรถ
เหมือนกัน กระผมทําความเขาใจไมชัดเจนครับทานประธานครับ
ขอเชิญคุณทวีศักดิ์ โอชา ในฐานะรองนายกเทศมนตรีตําบลพรุพีครับ

นายทวีศักดิ์ โอชา เรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผมนายทวีศักดิ์ โอชา รอง
รองนายกเทศมนตรีฯ นายกเทศมนตรี
ขอชี้แจงขอซักถามขออนุญาตเอยนามครับ คุณจรูญ สวัสดิ์เมือง อยูใน
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ถูกตองแลวแตวารูปแบบปริมาณเปลี่ยนไปเลยตอง
อนุมัติจากสภาฯ ขอใหเขาใจตามนี้ดวยครับ
นายมงคล สิทธิชัย
มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายหรือไม ถาไมมีผมจะขอปดการ
ประธานสภาเทศบาล อภิปรายและขอมติจากที่ประชุม
ขอเชิญเลขานุการสภาฯตรวจสอบองคประชุม
นายพงศศักดิ์ รักษาวงศ
เลขานุการสภาฯ

เรียนทานประธานสภาที่เคารพ มีสมาชิกสภาอยูในที่ประชุมจํานวน
11 ทาน ครบองคประชุมตามที่กฎหมายกําหนด ครับ(ยุทธนา ไมอยูในที่ประชุม)

นายมงคล สิทธิชัย
ตอไปผมจะขอมติ ญัตติที่
ประธานสภาฯ ขอ ๕.2 ขออนุมัติโอนงบประมาณ
เพื่อไปตั้งจายเปนรายการใหม จํานวน
2 รายการ
รายการที่ 1 แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชนงบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
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รายการที่ 2

โครงการกอสรางปรับปรุงลานจอดรถ เทศบาลตําบลพรุพี หมูที่ 4 ตั้งไว
95,000.- บาท
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชนงบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทคาครุภัณฑสํารวจ (เครื่องหาพิกัด
สัญญาณดาวเทียมแบบพกพา) ตั้งไว 25,000.- บาท
สมาชิกทานใดเห็นชอบ โปรดยกมือครับ
สมาชิกทานใดไมเห็นชอบโปรดยกมือครับ
สมาชิกทานใดงดออกเสียง โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม มีสมาชิกสภาฯ เห็นชอบ
ไมเห็นชอบ
งดออกเสียง

10 เสียง
- เสียง
1 เสียง
ไมลงคะแนน - เสียง

นายมงคล สิทธิชัย
นายมงคล สิทธิชัย

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหการรับรองรายชื่อที่เสนอ ดวยคะแนนเสียง
เห็นชอบ..10...เสียง ไมเห็นชอบ...-....เสียง งดออกเสียง..1..เสียง ไมลงคะแนน............เสียง
ตอไป จะเขาระเบียบวาระที่ 5.3 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณ จํานวน 1 รายการ
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวของ

นายพงศศักดิ์ รักษาวงศ
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมพงศศักดิ์ รักษาวงศ
ขอชี้แจงระเบียบ
ระเบียบ/ขอกฎหมาย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2551 และ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ขอ 29
การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและ
สิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง
ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น

นายมงคล สิทธิชัย ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายสมคิด ดําฉวาง
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ และเพื่อนสมาชิกผูทรงเกียรติ กระผม
นายกเทศมนตรีฯ นายสมคิด ดําฉวาง นายกเทศมนตรี
ตอไปนี้ขอมอบรองทวีศักดิ์ โอชา เปนผูเสนอญัตติครับ
นายมงคล สิทธิชัย ขอเชิญคุณทวีศักดิ์ โอชาเสนอญัตติครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายทวีศักดิ์ โอชา เรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผมนายทวีศักดิ์ โอชา รอง
รองนายกเทศมนตรีฯ นายกเทศมนตรี

66
ขาพเจาขอเสนอญัตติเรื่อง
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง งบประมาณ
จํานวน 1 รายการดังนี้
ขอความเดิม
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบ
ลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรชนิด
พกพา ตั้งไว 25,000.- บาท
1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรชนิดพกพา จํานวน 25,000.- บาท
-มีหนวยประมวลผลกลาง ( CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) จํานวน 1
หนวย โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่งหรือดีกวา ดังนี้
1) ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 2 MB ตองมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.1 GHz และมีหนวยประมวลผลดาน
กราฟก (Graphics Processing Unit) ไมนอยกวา 8 แกน หรือ
2) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 4 MB ตอง
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.4 GHz
- มีหนวยความจําหลัก (
RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ( Hard Drive) ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB จํานวน 1
หนวย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1 ,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม
นอยกวา 12 นิ้ว
- มี
DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย ( Network Interface) แบบ 10/100/1000
Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา
Wi-Fi (802.11b,g,n) และ Bluetooth
(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ณ
วันที่ 21 เมษายน 2560) (ปรากฏตามแผนพัฒนา 3 ป พ.ศ. 2560-2562
หนา 126 ลําดับที่ 5)
ขอความใหม
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบ
ลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรชนิด
พกพา ตั้งไว 25,000.- บาท
1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรชนิดพกพา จํานวน 25,000.- บาท
-มีหนวยประมวลผลกลาง ( CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) จํานวน 1
หนวย โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่งหรือดีกวา ดังนี้
1) ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 2 MB ตองมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.1 GHz และมีหนวยประมวลผลดาน
กราฟก (Graphics Processing Unit) ไมนอยกวา 8 แกน หรือ
2) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 3MB ตองมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.5GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ
นาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง
- มีหนวยความจําหลัก (
RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 8 GB
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- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ( Hard Drive) ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB จํานวน 1
หนวยหรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จํานวน 1
หนวย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1
,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม
นอยกวา 12 นิ้ว
- มี
DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (
Network Interface) แบบ 10/100/1000
Base-T หรือ ดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- สามารถใชงาน
Wi-Fi (802.11b,g,n) และ Bluetooth ไดเปนอยางนอย
(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ณ
วันที่ 21 เมษายน 2560) (ปรากฏตามแผนพัฒนา 3 ป พ.ศ. 2560-2562
หนา 126 ลําดับที่ 5) ขอไดโปรดนําเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลพรุพี เพื่อ
พิจารณาตอไป
นายมงคล สิทธิชัย
ครับทางคณะผูบริหารไดชี้แจงไมทราบวาทางสมาชิกอภิปรายอีกหรือไม
ประธานสภาเทศบาล ครับหรือสงสัยขอซักถามครับ
นายทวีศักดิ์ โอชา เรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผมนายทวีศักดิ์ โอชา รอง
รองนายกเทศมนตรีฯ นายกเทศมนตรี
ขออนุญาตให ผอ.กองชาง ชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวของ
จ.อ.ประสิทธิ์ สายแกว เรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผมจ.อ.ประสิทธิ์ สายแกว
ผอ.กองชาง ผอ.กองชางเทศบาลตําบลพรุพี
ขอชี้แจงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงขอความของคอมพิวเตอรชนิดพกพา
(โนตบุค) สวนนี้ไดตรวจสอบตามสเปกแลวก็คือ ตองการใหมีสเปกใหมากขึ้นเพื่อ
ความสะดวกในการจัดทําแผนที่ภาษีที่กองชางกําลังดําเนินการเก็บขอมูลเกี่ยวกับ
ภาษีตอนนี้ก็เก็บไดหลายหมูบานแลว และก็การเขียนแบบเพราะวาการเขียนแบบ
เดี่ยวนี้มีโปรแกรมใหมเขามาอยูเรื่อยๆ การดาวนโหลดโปรแกรมตางๆ ถาเราใชส
เปกที่ต่ําๆ ไมสามารถดาวนโหลดโปรแกรมในการประมาณราคาในการเขียนแบบได
เพราะฉะนั้นที่เราจะซื้ออีกตัวหนึ่งได อีกตัวหนึ่งไมไดเลยขอเปลี่ยนแปลงวาเมื่อไปดู
คุณลักษณะของสเปกของโนตบุคทั้งหมดแลวมันจะตองขอความตรงกับทะเบียน
ครุภัณฑทั้งหมดเลยแกขอความใหมันเปนสเปกใหเปนปจจุบันใหความเร็วสูงสามารถ
เขียนแบบไดและลงโปรแกรมแผนที่ภาษีที่เราสํารวจในปจจุบันไดรวดเร็วยิ่งขึ้นและ
ขอมูลโปรแกรมไดอยางชัดเชน ขอบคุณครับ
นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาล

ไมทราบวามีเพื่อนสมาชิกมีขอสงสัยซักถามก็เชิญนะครับ
ขอเชิญเลขานุการสภาฯตรวจสอบองคประชุม

นายพงศศักดิ์ รักษาวงศ
เลขานุการสภาฯ

เรียนทานประธานสภาที่เคารพ มีสมาชิกสภาอยูในที่ประชุมจํานวน
11 ทาน ครบองคประชุมตามที่กฎหมายกําหนด ครับ (ยุทธนา ไมอยูในที่ประชุม)
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นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาฯ ขอ 5.3

ตอไปผมจะขอมติ ญัตติที่
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ จํานวน 1 รายการแผนงาน
เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดคา
ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรชนิดพกพา ตั้งไว
25,000.- บาท
สมาชิกทานใดเห็นชอบ โปรดยกมือครับ
สมาชิกทานใดไมเห็นชอบโปรดยกมือครับ
สมาชิกทานใดงดออกเสียง โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม มีสมาชิกสภาฯ เห็นชอบ
ไมเห็นชอบ
งดออกเสียง

10 เสียง
- เสียง
1 เสียง
ไมลงคะแนน - เสียง

นายมงคล สิทธิชัย
นายมงคล สิทธิชัย

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหการรับรองรายชื่อที่เสนอ ดวยคะแนน
เสียง เห็นชอบ.. 10...เสียง ไมเห็นชอบ...-....เสียง งดออกเสียง..1..เสียง
ไมลงคะแนน.....-.....เสียง

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่น ๆ

นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาฯ

การประชุมไดดําเนินมาจนถึงระเบียบวาระสุดทายแลว ทานสมาชิก
สภาเทศบาล หรือผูบริหารฯ ทานใดมีเรื่องจะนําเสนอตอที่ประชุมขอเชิญครับ ขอ
เชิญคุณสินชัย วงษจินดา ครับ

นายสินชัย วงษจินดา เรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผมนายสินชัย วงษจินดา รอง
รองนายกเทศมนตรีฯ นายกเทศมนตรี
เรื่องงานประเพณีวัฒนธรรมในฐานะประธานก็ไดใหกองการศึกษาออก
หนังสือเชิญประชุมเพื่อทําความเขาใจในการขอรับงบจัดกิจกรรมสารทเดือนสิบแต
กอนหนานี้ ทราบขาววามีการประชุมผูนําทองที่มีมติไมขอรับงบเงินอุดหนุนโครงการ
จัดกิจกรรมวันสารทเดือนสิบ ประจําป 2560 ทราบขาวเบื้องตนสาเหตุที่ไมขอรับ
เงินอุดหนุนใชคําวาอารย ะขัดขืนเจาอาวาสวัดสุคนธาวาส ขออนุญาตเอยนาม
สาเหตุก็ไมรับนิมนต ถาดูตามระเบียบแลวงบอุดหนุนใหกับหมูบาน หมูบานละ
5,000 บาท ก็เปนความตองการของพี่นองประชาชนตําบลพรุพีจากการจัดทําเวที
ประชาคมหมูบานและจัดทําเวทีประชาคมระดับตําบล ไดทําหนังสือเชิญประชุม
เพื่อชี้แจงรายละเอียดการขอรับเงินเหมือนกับทุกปที่ผานมา มีผูเขารวมทุกหมูบาน
แตมีบางหมูบานชี้แจงเหตุผลใหทราบ ขอบคุณครับ
นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายหรือไมถาไมมีผมขอขอบคุณคณะ
ผูบริหารและเพื่อน สมาชิกสภาเทศบาลและหัว หนาสํานักปลัด ผอ.กองสวนราชการ
ทุกทาน ที่ไดรวมกันเขาประชุมในวันนี้ ขอปดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3
ประจําป 2560 ครับขอขอบคุณครับ
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ปดประชุมเวลา 15.50 น.
ลงชื่อ

(นายพงศศักดิ์ รักษาวงศ)
เลขานุการสภาเทศบาล

ผูจดรายงานการประชุม

- คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลพรุพี
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น.


ถูกตอง
ไมถูกตอง
ลงชื่อ
ลงชื่อ
ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายจรัญ พัฒนชู)

กรรมการ

(นายสุริยา ประพันธ)

กรรมการ/เลขานุการ
(นางวณิชยา อูทรงธรรม)

- สภาเทศบาลตําบลพรุพี มีมติใหการรับรองรายงานการประชุม เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560
ลงชื่อ

ผูตรวจสอบ

(นายมงคล สิทธิชัย)
ประธานสภาเทศบาลตําบลพรุพี

