-ตรวจแล้ว
(๑)ลงชื่อ............................
(๒)ลงชื่อ............................
(๓)ลงชื่อ............................

[1]

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปีพุทธศักราช 2560
วันพุธ ที่ 15 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 09.00 น.
ณ หอประชุมธรรมาภิบาลองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง
ผู้มาประชุม
1

นายปิยะ

เจียรัมย์

ตาแหน่ง
ประธานสภา

2

นายประจวบ

ชอบใจ

3

นายจีระวัฒน์

4

ที่

ชื่อ-สกุล

ชื่อ-สกุล
ปิยะ

เจียรัมย์

รองประธานสภา

ประจวบ

ชอบใจ

อิศรางกูล ณ อยุธยา

สมาชิกสภา หมู่ที่ 2

จีระวัฒน์

อิศรางกูล ณ อยุธยา

นายช้อย

จากรัมย์

สมาชิกสภา หมู่ที่ 3

ช้อย

จากรัมย์

5

นายมาน

โกยรัมย์

สมาชิกสภา หมู่ที่ 3

มาน

โกยรัมย์

6

นางวราพร

เพลียสันเทียะ

สมาชิกสภา หมู่ที่ 4

วราพร

เพลียสันเทียะ

7

นางสาวชุติกาญจน์

ทะเรืองรัมย์

สมาชิกสภา หมู่ที่ 5

ชุติกาญจน์ ทะเรืองรัมย์

8

นายบุญเกิด

เมืองสันเทียะ

สมาชิกสภา หมู่ที่ 6

บุญเกิด

เมืองสันเทียะ

9

นายทองสุข

อุปวงษา

สมาชิกสภา หมู่ที่ 7

ทองสุข

อุปวงษา

10 นายถนอม

ท้าวพยุง

สมาชิกสภา หมู่ที่ 7

ถนอม

ท้าวพยุง

11 นายต่อน

ทินปราณี

สมาชิกสภา หมู่ที่ 8

ต่อน

ทินปราณี

12 นายกิตติกร

แกล้วกล้า

สมาชิกสภา หมู่ที่ 9

กิตติกร

แกล้วกล้า

13 นายบุญเลิศ

ศิลากุล

สมาชิกสภา หมู่ที่ 10

บุญเลิศ

ศิลากุล

14 นายประพร

วันทุมมา

สมาชิกสภา หมู่ที่ 10

ประพร

วันทุมมา

15 นายบุญมี

หอมเนย

สมาชิกสภา หมู่ที่ 13

บุญมี

หอมเนย

16 นายทองพูน

ทัศนะ

สมาชิกสภา หมู่ที่ 14

ทองพูน

ทัศนะ

17 นายปลั่ง
18 นายธงพล
19 นางปิยะดา

เจียนรัมย์

สมาชิกสภา หมู่ที่ 15

ปลั่ง

เจียนรัมย์

จากรัมย์
ธณเตชทัต

สมาชิกสภา หมู่ที่ 15
เลขานุการสภา อบต.

ธงพล
ปิยะดา

จากรัมย์
ธณเตชทัต

ผู้ไม่มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายสุธี ใหญ่เลิศ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1
นายสุพัน จารึกรัมย์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5
นายประทีป ไกลกลางดอน สมาชิกสภา หมู่ที่ 6
นายบุญเรือง ไชยสุข
สมาชิกสภา หมู่ที่ 8
นายทองคา สงพระ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 9
นางสาวสาเภา เจียมรัมย์ สมาชิกสภา หมู่ที่ 11
นายบุญเลิศ ดาทอง
สมาชิกสภา หมู่ที่ 12

-ลากิจ-ขาดประชุม-ขาดประชุม-ลากิจ-ลากิจ-ขาดประชุม-ขาดประชุม-

-ตรวจแล้ว
(๑)ลงชื่อ............................
(๒)ลงชื่อ............................
(๓)ลงชื่อ............................
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8. นายสมโชค สืบสาย
9. นายคาพอง พันธ์ศรี
10. นายการ เจิงรัมย์

สมาชิกสภา หมู่ที่ 12 -ขาดประชุมสมาชิกสภา หมู่ที่ 13 -ลากิจสมาชิกสภา หมู่ที่ 14 -ขาดประชุม-

ผู้เข้าร่วมประชุม
ที่

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

ชื่อ-สกุล

1

นายชาตรี

ท้าวพยุง

นายก อบต.บัวทอง

ชาตรี

ท้าวพยุง

2

นายธนวัฒน์

จากธนรัมย์

รองนายก อบต.บัวทอง

ธนวัฒน์

จากธนรัมย์

3

นายสุรินทร์

ทินนะรัมย์

รองนายก อบต.บัวทอง

สุรินทร์

ทินนะรัมย์

4
5
6
7
8

นางสาววิภาฤดี
นายสุวัฒน์
นายสมประสงค์
นางนิ่มนวล
นางเยาวนิตย์

จะรักษ์รัมย์
จิตตวิวัฒนา
อามาตย์
ปาปะเก
ศรีกิตติพาณิช

เลขานุการนายก อบต.
รองปลัด อบต.บัวทอง
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองการศึกษา

วิภาฤดี
สุวัฒน์
สมประสงค์
นิ่มนวล
เยาวนิตย์

จะรักษ์รัมย์
จิตตวิวัฒนา
อามาตย์
ปาปะเก
ศรีกิตติพาณิช

9

นางรภัทภร

โทนะพันธ์

ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม

รภัทภร

โทนะพันธ์

10 นางสาวดารารัตน์

ละว้า

หัวหน้าสานักปลัด(เจ้าหน้าที่สภา)

ดารารัตน์

ละว้า

11 นายสุรสิทธิ์

อุปฮาด

นักทรัพยากรบุคคล (เจ้าหน้าที่สภา)

สุรสิทธิ์

อุปฮาด

12 นางสาวปรียานุช

พัฒนชัย

นักจัดการงานทั่วไป (เจ้าหน้าที่สภา)

ปรียานุช

พัฒนชัย

13 นางณัฏฐนันท์
14 นางสาวสุธาทิพย์

เสียงวังเวง
คงกะพี้

นักทรัพยากรบุคคล (เจ้าหน้าที่สภา)
ผช.นักวิเคราะห์ฯ (เจ้าหน้าที่สภา)

ณัฏฐนันท์
สุธาทิพย์

เสียงวังเวง
คงกะพี้

15 นางบุษราภรณ์

เจิงรัมย์

พนักงานจ้างทั่วไป (เจ้าหน้าที่สภา)

บุษราภรณ์ เจิงรัมย์

16 นายวันชัย

นครศรี

พนักงานจ้างทั่วไป (เจ้าหน้าที่สภา)

วันชัย

นครศรี

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น.
เลขานุการสภา

– เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทองทุกท่าน การประชุม
ครั้งนี้เป็นการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปีพุทธศักราช 25 60 บัดนี้ ครบองค์
ประชุมแล้วขอเชิญประธานสภาได้เปิดการประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ต่อไป

ประธานจุด ธูป เทียนบูชาพระรัตนตรัยเรียบร้อยแล้ว ได้เปิดการประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

-ตรวจแล้ว
(๑)ลงชื่อ............................
(๒)ลงชื่อ............................
(๓)ลงชื่อ............................
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
ประธานสภา

- (1) ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมทาบุญในงานปริวาสกรรม ณ วัดหนองบัวทอง งานเริ่มตั้งแต่วันที่
9 – 20 พฤศจิกายน 2560 ทราบมาว่าจะมีพระอุปสมบทประมาณ 200 รูป
- (2) รายงานผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง
- มอบหมายให้หัวหน้าสานักและผู้อานวยการแต่ละกอง รายงานผล

นางสาวดารารัตน์ ละว้า - (2.1) รายงานผลการดาเนินงานของสานักปลัด
หัวหน้าสานักปลัด - 2.1.1 ผลการดาเนินงานของแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง (พ.ศ.2560-2562)
สรุปผลการดาเนินโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (2560-2562)
องค์การบริหารส่วนตาบลบัวทองประจาปี 2560
แยกเป็นรายยุทธศาสตร์จานวน 5 ยุทธศาสตร์ดังนี้
ดาเนินโครงการจริง

โครงการ/
กิจกรรม

จานวน

1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
2. ยุทธศาสตร์ การ
สร้างสรรค์สังคม
คุณภาพและการเรียนรู้
3. ยุทธศาสตร์ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่
สังคมเกษตรอินทรีย์
4. ยุทธศาสตร์การ
บริหารบ้านเมืองที่ดี

33

5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่

รวม

การใช้งบประมาณ

ร้อยละ

งบประมาณที่ตั้ง
ไว้

ใช้จ่ายจริง

ร้อยละ

24

72.72

1,989,400.00

1,982,000.00

99.63

71

20

28.17

562,325

501,315

89.15

19

6

31.58

81,000

69,965

86.38

43

8

18.60

344,000

238,024

69.19

80

11

13.75

8,049,810

7,471,869.65

92.15

246

69

28.04

11,026,535.00 10,263,173.65

93.08

ผลการดาเนินโครงการแผนพัฒนาสามปี (2560-2562)
องค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง ประจาปี 2560
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

1

กิจกรรมวันพ่อ

5,000.00

ที่จ่ายจริง
0-

2

กิจกรรมครอบครัวชุมชนสัมพันธ์

2,000.00

0-

3

กิจกรรมกีฬาอนุบาลเกมส์

5,000.00

5,000.00

[4]

นางสาวดารารัตน์ ละว้า
หัวหน้าสานักปลัด

ลาดับที่
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23

24

-ตรวจแล้ว
(๑)ลงชื่อ............................
(๒)ลงชื่อ............................
(๓)ลงชื่อ............................
งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
2,000.00

งบประมาณ
ที่จ่ายจริง
2,000.00

10,000.00

10,000.00

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้นอกสถานที่ ประจาปี
การศึกษา2559
โครงการเด็กรักชาติรักท้องถิ่น

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ประจาปี
การศึกษา 2559
โครงการฝึกอบรมครูประจาปีงบประมาณ 2560

2,000.00

2,000.00

5,000.00

5,000.00

โครงการจัดนิทรรศการผลงานนักเรียน ประจาปีการศึกษา
2559
โครงการสดใสปลอดภัยจากภัยจากอุบัติเหตุ ประจาปี
การศึกษา 2560
โครงการประชุมชี้แจงผู้ปกครองประจาปีการศึกษา 2560

2,000.00

2,000.00

1,000.00

1,000.00

0-

0-

กิจกรรมไหว้ครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. บัวทอง
ประจาปีการศึกษา 2560
โครงการจัดกิจกรรมประเพณีวันเข้าพรรษา ประจาปี
2560
โครงการส่งเสริมทักษะและความสามารถ ให้เด็ก ประจาปี
260
โครงการส่งเสริมทักษะและการเรียนรู้(หลักสูตรท้องถิ่น)
ประจาปี 2560

0-

0-

1,000.00

1,000.00

5,000.00

5,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

5,000.00

5,000.00

1,000.00

1,000.00

0-

0-

2,000.00

2,000.00

5,000.00

5,000.00

515,500.00

515,100.00

1,396,900.00

1,396,900.00

1,989,400.00

1,982,000.00

โครงการ/กิจกรรม
โครงการสายสัมพันธ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเด็ก
ปฐมวัย ประจาปีการศึกษา 2559
โครงการวันเด็กแห่งชาติ

โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจาปี 2559
โครงการวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ประจาปี 2560
โครงการ “เจ้าตัวน้อยก้าวไกลสู่อาเซียน” ประจาปี 2560
โครงการ “กิจกรรมส่งเสริมมารยาทไทยให้กับเด็ก
ปฐมวัย”ประจาปี 2559
โครงการเจ้าตัวน้อยตามรอยวิถีพุทธ ประจาปี 2560
โครงการพัฒนาบุคลากรกองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพื่อ
จ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.
บัวทอง
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพื่อ
จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันแก่เด็กเล็กศูนย์เด็กอนุบาลของ
ศพด.อบต.บัวทอง
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

-ตรวจแล้ว
(๑)ลงชื่อ............................
(๒)ลงชื่อ............................
(๓)ลงชื่อ............................
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นางสาวดารารัตน์ ละว้า
หัวหน้าสานักปลัด

- 2. ยุทธศาสตร์การสร้างสรรค์สังคมคุณภาพและการเรียนรู้
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้
60,000
22,050

20,450

2

โครงการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศกาลปีใหม่และ
เทศกาลสงกรานต์
โครงการอบรมฝึกซ้อมแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจาก
อัคคีภัยในอาคารสานักงานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ที่จ่ายจริง
52,065

3

โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

50,000

34,780

โครงการตามรอยพ่อด้านการเรียนรู้และพัฒนาการเกษตรอย่าง
ยั่งยืน
โครงการปูองกันพิษสุนัขบ้า

250,000

214,545

33,675

33,675

1

4
5
6

โครงการกลุ่มรักษ์ปุาหนองลุมปุูก

3,000

3,000

7

โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มยุวเกษตร

2,000

2,000

8

โครงการกลุ่มรักษ์น้า

2,000

2,000

9

โครงการพัฒนาแหล่งน้า

30,000

29,200

10

โครงการรักน้า รักษ์ปุา รักษาแผ่นดิน

5,000

5,000

11

โครงกรหนึ่งฝน หนึ่งคนหนึ่งต้น

5,000

5,000

12

โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งแก่คนพิการ

15,000

15,000

13

โครงการสารวจและเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ คนพิการผู้ด้อยโอกาส

5,000

5,000

14

โครงการสนับสนุนกิจกรรมที่เหมาะกับผู้สูงอายุ

15,000

15,000

15

5,000

5,000

16

โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชน อาสาทาดี
พัฒนาสังคม
โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้า (โอทอป)

ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

17

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสตรี (สร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้)

4,000

4,000

18

โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่สตรี
(หลักสูตร การทาดอกไม้จันทน์และการประกอบพวงหรีด)

10,000

10,000

19

โครงการส่งเสริมอาชีพสร้างงานสร้างรายได้
(หลักสูตรการสานเปล)

25,600

25,600

20

โครงการปรับสภาพสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยในชุมชน

20,000

20,000

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

562,325

501,315

-ตรวจแล้ว
(๑)ลงชื่อ............................
(๒)ลงชื่อ............................
(๓)ลงชื่อ............................

[6]

นางสาวดารารัตน์ ละว้า
หัวหน้าสานักปลัด

- 3.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สังคมเกษตร
อินทรีย์
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

1

โครงการอบต.ออกมารับซื้อขยะในทุกหมู่บ้าน

12,000

ที่จ่ายจริง
7,895

2

โครงการฝึกอบรมอาชีพจากขยะรีไซเคิล

10,000

10,000

3

โครงการจุดรวบรวมขยะอันตราย

33,000

29,709

15,000

14,966

5

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย
โครงการธนาคารขยะ

8,000

4,395

6

โครงการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะ

3,000

3,000

81,000

69,965

4

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

4. ยุทธศาสตร์การบริหารบ้านเมืองที่ดี
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

1

โครงการอบรมพัฒนาความรู้ให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่น

45,000

งบประมาณ
19,375

2

โครงการสานักงานประหยัดพลังงาน

2,000

2,000

2

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการของอปท.

215,000

146,880

3

โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

30,000

30,000

4

โครงการปรับปรุงศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

5,000

4,839

โครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง
(อบต.กระสัง)
โครงการจัดทาแผนพัฒนาตาบล

20,000

20,000

10,000

9,930

โครงการประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน

17,000

5,000

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

344,000

238,024

6
7
8

-ตรวจแล้ว
(๑)ลงชื่อ............................
(๒)ลงชื่อ............................
(๓)ลงชื่อ............................

[7]

- ตน์ ละว้า - 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
นางสาวดารารั
หัวหน้าสานักปลัด
ที่
โครงการ
1

2
3
4
5
6
7
8

9
10

11

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 2
บ้านไผ่สามแยกกระท่อมนายเหลื่อม
ถึงบ้านนายมงคล จากรัมย์
ก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลงหินคลุกหมู่ที่ 11
บ้านรวมโชคสายทางคลองส่งน้าทิศ
ตะวันออก
ปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทาการอบต.บัวทอง
ซ่อมแซมถนนดินผิวจราจรหินคลุกสายทาง
จากบ้านสวายสอ - บ้านสุขสวัสดิ์
ซ่อมแซมถนนดินผิวจราจรหินคลุกสายทาง
บ้านสวายสอ-บ้านตะโก-บ้านหนองมะค่า
ซ่อมแซมถนนดินผิวจราจรหินคลุกสายทาง
บ้านตะเคียน-บ้านสะยา-บ้านรุนตะวันออก
ซ่อมแซมถนนดินผิวจราจรหินคลุกสายทาง
จากบ้านเชิดชัย-บ้านตะโก
ขุดร่องระบายน้าพร้อมบ่อพักและวางท่อ
คอนกรีตหมู่ที่ 6 บ้านหนองสรวง
จากบ้านนายบุญชูถึงบ้านนายบุญเกิด
ขุดลอกสระผลิตน้าประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 9
บ้านหนองเพชร(จ่ายขาดเงินสะสม)
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 12
หนองมะค่าสายทางจากบ้านนายยงยุทธลุ
นพงษ์ถึงบ้านนายสาน บิลรัมย์(จ่ายขาดเงิน
สะสม)
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน
ขนาด
ใหญ่มาก
(อุดหนุนเฉพาะกิจ)

สถานที่ดาเนินโครงการ/
ปริมาณงาน

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบประมาณที่
จ่ายจริง

500,110.00

465,834.89

331,400.00

307,000.00

กว้าง 10 ยาว 16 เมตร

500,000

499,000.00

กว้าง 4 ยาว200 หนา 0.10

80,800.00

80,500.00

กว้าง 4 ยาว 150 หนา 0.10

147,000.00

147,000.00

67,000.00

67,000.00

149,000.00

149,000.00

321,600

320,000.00

382,400

347,000.00

639,700.00

636,569.65

4,930,800.00

4,918,800.00

กว้าง 4 ยาว 318
หนา 0.15
กว้าง 4 ยาว 690 หนา 0.10

กว้าง 4 ยาว 100 หนา 0.10
กว้าง 4 ยาว 300 หนา 0.10
กว้าง 0.3 ยาว 114 หนา 0.50

กว้าง 40 ยาว 140 หนา 0.50
กว้าง 4 ยาว 440 หนา 0.15

หมู่ที่ 2 บ้านไผ่แบบมาตรฐาน
กรมทรัพยากรน้ากระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน

8,049,810.00 7,471,869.65

[8]

นางสาวดารารัตน์ ละว้า
หัวหน้าสานักปลัด

– 2.1.2 รายงานผลการดาเนินงานหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

-ตรวจแล้ว
(๑)ลงชื่อ............................
(๒)ลงชื่อ............................
(๓)ลงชื่อ............................

-ตรวจแล้ว
(๑)ลงชื่อ............................
(๒)ลงชื่อ............................
(๓)ลงชื่อ............................
นางสาวดารารัตน์ ละว้า - 2.1.3 รายงานผลการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง
หัวหน้าสานักปลัด
ประจาปีงบประมาณ 2560
[9]

รายรับ
เงินอุดหนุนจาก สปสช.แห่งชาติ
(45 บาท/รายประชากร)
เงินสมทบจาก อบต.บัวทอง (ร้อย
2
ละ 40 ของเงินอุดหนุน)
1

3 เงินเหลือจากปีงบประมาณ 2559
4 ดอกเบี้ยธนาคาร + เงินคืนจาก
โครงการ
รวมเป็นเงินรายรับทั้งสิ้น (บาท)
ประเภท
กิจกรรม
1

โครงการ
จัดทาสื่อรณรงค์ด้านการปูองกัน
โรคติดต่อ

262,170.00
120,000.00
103,804.20
22,534.48
508,508.68

503,685.00

หน่วยงานผู้ขอ

งบประมาณ
(บาท)

ใช้จ่ายจริง
(บาท)

รพ.สต.บ้านสวายสอ

2,000.00

0.00 คืนเงิน

2,000.00

0.00

รวมเป็นเงิน (บาท)
2

บาท

ตั้งจ่าย

หมายเหตุ

2,001.76บาท
(ดอกเบี้ย 1.76
บาท)

1. ปูองกันและแก้ไขปัญหาโรค
ไข้เลือดออก

งานสาธารณสุข อบต.
บัวทอง

139,000.00

2. พัฒนาศักยภาพคนพิการและ
ผู้ดูแลคนพิการเพื่อการฟื้นฟู
สมรรถภาพและจดทะเบียนคน
พิการ
3. ส่งเสริมกิจกรรมการส่งเสริม
คุณค่าผู้สูงอายุตามประเพณีและ
วัฒนธรรม
4. เครือข่ายเพื่อนเตือนเพื่อน

กองสวัสดิการสังคม
อบต.บัวทอง

13,840.00

0.00

กองสวัสดิการสังคม
อบต.บัวทอง

19,440.00

19,440.00

กองสวัสดิการสังคม
อบต.บัวทอง

13,840.00

13,840.00

5. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์
พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุและผู้พิการ
6. ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

สมาคมผู้สูงอายุตาบล
บัวทอง

9,700.00

9,700.00

โรงเรียนวัดบ้านรุน

5,700.00

7. ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

โรงเรียนบ้านหนอง
เพชร
โรงเรียนวัดบ้าน
สวายสอ

6,270.00

5,700.00 ติดตาม
รายงานผล
6,270.00

9,720.00

9,720.00

9. ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

โรงเรียนบ้านตะเคียน

5,700.00

10. ส่งเสริมการออกกาลังกายด้วย
การเต้นแอโรบิค

อสม.ตาบลบัวทอง

8. ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

รวมเป็นเงิน (บาท)

106,520.00 คืนเงิน 32,480

บาท
(ดอกเบี้ย 10.25
บาท)
คืนเงิน 13,840
บาท

112,500.00

5,700.00 ติดตาม
รายงานผล
112,500.00

335,710.00

289,390.00
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ประเภท
กิจกรรม
3.

โครงการ
1. ส่งเสริมพัฒนาการและสาน
สัมพันธ์ลูกน้อยกับครอบครัว

หน่วยงานผู้ขอ

งบประมาณ
(บาท)

5

ใช้จ่ายจริง
(บาท)

หมายเหตุ

ศพด.อบต.บัวทอง

25,000.00 25,000.00

2. พัฒนาความรู้และทักษะการ
ตรวจประเมินพัฒนาการเด็ก
3. หนูน้อยฟันสวย

ศพด.อบต.บัวทอง

14,800.00

14,800.00

ศพด.อบต.บัวทอง

10,000.00

10,000.00

4. ให้ภูมิคุ้มกันและปูองกันความ
เจ็บปุวยของเด็กปฐมวัย
5. ส่งเสริมการออกกาลังกายใน
ผู้สูงอายุด้วยการเต้นบาสโลบ

ศพด.อบต.บัวทอง

20,000.00

20,000.00

ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ

22,100.00

22,100.00

91,900.00

91,900.00

คกก.กองทุนฯ

64,075.00

47,971.00

สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมใน
คกก.กองทุนฯ
การปูองกันและแก้ไขปัญหา
สาธารณสุข กรณีเกิดโรคระบาดและ
ภัยพิบัติในพื้นที่
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

10,000.00

0.00

503,685.00

429,261.00 บาท

รวมเป็นเงิน (บาท)
4

-ตรวจแล้ว
(๑)ลงชื่อ............................
(๒)ลงชื่อ............................
(๓)ลงชื่อ............................

การบริหารและพัฒนากองทุนฯ

งบประมาณคงเหลือทั้งสิ้น (คานวณจาก รายรับ - รายการที่เบิกจ่ายจริง )

นางนิ่มนวล ปาปะเก - (2.2) รายงานผลการดาเนินงานกองคลัง ประจาปีงบประมาณ 2560
ผู้อานวยการกองคลัง

79,247.68 บาท

[11]

นางนิ่มนวล ปาปะเก
ผู้อานวยการกองคลัง

-ตรวจแล้ว
(๑)ลงชื่อ............................
(๒)ลงชื่อ............................
(๓)ลงชื่อ............................

-ตรวจแล้ว
(๑)ลงชื่อ............................
(๒)ลงชื่อ............................
(๓)ลงชื่อ............................

[12]

นางนิ่มนวล ปาปะเก
ผู้อานวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง
รายงานรายรับ - รายจ่าย งานด้านการประปา
ประจาปีงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560 )
ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560

ประเภท

1.
รายรับ

ลาดับ

1
2
3

4

5

6

รายละเอียด

ค่าน้าประปาจาก
ผู้ใช้น้า
ค่าบริการทั่วไป
ค่าน้าค้างชาระ
เดือนก่อน
จานวน ...........
ราย
ค่าเช่ามาตรวัด
น้าค้างชาระเดือน
ก่อน จานวน...
ราย
รายรับจาก ค่า
ประกันการใช้น้า
เงินช่วยเหลือจาก
อบต.บัวทอง

ระบบ
ประปา ม.
11

ระบบประปา ม.4

รวมเดือน

ระบบ
ประปา ม.
13

ระบบประปา ม.1

ระบบประปา ม.12

ระบบ
ประปา ม.
10

ระบบ
ประปา ม.
3

หมู่ที่ 11

หมู่ที่ 4

หมู่ที่ 14

หมู่ที่ 2

หมู่ที่ 1

หมู่ที่ 13

หมู่ที่ 9

หมู่ที่ 12

หมู่ที่ 10

57,960.00

86,810.00

61,105.00

100,940.00

91,620.00

43,350.00

78,885.00

62,175.00

43,210.00

-

7,210.00
-

12,960.00
-

5,960.00
-

10,060.00
-

13,510.00
-

9,940.00
-

12,600.00
-

10,600.00
-

5,690.00
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50.00

300.00

450.00

150.00

900.00

250.00

250.00

100.00

ตุลาคม
2559 กันยายน
2560

หมู่ที่ 3

626,055.00

-

88,530.00
-

-

-

-

50.00

-

2,500.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

65,220.00

100,070.00

67,515.00

111,150.00

106,030.00

53,540.00

91,735.00

72,875.00

48,950.00

-

717,085.00

รวมรายรับทั้งสิ้น

-ตรวจแล้ว
(๑)ลงชื่อ............................
(๒)ลงชื่อ............................
(๓)ลงชื่อ............................

[13]

ประเภท
ลาดับ
2.
รายจ่าย

12

ค่าตอบแทน
ผู้ดูแลฯ
ค่ากระแสไฟฟูา
ตามใบเสร็จเล่มที่
........ เลขที่.........
ค่าจัดซื้อ
ใบเสร็จรับเงิน
ค่าอุปกรณ์ในการ
ซ่อมท่อประปา
ค่าจัดซื้อ สารส้ม
....
ค่าจัดซื้อ
คลอรีน…

13

ค่าแรง

7

8
9
10
11

หมู่ที่ 11

รายละเอียด

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
3. กาไร (ขาดทุน) ประจาเดือน
(รายรับ ไม่รวม ข้อ1.5)
4. รวมเงินคงเหลือตั้งแต่เริ่มกิจการ
ประปาจนถึงปัจจุบัน

หมู่ที่ 4

หมู่ที่ 14

หมู่ที่ 2

หมู่ที่ 1

หมู่ที่ 13

หมู่ที่ 9

18,000.00

-

-

15,600.00

15,600.00

31,131.95

51,774.73

35,966.99

63,610.60

52,305.53

25,538.01

41,040.93

1,775.50

5,714.00

1,489.50

2,514.50

3,375.50

2,480.50

10,269.80

-

-

10,269.80

10,269.80

11,250.00

18,750.00

6,250.00

6,250.00

-

15,000.00

-

-

-

72,427.25

หมู่ที่ 12

หมู่ที่ 10

หมู่ที่ 3

9,600.00

-

88,800.00

29,703.85

17,110.24

1,189.80

349,372.63

3,150.00

2,650.00

1,422.50

-

24,572.00

-

10,269.80

-

10,269.80

-

51,349.00

18,750.00

-

11,250.00

11,250.00

21,250.00

-

105,000.00

-

15,000.00

-

-

-

-

-

30,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

91,238.73

43,706.49

98,244.90

115,300.83

28,018.51

81,210.73

58,103.85

8,531.27

23,358.51

12,755.10

-10,170.83

25,271.49

10,274.27

14,671.15

-7,257.25

8,531.27

23,358.51

12,755.10

-10,170.83

25,271.49

10,274.27

14,671.15

1,189.80
1,189.80
1,189.80

649,093.63

-7,257.25

59,652.54
10,752.54
10,752.54

67,991.37
67,991.37

[14]

-ตรวจแล้ว
(๑)ลงชื่อ............................
(๒)ลงชื่อ............................
(๓)ลงชื่อ............................

นางนิ่มนวล ปาปะเก
ผู้อานวยการกองคลัง

นายสมประสงค์ อามาตย์
ผู้อานวยการกองช่าง

- (2.3) รายงานผลการดาเนินงานกองช่าง ประจาปีงบประมาณ 2560
ก. แผนงานเคหะและชุมชน หมวดงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ
3,272,780 บาท

1) ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน 4 โครงการ งบประมาณ 1,535,510 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 46.92 ของงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน
2) ไม่ได้ดาเนินการจานวน 13 โครงการ งบประมาณ 1,737,270 บาท คิดเป็นร้อยละ
53.08 ของงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน
ข. โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จานวน 5 โครงการ งบประมาณ 943,800 บาท
ค. จ่ายขาดเงินสะสม จานวน 1 โครงการ งบประมาณ 639,700 บาท
ง. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จานวน 1 โครงการ งบประมาณ 4,918,800 บาท

[15]

นายสมประสงค์ อามาตย์
ผู้อานวยการกองช่าง

-ตรวจแล้ว
(๑)ลงชื่อ............................
(๒)ลงชื่อ............................
(๓)ลงชื่อ............................

[16]

นายสมประสงค์ อามาตย์
ผู้อานวยการกองช่าง

-ตรวจแล้ว
(๑)ลงชื่อ............................
(๒)ลงชื่อ............................
(๓)ลงชื่อ............................

[17]

นางรภัทภร โทนะพันธ์
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม

-ตรวจแล้ว
(๑)ลงชื่อ............................
(๒)ลงชื่อ............................
(๓)ลงชื่อ............................

- (2.4) รายงานผลการดาเนินงานกองสวัสดิการสังคม ประจาปีงบประมาณ 2560
สรุปรายการยอดจัดสรรงบประมาณ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ปุวยเอดส์
(ข้อมูล ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2560)

-ตรวจแล้ว
(๑)ลงชื่อ............................
(๒)ลงชื่อ............................
(๓)ลงชื่อ............................

[18]

นางรภัทภร โทนะพันธ์
ผอ.กองสวัสดิการสังคม

- ผลการดาเนินงานประเภทกิจกรรม/โครงการ ประจาปีงบประมาณ 2560
วันที่

กิจกรรม/โครงการ

กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ

หมายเหตุ

1-30 พ.ย.2559

โครงการประชาสัมพันธ์รับขึ้น
ทะเบียนผู้สูงอายุ คนพิการ

ผู้สูงอายุ คนพิการ ที่
มีคุณสมบัติครบ

2,000

เงินงบประมาณ

20-23 ก.พ.2560

โครงการสารวจออกเยี่ยมบ้าน
ผู้สูงอายุ คนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส

ผู้สูงอายุ คนพิการ
และผู้ด้อยโอกาส

5,000

เงินงบประมาณ

9 เม.ย.2560

โครงการส่งเสริมกิจกรรม
เสริมสร้างคุณค่าผู้สูงอายุตาม
ประเพณีและวัฒนธรรม

ผู้สูงอายุและ
ประชาชนทั่วไป

19,440

เงินอุดหนุนจาก
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพฯ

24-25 พ.ค.2560

โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่สตรี
(ส่งเสริมการฝึกอาชีพ) หลักสูตร
การทาดอกไม้จันทน์ และการ
ประกอบพวงหรีด

กลุ่มสตรี ประชาชน
ทั่วไปที่สนใจ 50 คน

20,000

เงินงบประมาณ

23 มิ.ย.2560

โครงการเครือข่ายเพื่อนเตือนเพื่อน

เด็กและเยาวชนใน
ตาบลบัวทอง 100
คน

13,840

เงินอุดหนุนจาก
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพฯ

4 ส.ค.2560

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสตรี
(สร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เตรียม
ความพร้อมสู่อาเซียน)

กลุ่มสตรีตาบลบัว
ทอง 40 คน

4,000

เงินงบประมาณ

18 ส.ค.2560

โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้า
OTOP

กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ
และประชาชนที่
สนใจ 40 คน

-

-

18 ส.ค.2560

โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ
การทายาดม ยาหม่อง พิมเสนน้า

กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ
และประชาชนที่
สนใจ 40 คน

15,000

เงินงบประมาณ

21-22 ส.ค.2560

โครงการจัดการความรู้เพื่อการดูแล
ผู้สูงอายุ

ศึกษาดูงานร่วมกับ
วิทยาลัยชุมชน

4,800

เงินงบประมาณ

23 ส.ค.2560

โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม
สาหรับเด็กและเยาวชน อาสาทาดี
พัฒนาสังคม

กลุ่มเยาวชนตาบล
บัวทอง

5,000

เงินงบประมาณ

23-24 ส.ค.2560

โครงการส่งเสริมอาชีพสร้างงาน
สร้างรายได้ (การสานเปล)

กลุ่มสตรี ประชาชน
ทั่วไปที่สนใจ

25,600

เงินงบประมาณ

-ตรวจแล้ว
(๑)ลงชื่อ............................
(๒)ลงชื่อ............................
(๓)ลงชื่อ............................

[19]

นายสมประสงค์ อามาตย์
ผู้อานวยการกองช่าง

วันที่

กิจกรรม/โครงการ

กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ

หมายเหตุ

26 ส.ค.2560

โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งแก่
คนพิการ การทาสบู่สมุนไพร ,
การบูร

กลุ่มคนพิการ ผู้ดูแล
คนพิการและ
ประชาชนทั่วไปที่
สนใจ

15,000

เงินงบประมาณ

มิ.ย. –ก.ย.2560

โครงการจิตอาสา ประดิษฐ์
ดอกไม้จันทน์ ถวายพ่อหลวง ร.9

ประชาชนจิตอาสา
ในพื้นที่ 15 หมู่บ้าน

29,572

เงินบริจาคจาก
ประชาชน

9 ก.ย. 2560

ประชุมจัดตั้งสภาเด็และเยาวชน
ตาบลบัวทอง

กลุ่มตัวแทนเยาวชน
ที่คัดเลือก 30 คน

-

-

13 ก.ย.2560

โครงการสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์
พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุและผู้พิการ

กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ,
ตัวแทนชุมชน ,อสม.
,สมาชิกสภา ,ผอ.
โรงเรียน และ
ตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิ

9,700

เงินอุดหนุนจาก
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพฯ

19 ก.ย.2560

ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนา
และฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและ
ผู้พิการ

คณะกรรมการที่
ได้รับการแต่งตั้ง

-

-

27 ก.ย.2560

โครงการส่งเสริมการออกกาลังกาย
ในผู้สูงอายุ ด้วยการเต้นบาสโลบ

อสม. ,ตัวแทนผู้นา
ชุมชน

22,100

เงินอุดหนุนจาก
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพฯ

นางเยาวนิตย์ ศรีกิตติพาณิช - (2.5) รายงานผลการดาเนินงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจาปี
ผู้อานวยการกองการศึกษาฯ งบประมาณ 2560

[20]

นางเยาวนิตย์ ศรีกิตติพาณิช
ผู้อานวยการกองการศึกษาฯ

-ตรวจแล้ว
(๑)ลงชื่อ............................
(๒)ลงชื่อ............................
(๓)ลงชื่อ............................

[21]

นางเยาวนิตย์ ศรีกิตติพาณิช
ผู้อานวยการกองการศึกษาฯ

-ตรวจแล้ว
(๑)ลงชื่อ............................
(๒)ลงชื่อ............................
(๓)ลงชื่อ............................

[22]

นางเยาวนิตย์ ศรีกิตติพาณิช
- รายงานผลการดาเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจาปีงบประมาณ 2560
ผู้อานวยการกองการศึกษาฯ
ลาดับ โครงการ/
วันที่
วัตถุประสงค์
จานวน
ที่
กิจกรรม
ดาเนินการ
ผูเ้ ข้า
อบรม
1
กิจกรรมวัน
2-ธ.ค.-59 1.เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ 303 คน
พ่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์/2.เพื่อปลูกฝังให้เด็ก
มีความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีและผู้มี
พระคุณ/3.เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เด็ก
ได้แสดงออกในทางที่ดีและสร้างขวัญกาลังใจ
ให้กับเด็ก
2
กิจกรรม
13-22
1.เพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของเด็กนักเรียน/ 303 คน
ครอบครัว
ธ.ค.2559 2. เพื่อจะได้ชี้แจงให้ผู้ปกครองมีความรู้และ
ชุมชนสัมพันธ์
ความเข้าใจตรงกันกับครูผู้ดูแลเด็ก/3.เพื่อเป็น
การเปิดโอกาสให้ครูผู้ดูแลเด็กได้พบปะและ
พูดคุยกับผู้ปกครอง
3
กิจกรรมกีฬา
23-ธ.ค.- 1.เพื่อใช้กิจกรรมการเล่นกีฬาไปพัฒนาเด็ก
303 คน
อนุบาลเกมส์
59
อนุบาล ให้มีจริยธรรมควรมีระเบียบวินัยมี
น้าใจเป็นนักกีฬา/2.เพื่อปลูกฝังให้เด็กรักการ
ออกกาลังกายและเล่นกีฬาที่เหมาะสมกับวัย
ของ/3.เพื่อส่งเสริมให้เด็ก ได้ร่วมกิจกรรมการ
เล่นกีฬา เพื่อพัฒนาให้เป็นทรัพยากรมนุษย์
ตนเองที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกายและ
สุขภาพจิต
4
โครงการสาย
28-ธ.ค.- 1.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ประเพณี 260 คน
สัมพันธ์ภูมิ
59
และวัฒนธรรม /2.เพื่อปลูกจิตสานึกให้เด็กใน
ปัญญา
ท้องถิ่นเกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วน
ท้องถิ่นกับ
ร่วมในการอนุรักษ์ /3.เพื่อให้เด็กในท้องถิ่นได้
เด็กปฐมวัย
เรียนรู้ความสาคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของ
ประจาปี
ประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นความเป็นมาและ
การศึกษา
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น อันจะสร้างความ
2559
ภูมิใจและจิตสานึกในการรักษาวัฒนธรรม
ประเพณีของท้องถิ่นสืบไป /4.เพื่อให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้กับเด็กปฐมวัย
5
โครงการวัน
14-ม.ค.- 1.เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสาคัญ 716 คน
เด็กแห่งชาติ
60
ของเด็กเยาวชนซึ่งจะเป็นกาลังสาคัญของชาติ
สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับประเทศชาติใน
อนาคต/2.เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้กับเด็ก
และเยาวชน ได้ทราบถึงบทบาทและ
ภาระหน้าที่ของตนโดยเน้นตามแนวทางคา
ขวัญวันเด็ก ประจาปี 2560"เด็กดี หมั่นเพียร
เรียนรู้ สู่อนาคต" /3.เพื่อให้เด็กและเยาวชน
ได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินในกิจกรรม
ต่างๆ ที่จัดขึ้น

-ตรวจแล้ว
(๑)ลงชื่อ............................
(๒)ลงชื่อ............................
(๓)ลงชื่อ............................

งบประมาณ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

ที่จ่ายจริง

5,000.00

0-

2,000.00

0-

5,000.00

5,000.00

2,000.00

2,000.00

10,000.00

10,000.00

-ตรวจแล้ว
(๑)ลงชื่อ............................
(๒)ลงชื่อ............................
(๓)ลงชื่อ............................
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ลาดับ
โครงการ/
ที่
กิจกรรม
6
โครงการ
ส่งเสริม
พัฒนาการ
เรียนรู้นอก
สถานที่
ประจาปี
การศึกษา
2559

วันที่
วัตถุประสงค์
จานวน
งบประมาณ
ดาเนินการ
ผู้เข้าร่วม
ที่ตั้งไว้
1-ก.พ.-60 1.เพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์เรียนรู้ตรง
90 คน 10,000.00
จากเรียนรู้นอกสถานที่ /2.เพื่อพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ /3.เพื่อให้เด็กได้รับความสนุกสนานกับ
การเรียนรู้นอกสถานที่ /4.เพื่อให้เด็กเกิด
ความตระหนักในด้านปัญหา ความสาคัญและ
คุณค่าของสัตว์ พืช และสิ่งแวดล้อม /5.เพื่อ
เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก ครู
และผู้ปกครอง

งบประมาณที่
ใช้จริง
10,000.00

7

โครงการเด็ก
รักชาติรัก
ท้องถิ่น

3-ก.พ.-60

8

โครงการ
ส่งเสริมความ
เป็นเลิศทาง
วิชาการ
ประจาปี
การศึกษา
2559

7-10 มี.ค.
2560

9

โครงการ
ฝึกอบรมครู
ประจาปี
งบประมาณ
2560

11-มี.ค.60

10

โครงการจัด
นิทรรศการ
ผลงาน
นักเรียน
ประจาปี
การศึกษา
2559

24-มี.ค.60

1.เพื่อส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
เด็ก ครู และชุมชน /2.เพื่อให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์เรียนรู้ตรง มีความสนุกสนาน
อารมณ์กี ร่าเริง แจ่มใส /3.เพื่อให้เด็กได้
เรียนรู้ถึงประวัติความเป็นมาความสาคัญของ
สถานที่ในท้องถิ่นในจังหวัดของตน /4.เพื่อ
เป็นการปลูกจิตสานึกให้เด็กมีความรักชาติรัก
ท้องถิ่น
1.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการตามความรู้
ความสามารถและทักษะที่ตนเองถนัด /2.เพื่อ
ส่งเสริมและกระตุ้นให้นักเรียนได้พัฒนา
ตนเองเต็มศักยภาพ /3.นักเรียนทุกคนได้ร่วม
กิจกรรมตามความรู้ ความสามารถ และ
ทักษะที่ตนเองมีความถนัด /4.นักเรียนทุกคน
สามารถพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ
1.เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจ วินัย
คุณธรรม มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู เจตคติต่อวิชาชีพครู การพัฒนา
ตนเอง การพัฒนาบุคลิกภาพ การดารงชีวิตที่
เหมาะสม/ 2.เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจใน
การจัดการเรียนรู้ กรพัฒนาผู้เรียน การพัมนา
ความสามารถในทางวิชาการ การพัฒนา
สถานศึกษา และความสัมพันธ์ชุมชน
1.เพื่อนาเสนอผลงานของเด็กที่ได้เรียนรู้มาได้
แสดงให้ผู้ปกครอง และบุคคลที่เกี่ยวข้องได้
ชื่นชม /2.เพื่อให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจ
ผลงานของตนเอง /3.เพื่อแสดงความก้าวหน้า
พัฒนาการและและการเรียนรู้ของเด็ก /4.เพื่อ
จุดประกายให้เด็กเห็นความสาคัญของ
การศึกษา

90 คน

10,000.00

10,000.00

278 คน

2,000.00

2,000.00

15 คน

5,000.00

5,000.00

451 คน

2,000.00

2,000.00
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ลาดับ
ที่
11

12

13

14

15

16

โครงการ/
กิจกรรม

วันที่
ดาเนินการ

โครงการ
สดใส
ปลอดภัยจาก
ภัยจาก
อุบัติเหตุ
ประจาปี
การศึกษา
2560
โครงการ
ประชุมชี้แจง
ผู้ปกครอง
ประจาปี
การศึกษา
2560

29-มี.ค.60

27-เม.ย.60

กิจกรรมไหว้
ครูของศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต. บัว
ทอง ประจาปี
การศึกษา
2560
โครงการจัด
กิจกรรม
ประเพณีวัน
เข้าพรรษา
ประจาปี
2560

8-มิ.ย.-60

โครงการ
ส่งเสริมทักษะ
และ
ความสามารถ
ให้เด็ก
ประจาปี 260
โครงการ
ส่งเสริมทักษะ
และการ
เรียนรู้
(หลักสูตร
ท้องถิ่น)

12-ก.ค.60

7-ก.ค.-60

19-ก.ค.60

วัตถุประสงค์

จานวน
ผู้เข้าร่วม

-ตรวจแล้ว
(๑)ลงชื่อ............................
(๒)ลงชื่อ............................
(๓)ลงชื่อ............................
งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบประมาณที่
ใช้จริง

1.เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กและเด็ก ได้รับความรู้
323 คน
เกี่ยวกับการเกิดอัคคีภัย และรู้จักวิธีการ
ปูองกันอัคคีภัย ช่วยลดการสูญเสีย
ผลกระทบต่อชีวิต /2.เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับ
ครูผู้ดูแลเด็กให้เกิดความรู้ ความชานาญ
เกิดความตระหนักความปลอดภัยในด้าน
อัคคีภัย /3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนาความรู้ไป
เผยแพร่ต่อไป
1.เพื่อให้ผู้ปกครองทราบแนวทางการ
260 คน
ดาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตาบลบัวทอง /2.เพื่อส่งเสริมการ
กระตุ้นให้ผูปกครองได้มีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริม สนับสนุน และเห็นความสาคัญของ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน /3.เพื่อเป็น
การแนะนาในการอบรมเลี้ยงดูเด็กก่อน
ปฐมวัย เพื่อเป็นไปแนวทางเดียวกัน
1.เพื่อปลูกฝังให้เด็ก เป็นคนที่มีความกตัญญู 290 คน
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ /2.เพื่อให้เด็กสืบทอด
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม /3.เพื่อให้
เด็กได้แสดงออกความรักที่มีต่อครู และแสดง
ตนเป็นศิษย์ที่ดี

1,000.00

1,000.00

0-

0-

0-

0-

1.เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมที่
378 คน
ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาให้ดารงอยู่ในท้องถิ่น
/2.เพื่อให้บุคลากรและประชาชนที่เข้าร่วม
เกิดความเลือมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา
มากขึ้น /3.เพื่อให้เด็กและประชาชนมีโอกาส
ปฏิบัติตนตามศาสนาบัญญัติ / 4.เพื่อเป็นการ
ปลูกฝังให้เด็กปฐมวัยมีความรัก ซาบซึ้งใน
ประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่นของตน
1.เพื่อให้เด็กมีความมั่นใจและกล้าแสดงออก 241 คน
อย่างเหมาะสม /2.เพื่อให้เด็กแสดงความชื่น
ชอบและตอบสนองต่อศิลปะ ดนตรี และการ
เคลื่อนไหว /3.เพื่อให้เด็กมีความกระตือรือร้น
สนใจใฝุรู้และมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ /4.
เพื่อให้เด็กคิดวิเคราะห์ได้สมวัย
1. เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และ
241 คน
สุนทรียภาพแก่เด็กปฐมวัย /2. เพื่อให้เด็ก
เกิดการเรียนรู้และประสบการณืที่หลากหลาย
/3.เพื่อส่งเสริมทักษะทางการฟัง การพูดและ
การอ่านของเด็ก

1,000.00

1,000.00

5,000.00

5,000.00

2,000.00

2,000.00
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ลาดับ
ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วันที่
ดาเนินการ

17

โครงการวัน
แม่แห่งชาติ
ประจาปี
2559

12-ส.ค.60

1.เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ 656 คน
สถาบันพระมหากษัตริย์ /2.เพื่อปลูกฝังให้เด็ก
มีความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีและผู้มี
พระคุณ /3.เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เด็ก
ได้แสดงออกในทางที่ดีและสร้างขวัญกาลังใจ
ให้กับเด็กโดยให้ความสาคัญกับเด็กที่จะเป็น
ผู้ใหญ่ในอนาคต

2,000.00

2,000.00

18

โครงการ
วิทยาศาสตร์
สร้างสรรค์
ประจาปี
2560

17-18
ส.ค.2560

278 คน

5,000.00

5,000.00

19

โครงการ
“เจ้าตัวน้อย
ก้าวไกลสู่
อาเซียน”
ประจาปี
2560
โครงการ
“กิจกรรม
ส่งเสริม
มารยาทไทย
ให้กับเด็ก
ปฐมวัย”
ประจาปี
2559
โครงการเจ้า
ตัวน้อยตาม
รอยวิถีพุทธ
ประจาปี
2560

23-ส.ค.60

1.เพื่อใช้กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์
พัฒนาเด็กทั้งในด้าร่างกาย อารมณ์ สังคม
และสติปัญญา /2.เพื่อปลูกฝังให้เด็กมีทักษะ
พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ทักษะการ
สังเกต การลงความเห็นจากข้อมูล การ
จาแนกประเภท การสื่อความหมาย และการ
เรีนรู้วิทยาศาสตร์ให้สัมพันธ์กับคณิตศาสตร์
/3.เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้ทาการทดลองอย่าง
ง่ายด้วยตนอง
1.เพื่อให้นักเรียนรู้ความหมายของคาศัพท์ใน
ประเทศอาเซียน /2.เพื่อให้นักเรียนมีทักษะ
การฟัง พูด ภาษาในประเทสอาเซียน /3.เพื่อ
ส่งเสริมให้นักเรียนมีความมั่นใจในการใช้
ภาษา

278 คน

1,000.00

1,000.00

24-ส.ค.60

1.เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้ปฏิบัติตาม
มารยาทไทย /2.เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้
แสดงออกอย่างถูกต้อง ในการทาความเคารพ
อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ครู และผู้ปกครอง

278 คน

0-

0-

25-ส.ค.60

2,000.00

2,000.00

โครงการ
พัฒนา
บุคลากรกอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

26-ส.ค.60

1.เพื่อให้ปลูกฝังให้เด็กปฐมวัยมีคุณธรรม
278 คน
จริยธรรมอันดี /2.เพื่อให้เด็กสืบทอด
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม /3.เพื่อให้
เด็กได้นาหลักธรรมคาสอนไปปฏิบัติใช้ใน
ชีวิตประจาวัน /4.เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และ
ปฏิบัติจากประสบการณ์
1. เพื่อให้บุคลากร มีความรู้ควมเข้าใจในการ 20 คน
ทางานในบทบาทหน้าที่ของตน /2.เพื่อพัฒนา
ความคิดและวิสัยทัศน์ของบุคลากร /3.เพื่อ
เสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร

5,000.00

5,000.00

20

21

22

วัตถุประสงค์

จานวน
ผู้เข้าร่วม

-ตรวจแล้ว
(๑)ลงชื่อ............................
(๒)ลงชื่อ............................
(๓)ลงชื่อ............................
งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบประมาณที่
ใช้จริง

-ตรวจแล้ว
(๑)ลงชื่อ............................
(๒)ลงชื่อ............................
(๓)ลงชื่อ............................
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ลาดับ
โครงการ/
ที่
กิจกรรม
23
โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา
เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจัดการ
เรียนการสอน
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
24
โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา
เพื่อจ่ายเป็น
ค่าอาหาร
กลางวันแก่
เด็กเล็กศูนย์
เด็กอนุบาล
25
โครงการยิ้ม
สดใส เด็กไทย
ฟันดี

วันที่
วัตถุประสงค์
ดาเนินการ
1-พ.ย.-59 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลบัว
ทอง

จานวน
งบประมาณ
ผู้เข้าร่วม
ที่ตั้งไว้
303 คน 51,550.00

งบประมาณที่
ใช้จริง
515,100.00

ต.ค.-ก.ย.
2560

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันแก่เด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลบัว
ทอง

278 คน

1,396,900.00

1,396,900.00

31-พ.ค.60

303คน

10,000.00

10,000.00

26

24-มิ.ย.60

1.เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีสุขภาพปากและฟันที่ดี
,2.เพื่อให้เด็กมีการแปรงฟันอย่างถูกวิธี ,3.
เพื่อสร้างวินัยและฝึกทักษะในการรักษาความ
สะอาดของช่องปาก
1.เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
ปลอดภัยจากโรคต่างๆ ,2.เพื่อให้พ่อแม่
ผู้ปกครองได้รับความรู้เกี่ยวกับการให้
ภูมิคุ้มกันและปูองกันความเจ็บปุวยของลูก
น้อยจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กเกิดการเฝูาระวัง คัดกรอง
และส่งเสริมพัฒนาการ 30-48 เดือนแบบ
บูรณาการและแก้ไขปัญหาเด็กที่มีพัฒนาการ
ล่าช้า

305คน

20,000.00

20,000.00

245 คน

15,000.00

15,000.00

1.เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาการเรียนรู้ให้กับ
เด็กปฐมวัย ,2.เพื่อปลูกฝังจิตสานึกและสร้าง
ความคุ้นเคยให้ก็เด็กปฐมวัย

278

25,000.00

25,000.00

2,059,400

1,930,980

27

28

โครงการให้
ภูมิคุ้มกันและ
ปูองกันความ
เจ็บปุวยใน
เด็กปฐมวัย
โครงการ
พัฒนาความรู้
และทักษะ
การตรวจ
ประเมิน
พัฒนาการ
เด็ก
โครงการ
ส่งเสริม
พัฒนาการ
และสาน
สัมพันธ์ลูก
น้อยกับ
ครอบครัว

รวมจานวน 28 โครงการ

ก.ค.-ก.ย.
2560

29-ส.ค.60

-ตรวจแล้ว
(๑)ลงชื่อ............................
(๒)ลงชื่อ............................
(๓)ลงชื่อ............................
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ที่ประชุม - รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 ญัตติรับรองรายงานการประชุมสภา สมัย
เมื่อวันที่
31 ตุลาคม 2560
ประธานสภา

วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจาปี 2560

- ตามที่งานสภาได้ส่งเอกสารการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง สมัย วิสามัญ
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560 ให้ท่านได้ตรวจสอบล่วงหน้าแล้วนั้น
- มีท่านใดจะแก้ไขข้อความใดในรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่ (ที่ประชุมไม่มีผู้ใดเห็นเป็น
อย่างอื่น)
- ขอมติรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 31
ตุลาคม 2560

ที่ประชุม

- มีมติ รับรองรายงานการประชุม จานวน 15 เสียง ไม่อยู่ในที่ประชุม 1 เสียง งดออกเสียง
2 เสียง

ประธานสภา - สั่งพักการประชุม เวลา 12.00
เปิดประชุมเวลา 13.30 น.

– 13.00 น.

ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติเสนอเพื่อพิจารณา
3.1
ญัตติขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง
(พ.ศ.2561-2564)
ประธานสภา เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทองได้แถลงญัตติ
นายก อบต. -

เรียน ท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง มีความจาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เนื่องจากโครงการบางโครงการมีเปูาหมายผลผลิตของโครงการไม่ตรง
กับความเป็นจริง ทาให้วงเงินงบประมาณที่อยู่ในแผนไม่ถูกต้อง และมีโครงการที่จาเป็นเร่งด่วน
ที่จะต้องดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ทาให้มีความจาเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนาไปพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

หลักการ
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) รายละเอียดปรากฏใน
ร่างเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
เหตุผล
เนื่องจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) มีโครงการในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ โครงการบางโครงการมีเปูาหมายผลผลิตของโครงการไม่ตรงกับความเป็นจริง ทาให้
วงเงินงบประมาณที่อยู่ในแผนไม่ถูกต้อง และมีโครงการจาเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดาเนินการใน

[28]

-ตรวจแล้ว
(๑)ลงชื่อ............................
(๒)ลงชื่อ............................
(๓)ลงชื่อ............................

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งเปลี่ยนแปลงลาดับโครงการในแผนพัฒนาสี่ปีตามความเดือดร้อน
ในแต่ละชุมชนหมู่บ้าน จึงมีความจาเป็นที่จะต้องดาเนินการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564)
ระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ(ฉบับที2่ ) พ.ศ.2559 ข้อ 22 วรรคท้าย เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่น เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป ใน
กรณีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมีระยะเวลาการใช้บังคับเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันไม่ให้
ดาเนินการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
ดังนั้น นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง จึงเรียนเสนอเพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 2
ประธานสภา - ให้ที่ประชุมได้อภิปรายก่อนขอความเห็นชอบ
ที่ประชุม - (ไม่มีผู้ใดอภิปราย) มีมติเห็นชอบเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) จานวน
16 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง
3.2 ญัตติโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2561
ประธานสภา เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทองได้แถลงญัตติ
นายก อบต. -

เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง มีความประสงค์โอนเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561 ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และสานักปลัด แผนงานการเกษตร งานส่งเสริม
การเกษตร งบดาเนินการ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพื่อให้การบริหารจัดการขององค์การ
บริหารส่วนตาบลบัวทองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจาเป็นต้องโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2561 ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลบัวทอง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
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นายก อบต. -

-ตรวจแล้ว
(๑)ลงชื่อ............................
(๒)ลงชื่อ............................
(๓)ลงชื่อ............................

หลักการ
ขออนุมัติโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจาปี
งบประมาณ2561 ดังนี้
โอนลด จานวน 2 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 425,000 บาท ได้แก่
1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู บ้านกันตง หมู่ที่ 7 (จากทุ่งนาทิศเหนือถึงทุ่งนาทิศใต้)
ตั้งไว้ 325,000.-บาท
รายละเอียด – งานรางระบายน้ารูปตัวยูพร้อมฝาปิด ขนาดรางระบายน้าจากขอบนอกถึงขอบ
นอก กว้าง 0.60 ม. ยาว 162 ม. สูงรวมฝาปิด 0.72 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 97.20 ตร.ม.
- ปูายโครงการ(ชนิดติดตั้งถาวร) จานวน 1 ชุด
รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตาบลบัวทองกาหนด
โอนลดจานวน 325,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
2. โอนลดแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งบดาเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ โครงการแข่งขันกีฬา “บัวทองคัพ” ประจาปี 2561 ตั้งไว้ 100,000.- บาท
โอนลดจานวน 100,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
โอนเพิ่มมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่จานวน 2 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น425,000 บาทดังนี้
1. โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทองงบประมาณ
412,000 บาท
รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตาบลบัวทองกาหนด
2. แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบดาเนินการ หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัวเครื่องตัดหญ้า แบบเข็น จานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 13,000 บาท
เหตุผล
เพื่อให้การบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตาบลบัวทองเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงจาเป็นต้องโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561
ระเบียบ/กฎหมาย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2541 จนถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
ดังนั้น นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง จึงเรียนเสนอญัตติเพื่อขออนุมัติในการ
โอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครั้งที่ 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
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-ตรวจแล้ว
(๑)ลงชื่อ............................
(๒)ลงชื่อ............................
(๓)ลงชื่อ............................

ประธานสภา -

ให้ที่ประชุมได้อภิปรายก่อนลงมติ

ที่ประชุม -

(ไม่มีผู้ใดอภิปราย) มีมติอนุมัติโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่
1 ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.256 1 ในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จานวน 16 เสียง งดออกเสียง
2 เสียง

ประธานสภา นายก อบต.

3.3 ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจาปีงบประมาณ 2561
เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทองได้แถลงญัตติ
- เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง
เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง มีภารกิจและหน้าที่เกี่ยวกับด้านการบริการ
ชุมชนและสังคม เพื่อบาบัดความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งงบประมาณประจาปีตั้งไว้ไม่
เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาจาเป็นเร่งด่วน องค์การบริหารส่วนตาบลบัวทองจึงประสงค์ขอใช้เงิน
สะสม ประจาปีงบประมาณ 2561ขององค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง โดยได้ตรวจสอบงบ
การเงินและสถานะการคลังแล้ว ดังนี้
1. ปีงบประมาณ 2561 มีเงินสะสมทั้งสิ้น จานวน 7,728,000.07 บาท
2. ปีงบประมาณ 2561 ทุนสารองเงินสะสม
จานวน 8,460,124.59 บาท
3. กันไว้สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายประจาและกรณีฉุกเฉิน จานวน 5,880,516.01 บาท
4. คงเหลือยอดเงินสะสมที่สามารถจ่ายขาดได้ จานวน
1,847,484.06 บาท
หลักการ
ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจาปี 2561 จานวน 1,806,400.-บาท สาหรับเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการก่อสร้างถนน จานวน 7โครงการ รวมทั้งสิ้น 1,806,400.-บาท ดังนี้
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสวายสอ หมู่ที่ 1 (สายทางจากบ้านนายดารง
สินชัยศรี ถึง บ้าน พันเอกพิเศษธีระพล กองธรรม) เป็นเงิน 489,600.-บาท
รายละเอียด- งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 235 ม. หนาเฉลี่ย
0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 940 ตร.ม.
- ปูายโครงการ(ชนิดติดตั้งถาวร) จานวน 1 ชุด
รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตาบลบัวทองกาหนด
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไผ่ หมู่ที่ 2 (สายทางบ้านนายสุพัน จากจุดสาม
แยก ถึงทุ่งนา) เป็นเงิน 217,400.-บาท
รายละเอียด- งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. หนาเฉลี่ย
0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม.
- ปูายโครงการ(ชนิดติดตั้งถาวร) จานวน 1 ชุด
รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตาบลบัวทองกาหนด
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นายก อบต. - 3.

4.

นาย

-ตรวจแล้ว
(๑)ลงชื่อ............................
(๒)ลงชื่อ............................
(๓)ลงชื่อ............................

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตะเคียน หมู่ที่ 4 (สายทางจากสามแยกหน้า
บ้านยายบัวลอย ถึงสวนนางสารวย ยินดีรัมย์)เป็นเงิน 497,000.-บาท
รายละเอียด - งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 ม. ยาว 192 ม. หนาเฉลี่ย
0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 960 ตร.ม.
- ปูายโครงการ(ชนิดติดตั้งถาวร) จานวน 1 ชุด
รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตาบลบัวทองกาหนด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเพชร หมู่ที่ 9 (สายทางจากบ้านนาย
จาเริญ มะโนบาล ถึงบ้านนางเกิดศิริ จาปาทอง) เป็นเงิน 151,000.-บาท
รายละเอียด- งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 ม. ยาว 98 ม. หนาเฉลี่ย 0.15
ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 294 ตร.ม.
- ปูายโครงการ(ชนิดติดตั้งถาวร) จานวน 1 ชุด
รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตาบลบัวทองกาหนด
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเพชร หมู่ที่ 9 (สายทางจากซอยบ้านนาง
ขาว สมพงษ์) เป็นเงิน 155,500.-บาท
รายละเอียด- งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 ม. ยาว 81 ม. หนาเฉลี่ย 0.15
ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 243 ตร.ม.
- ปูายโครงการ(ชนิดติดตั้งถาวร) จานวน 1 ชุด
รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตาบลบัวทองกาหนด
6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตะโกน้อย หมู่ที่ 10 (สายทางจากสี่แยกบ้าน
บุดดี ถึง บ้านนายทัน ดวงศรี) เป็นเงิน 181,000.-บาท
รายละเอียด- งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 86 ม. หนาเฉลี่ย 0.15
ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 344 ตร.ม.
- ปูายโครงการ(ชนิดติดตั้งถาวร) จานวน 1 ชุด
รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตาบลบัวทองกาหนด
7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตะโกน้อย หมู่ที่ 10 (ซอยคุ้มอยู่ดีมีสุข) เป็นเงิน
114,900.-บาท
รายละเอียด- งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 ม. ยาว 74 ม. หนาเฉลี่ย 0.15
ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 222 ตร.ม.
- ปูายโครงการ(ชนิดติดตั้งถาวร) จานวน 1 ชุด
รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตาบลบัวทองกาหนด
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นายก อบต.

-

-ตรวจแล้ว
(๑)ลงชื่อ............................
(๒)ลงชื่อ............................
(๓)ลงชื่อ............................

เหตุผล
เนื่องจากเป็นความจาเป็นเร่งด่วน ต้องดาเนินการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนและเพื่อการบริการประชาชน แต่องค์การบริหารส่วนตาบลบัวทองไม่ได้ตั้ง
งบประมาณรายจ่ายไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณประจาปีและไม่มีงบประมาณจากส่วนใด
เพียงพอที่พอจะโอนมาใช้จ่ายเพื่อการนี้ได้ จึงจาเป็นต้องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง
ระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 จนถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 89
ดังนั้น จึงเสนอญัตติจ่ายขาดเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ 2561 มายังสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลบัวทอง เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมตามนัยดังกล่าวได้

ประธานสภา -

ให้ที่ประชุมได้อภิปรายก่อนลงมติ

ที่ประชุม -

(ไม่มีผู้ใดอภิปราย) มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจาปีงบประมาณ 2561
จานวน 16 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง

ระเบียบวาระที่ 4
ประธานสภา

เรื่องอื่นๆ
- ด้วยคณะกรรมการซึ่งเป็นลูกศิษฐ์หลวงพ่อพงษ์ ได้ประชุมปรึกษาหารือกันในการจัดพิธี
บาเพ็ญบุญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศแต่หลวงพ่อพงษ์ โดยจะมีงานมหรศพ อาทิ มวย ลิเก
สอยดาว ซึ่งถือได้ว่าเป็นงานบุญของตาบลบัวทองและได้ดาเนินการไปแล้ว 50 เปอร์เซ็น แต่
ยังขาดปัจจัยในส่วนของกรรมการตัดสินการชกมวย และสอยดาว ผมได้หารือคร่าวๆกับ
คณะกรรมการแล้วว่า จะขอให้ทุกหมู่บ้านช่วยบริจาคหมู่บ้านละ 5,000 บาท แต่ทั้งนี้จะจัดให้
มีการประชุมเพื่อหารือกับทุกฝุาย นัดหมายวันประชุมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง จึงขอเชิญชวน
ทุกท่านเข้าร่วมพิธีดังกล่าวและช่วยกันประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ที่มีจิตศรัทธาในการร่วมบริจาค
เงินและสิ่งของ

นายบุญเกิด เมืองสันเทียะ - เรียนประธานสภา กระผมนายบุญเกิด เมืองสันเทียะ สมาชิกสภา หมู่ที่ 6 การจัดงานบาเพ็ญ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 6 บุญกุศล ผมขอให้เร่งดาเนินการจัดประชุมเพราะใกล้จะถึงงานพิธีแล้ว และช่วงเทศกาลปีใหม่
แต่ละหมู่บ้านก็จะมีงานบุญตามวัดต่างๆด้วย และการที่จะขอรับบริจาคจากชาวบ้าน บาง
หมู่บ้านก็ไม่ยาก แต่บางหมู่บ้านก็เป็นไปได้ยาก

-ตรวจแล้ว
(๑)ลงชื่อ............................
(๒)ลงชื่อ............................
(๓)ลงชื่อ............................
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นายธนวัฒน์ จากธนรัมย์ - เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน
กระผมนายธนวัฒน์ จากธนรัมย์ รองนายก
รองนายก อบต. องค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง ผมขอหารือกับทุกท่าน เรื่องการจัดงานฉลองปีใหม่ 2561
สาหรับฝุายบริหาร ,ฝุายสภา ,บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง และเชิญฝุาย
ท้องที่มาร่วมด้วย ทุกท่านมีความคิดเห็นอย่างไร จะจัดหรือไม่ ช่วงไหน
นายช้อย จากรัมย์ - เรียนประธานสภา กระผมนายช้อย จากรัมย์ สมาชิกสภา หมู่ที่ 3 ผมเสนอให้จัดงานปีใหม่
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3 ครับ
นายทองพูน ทัศนะ - เรียนประธานสภา กระผมนายทองพูน ทัศนะ สมาชิกสภา หมู่ที่ 14 การจัดงานปีใหม่โดย
สมาชิกสภา หมู่ที่ 14 ปกติก็จะจัดกันปีละครั้ง และทุกฝุายก็ร่วมกันสนับสนุนงบประมาณ สาหรับปีนี้ เรามีพิธี
บาเพ็ญบุญกุศลแด่หลวงพ่อพงษ์ด้วย ก็ขอเสนอให้จัดงานปีใหม่ก่อน ทั้งนี้ ต้องหารือกับฝุาย
ท้องที่ด้วย
นายสมประสงค์ อามาตย์ - เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทองทุกท่าน ผมได้เคยพูดคุย
ผู้อานวยการกองช่าง กับหัวหน้าหน่วยงานราชการในพื้นที่ เช่น โรงเรียน ,รพ.สต.สวายสอ ว่า หากมีการจัดงาน
ปีใหม่ หรืองานสาคัญๆ ก็อยากเข้าร่วมด้วย เพื่อพูดคุย แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน จะช่วยให้
การติดต่อประสานงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยด้วย
ประธานสภา - (ไม่มีผู้ใดเสนออีก) ขอความเห็นชอบ ในการจัดงานปีใหม่

2561

ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบในการจัดงานปีใหม่ 2561 จานวน 16 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง
ประธานสภา - รายละเอียดของการจัดงาน จะเชิญทุกท่านเข้าร่วมหารืออีกครั้ง
นายประพร วันทุมมา - เรียนประธานสภา กระผมนายประพร วันทุมมา สมาชิกสภา หมู่ที่ 10 ผมขอขอบคุณนายก
สมาชิกสภา หมู่ที่ 10
อบต.และสมาชิกสภาทุกท่านที่อนุมัติเห็นชอบโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจาปี
งบประมาณ 2561
นายก อบต. ประธานสภา

เรียนประธานสภา ผมขอฝากสมาชิกทุกท่านประสานเจ้าของที่ดินในพื้นที่ข้างเคียงของ
โครงการก่อสร้างต่างๆให้เรียบร้อย
- เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอื่นอีก ผมขอปิดการประชุม

ปิดการประชุม เวลา 16.00 น.
(ลงชื่อ) ปรียานุช พัฒนชัย ผูบ้ นั ทึกการประชุม
(นางสาวปรียานุช พัฒนชัย)
เจ้าหน้าที่งานสภา
(ลงชื่อ) ปิยะดา ธณเตชทัต ผูต้ รวจรายงานการประชุม
(นางปิยะดา ธณเตชทัต)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง

