
พืนที 69.98 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทังหมด 11,629 คน

หญิง 5,792 คน

ชาย 5,837 คน

เขต/อําเภอ หนองหาน    จังหวัดอุดรธานี

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหาน

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  เขต/อําเภอ หนองหาน  จังหวัดอุดรธานี  41130

14  ซอย-  ถนนอุดร-สกล  แขวง/ตําบล หนองหาน

ข้อมูล ณ วันที 24 กันยายน 2558





องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหาน

อําเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี

ของ

ส่วนที 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559





1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัวไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ วันที 5 สิงหาคม พ.ศ.2558 องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีสถานะการเงิน ดังนี

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองหาน

              บัดนีถึงเวลาทีคณะผู้บริหารของขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองหาน จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหานอีกครังหนึง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองหานจึงขอชีแจงให้ท่าน
ประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการทีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 26,448,798.64 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 3,595,384.16 บาท

1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 11,689,935.83 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 59,733.50   บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00   บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 22,821,721.14   บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 1,800.00   บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 17,206,973.00   บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 292,812.06   บาท

หมวดภาษีอากร จํานวน 369,128.32   บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 163,462.00   บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2558 ณ วันที 5 สิงหาคม พ.ศ.2558

(1) รายรับจริง จํานวน 40,915,630.02 บาท ประกอบด้วย

งบเงินอุดหนุน จํานวน 3,756,667.82   บาท

งบลงทุน จํานวน 5,656,000.00   บาท

งบรายจ่ายอืน จํานวน 51,000.00   บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 9,815,504.36   บาท

งบกลาง จํานวน 864,297.00   บาท

งบบุคลากร จํานวน 12,124,336.00   บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 32,267,805.18 บาท ประกอบด้วย

(2) เงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 15,017,387.00 บาท

(4) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 14,155,700.92  บาท

(5) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

คําแถลงงบประมาณ

(6) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท





รายร ับจริง ปี 2557

318,507.35

213,660.40

465,787.12

0.00

383,620.00

0.00

1,381,574.87

22,863,090.63

22,863,090.63

17,181,839.00

17,181,839.00

41,426,504.50

คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหาน
อําเภอหนองหาน  จ ังหว ัดอุดรธานี

ประมาณการ ปี 2558 ประมาณการ ปี 2559

รายได้จ ัดเก็บ

หมวดภาษีอากร 253,000.00 300,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปร ับ และใบอนุญาต 304,000.00 185,000.00

หมวดรายได้จากทร ัพย์สิน 470,000.00 600,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 0.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 336,500.00 330,000.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00

รวมรายได้จ ัดเก็บ 1,363,500.00 1,415,000.00

รายได้ทีรัฐบา ลเ ก็ บแล ้ วจั ดสรรให้ อง ค์ กรปกครอง ส่ วนท้ อง ถิ น

หมวดภาษีจ ัดสรร 23,796,500.00 22,585,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบา ลเ ก็ บแล ้ วจั ดสรรให้ อง ค์ กรปกครอง ส่ วนท้ อง ถิ น 23,796,500.00 22,585,000.00

รายได้ทีรัฐบา ลอุ ดหนุ นใ ห้ อง ค์ กรปกครอง ส่ วนท้ อง ถิ น

รวม 40,960,000.00 40,000,000.00

หมวดเงินอุดหนุนท ัวไป 15,800,000.00 16,000,000.00

15,800,000.00 16,000,000.00



รายจ่ายจริงปี 2557 ประมาณการ ปี 2558 ประมาณการ ปี 2559

งบกลาง 665,393.00 1,795,080.00 2,094,998.00

งบบุคลากร 11,245,342.00 14,746,120.00 16,338,340.00

งบดําเนินงาน 13,939,875.23 13,867,780.00 12,174,819.00

งบลงทุน 7,511,500.00 5,590,000.00 6,712,400.00

งบรายจ่ายอืน 15,000.00 41,700.00 51,600.00

งบเงินอุดหนุน 4,090,637.64 4,919,320.00 2,627,843.00

37,467,747.87 40,960,000.00 40,000,000.00

37,467,747.87 40,960,000.00 40,000,000.00รวม

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายจ่าย

จ่ายจากงบประมาณ

รวมจ่ายจากงบประมาณ



องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหาน

ของ

อําเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ข้อบัญญัติ

ส่วนที 2

งบประมาณรายจ่าย

เรือง





ของ องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหาน

อําเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

แผนงานงบกลาง 2,050,998

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานการเกษตร 1,329,510

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานเคหะและชุมชน 7,507,760

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 440,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 938,020

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 770,000

แผนงานการศึกษา 6,683,412

แผนงานสาธารณสุข 2,618,100

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานบริหารงานทัวไป 17,492,200

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 170,000

ด้านบริหารทัวไป

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 40,000,000

ด้าน ยอดรวม





แผนงานการรักษาความสงบภายใน

170,00040,000130,000

80,000080,000

80,000080,000

90,00040,00050,000

90,00040,00050,000

                                             รวม

    ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

    ค่าใช้สอย

งบดําเนินงาน

รวมงานเทศกิจงานบริหารทัวไปเกียวกับ
การรักษาความสงบภายใน

งานงบ

แผนงานบริหารงานทัวไป

17,492,2002,502,84014,989,360

40,000040,000

40,000040,000

163,0000163,000

167,80047,200120,600

330,80047,200283,600

370,0000370,000

1,500,000180,0001,320,000

2,770,000250,0002,520,000

898,900272,700626,200

5,538,900702,7004,836,200

7,621,4201,752,9405,868,480

3,961,08003,961,080

11,582,5001,752,9409,829,560

                                             รวม

    รายจ่ายอืน

งบรายจ่ายอืน

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

    ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

    ค่าสาธารณูปโภค

    ค่าวัสดุ

    ค่าใช้สอย

    ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

งบบุคลากร

รวมงานบริหารงานคลังงานบริหารทัวไปงานงบ

อําเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหาน

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย



แผนงานสาธารณสุข

2,618,100525,000100,0001,993,100

255,000255,00000

255,000255,00000

23,6000023,600

23,6000023,600

220,000100,0000120,000

330,000170,000100,00060,000

168,30000168,300

718,300270,000100,000348,300

1,621,200001,621,200

1,621,200001,621,200

                                             รวม

    เงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

    ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

    ค่าวัสดุ

    ค่าใช้สอย

    ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

งบบุคลากร

รวมงานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอืน

งานโรงพยาบาลงานบริหารทัวไปเกียวกับ
สาธารณสุข

งานงบ

แผนงานการศึกษา

6,683,41250,0005,462,0121,171,400

2,372,84302,372,8430

2,372,84302,372,8430

11,600011,6000

11,600011,6000

529,0000529,0000

176,0000176,0000

705,0000705,0000

10,0000010,000

2,082,56902,082,5690

420,00050,000290,00080,000

155,00000155,000

2,667,56950,0002,372,569245,000

926,40000926,400

926,40000926,400

                                             รวม

    เงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

    รายจ่ายอืน

งบรายจ่ายอืน

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

    ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

    ค่าสาธารณูปโภค

    ค่าวัสดุ

    ค่าใช้สอย

    ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

งบบุคลากร

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับงานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การศึกษา

งานงบ



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

770,000770,000

770,000770,000

770,000770,000

                                             รวม

    ค่าใช้สอย

งบดําเนินงาน

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

งานงบ

แผนงานเคหะและชุมชน

7,507,7605,617,0001,890,760

5,617,0005,617,0000

5,617,0005,617,0000

250,0000250,000

300,0000300,000

135,0000135,000

685,0000685,000

1,205,76001,205,760

1,205,76001,205,760

                                             รวม

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

งบลงทุน

    ค่าวัสดุ

    ค่าใช้สอย

    ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

งบบุคลากร

รวมงานไฟฟ้าถนนงานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน

งานงบ

แผนงานสังคมสงเคราะห์

938,020295,000643,020

120,0000120,000

325,000295,00030,000

111,7800111,780

556,780295,000261,780

381,2400381,240

381,2400381,240

                                             รวม

    ค่าวัสดุ

    ค่าใช้สอย

    ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

งบบุคลากร

รวมงานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์

งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สังคมสงเคราะห์

งานงบ



แผนงานงบกลาง

2,050,9982,050,998

2,050,9982,050,998

2,050,9982,050,998

                                             รวม

    งบกลาง

งบกลาง

รวมงบกลางงานงบ

1,329,510240,0001,089,510

130,0000130,000

530,000240,000290,000

48,270048,270

708,270240,000468,270

621,2400621,240

621,2400621,240

                                             รวม

    ค่าวัสดุ

    ค่าใช้สอย

    ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

งบบุคลากร

รวมงานอนุรักษ์แหล่งนําและ
ป่าไม้

งานส่งเสริมการเกษตรงานงบ

แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

440,000320,000120,000

50,000050,000

390,000320,00070,000

440,000320,000120,000

                                             รวม

    ค่าวัสดุ

    ค่าใช้สอย

งบดําเนินงาน

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน

งานกีฬาและนันทนาการงานงบ
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ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

                      68 ,236.00                       64 ,661.00                     172,745.00 113,000 %

                      72 ,207.70                       65 ,885.00                       75 ,728.35 75,000 %

                      21 ,481.00                       19 ,753.00                       70 ,034.00 65,000 %

                  161 ,924.70                   150 ,299.00                   318 ,507.35 253,000

 0.00  0.00  0.00 0 %

 0.00  0.00                            240 .00 0 %

                    171,970.00                     124,490.00                     208,150.00 200,000 %

                        1 ,660.00  0.00                         3 ,020.00 3,000 %

                           260 .00  0.00                         2 ,250.40 1,000 %

                      77 ,539.00                       77 ,539.00  0.00 100,000 %

 0.00  0.00  0.00 0 %

                  251 ,429.00                   202 ,029.00                   213 ,660.40 304,000

                    100,000.00                       50 ,000.00  0.00 0 %

                    233,680.37                     196,696.00                     465,787.12 470,000 %

                  333 ,680.37                   246 ,696.00                   465 ,787.12 470,000

รายงานประมาณการรายร ับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหาน
อําเภอ หนองหาน  จ ังหว ัดอุดรธานี

รายร ับจริง ประมาณการ

ยอดต่าง (%) ปี 2559

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและทีดิน 41.59 160,000

     ภาษีบํารุงท้องที 0.00 75,000

     ภาษีป้าย 0.00 65,000

รวมหมวดภาษีอากร 300,000

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปร ับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมเกียวกั บใ บอนุ ญา ตการขา ยสุ รา 0.00 0

     ค่าธรรมเนียมเกียวกั บใ บอนุ ญา ตการพนั น 0.00 0

     ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย -10.00 180,000

     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ 0.00 3,000

     ค่าธรรมเนียมอืน ๆ 100.00 2,000

     ค่าปร ับการผิดส ัญญา -100.00 0

     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหร ับกิจการทีเป็นอ ั นตรายต่ อ
สุขภาพ 0.00 0

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปร ับ และใบอนุญาต 185,000

หมวดรายได้จากทร ัพย์สิน

     ค่าเช่าหรือบริการสถานที 100.00 200,000

     ดอกเบีย -14.89 400,000

รวมหมวดรายได้จากทร ัพย์สิน 600,000



                    138,800.00                       60 ,800.00                     118,500.00 300,000 %

 0.00  0.00  0.00 0 %

                    127,505.00                       30 ,725.00                     265,120.00 36,500 %

                  266 ,305.00                     91 ,525.00                   383 ,620.00 336,500

0.00 0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0.00 0

                 5,036,338.05                  4,396,637.00                  8,272,888.77 8,550,000 %

                 4,235,462.18                  3,493,684.00                  5,100,491.08 4,750,000 %

                    253,644.92                     149,656.00                     135,128.61 122,000 %

                 2,053,098.71                  1,733,627.00                  2,316,587.95 2,103,000 %

                 3,689,525.11                  3,200,000.00                  3,151,173.98 4,600,000 %

 0.00  0.00  0.00 0 %

                      57 ,706.84                       48 ,269.00                       77 ,557.18 60,000 %

                    539,672.69                     600,000.00                     553,971.06 611,500 %

                 3,099,921.00                  1,087,578.00                  3,247,102.00 3,000,000 %

 0.00  0.00                         8 ,190.00 0 %

             18 ,965,369.50              14 ,709,451.00              22 ,863,090.63 23,796,500

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ค่าขายแบบแปลน -66.67 100,000

     ค่าร ับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร 0.00 0

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ 530.14 230,000

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 330,000

หมวดรายได้จากทุน

     ค่าขายทอดตลาดทร ัพย์สิน 0.00 0

รวมหมวดรายได้จากทุน 0

หมวดภาษีจ ัดสรร

     ภาษีมูลค่าเพิมตา ม พ .ร.บ. กําหนดแผนฯ -4.09 8,200,000

     ภาษีมูลค่าเพิมตา ม พ .ร.บ.จ ัดสรรรายได้ฯ 6.32 5,050,000

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 6.56 130,000

     ภาษีสุรา 9.37 2,300,000

     ภาษีสรรพสามิต -32.61 3,100,000

     อากรประมง 0.00 0

     ค่าภาคหลวงแร่ 16.67 70,000

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม -13.33 530,000

     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายทีดิน 6.67 3,200,000

     ค่าธรรมเนียมและค่าใช้นําบา ดา ล 100.00 5,000

รวมหมวดภาษีจ ัดสรร 22,585,000



               15,803,640.00                14,600,000.00                17,181,839.00 15,800,000 %

 0.00  0.00  0.00 0 %

 0.00  0.00  0.00 0 %

             15 ,803,640.00              14 ,600,000.00              17 ,181,839.00 15,800,000

             35 ,782,348.57              30 ,000,000.00              41 ,426,504.50 40,960,000

หมวดเงินอุดหนุนท ัวไป

     เงินอุดหนุนท ัวไป สํ าหร ั บอปท. -100.00 0

     เงินอุดหนุนท ัวไป สํ าหร ั บดํ าเ นิ นการตา มอํ านา จหน้ าที และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 100.00 16,000,000

     เงินอุดหนุนท ัวไประบุ วัตถุ ประสงค์ 0.00 0

รวมหมวดเงินอุดหนุนท ัวไป 16,000,000

รวมทุกหมวด 40,000,000



หน้า : 1/1

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

           494,080            494,080                  514,080 532,080 %
             42,120              42,120                    42,120 45,620 %
             42,120              42,120                    42,120 45,620 %

             86,400              86,400                    86,400 90,900 %

        3,096,000         3,096,000               3,096,000 3,247,100 %

       3 ,760,720        3 ,760,720              3 ,780,720 3,961,320

           900,000         1,394,116               1,373,093 2,405,480 %
             71,000            337,200                  175,930 203,040 %
             42,000              42,000                  109,200 151,200 %
           797,000            876,240               1,131,662 1,994,400 %
           220,000            455,760                  461,762 213,000 %
       2 ,030,000        3 ,105,316              3 ,251,647 4,967,120
       5 ,790,720        6 ,866,036              7 ,032,367 8,928,440

           700,000            300,000                  600,000 850,000 %

             20,000              20,000                      7 ,200 20,000 %ค่าตอบแทนการปฏิบ ัติงานนอกเวลาราชการ 0 20,000

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบ ัติราชการอ ันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน -48.21 440,200

รวมงบบุคลากร 9,829,560
งบดําเนินงาน

เงินเพิมต่ าง ขๆองพนั กงานจ ้ าง 29.01 274,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,868,480

เงินประจําตําแหน่ง 0 151,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 14.61 2,285,880

เงินเดือนพนักงาน 24.55 2,995,920
เงินเพิมต่ าง  ๆ ของพนั กงาน -20.86 160,680

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,961,080
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปร ึ กษา นา ยกเ ทศมนตรี  นา ยก
องค์การบริหารส่วนตําบล -0.2 90,720

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 3,247,080

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก -0.04 45,600
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก -0.04 45,600

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายก 0 532,080

งานบริหารท ัวไป
งบบุคลากร

ยอดต่าง (%) ปี 2559
แผนงานบริหารงานทัวไป

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ว ันทีพิมพ์ : 14/8/2558  16:18:54
รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหาน
อําเภอหนองหาน    จ ังหว ัดอุดรธานี



หน้า : 1/1ว ันทีพิมพ์ : 14/8/2558  16:18:54
           100,000              60,000                    78,000 126,000 %
             30,000              60,000                    21,937 40,000 %

                        616
          850 ,000           440 ,000                 707 ,753 1,036,000

           200,000            300,000          1,033,911.20 1,050,000 %
           100,000              60,000                    46,227 70,000 %

        1,530,000            440,000

 0  0  0 1,500 %

 0  0             292,054.50 100,000 %

 0  0                    74,690
 0  0                    61,868 250,000 %

 0  0  0 0 %

 0  0                  707,000 600,000 %

             80,000              80,000                  834,110 600,000 %
       1 ,910,000           880 ,000         3 ,049,860.70 2,671,500

           120,000            120,000                  669,916 680,000 %
             40,000              50,000                  199,724 162,580 %
             40,000              50,000                    48,920 150,000 %
           400,000              50,000                      1 ,300 61,403 %
           400,000            400,000                  354,460 346,420 %

 0              50,000                    49,500 88,550 %
             30,000              30,000                      3 ,550 20,000 %
             30,000              50,000                    96,575 200,000 %
       1 ,060,000           800 ,000              1 ,423,945 1,708,953

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการพิสูจน์ร ังว ัดทีดิน

รวมค่าว ัสดุ 1,320,000

ว ัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 150 50,000
ว ัสดุคอมพิวเตอร์ -50 100,000

ว ัสดุเชือเ พล ิ งและหล ่ อลื น 44.33 500,000
ว ัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 12.93 100,000

ว ัสดุงานบ้านงานคร ัว -33.33 100,000
ว ัสดุยานพาหนะและขนส่ง 62.86 100,000

ว ัสดุสํานักงาน -70.59 200,000
ว ัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4.56 170,000

รวมค่าใช้สอย 2,520,000
ค่าว ัสดุ

โครงการฝึกอบรมเพิมประสิ ทธ ิ ภา พการปฏิ บั ติ งานของ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง
และศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองหาน

-33.33 400,000

ค่าบํารุงร ักษาและซ่อมแซม -41.67 350,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจ ักร 0 250,000
โครงการจ ัดทําและปร ับปรุงเว็บไซต์ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองหาน

100 50,000

0 70,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกต ัง   26,567            400,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการสอบแข่งข ันเพือบรรจุ บุ คคล
เป็นพนักงานส่วนตําบล/พนักงานจ้าง

100 200,000

ค่าใช้สอย

หมวดอืนๆ

รายจ่ายเพือให้ ได้ มา ซึ งบริ การ -23.81 800,000
รายจ่ายเกียวกั บการรั บรองและพิ ธีการ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 15 46,000

รวมค่าตอบแทน 626,200
เงินช่วยเหลือค่าร ักษาพยาบาล

ค่าเช่าบ้าน -4.76 120,000



หน้า : 1/1ว ันทีพิมพ์ : 14/8/2558  16:18:54

           200,000            200,000             300,055.17 280,000 %
             50,000              50,000               21,519.31 50,000 %
               5,000                5,000                      7 ,991 20,000 %
           100,000            100,000                    92,448 100,200 %
          355 ,000           355 ,000            422 ,013.48 450,200
       4 ,175,000        2 ,475,000         5 ,603,572.18 5,866,653

 0  0  0 0 %

 0  0  0 0 %

 0  0  0 30,000 %
 0  0  0 10,000 %
 0  0  0 36,000 %

 0  0  0 0 %
 0  0  0 0 %
 0  0  0 76,000

ค่าจ ัดซือเ คร ื องพิ มพ์  จํานวน 1 เครือง 100 7,600
รวมค่าครุภ ัณฑ์ 120,600

ครุภ ัณฑ์คอมพิวเตอร์
2 ชุด 100 32,000

ค่าจ ัดซือโ ต๊ ะทํ างานพร ้ อมเ ก้ าอี  จํ านวน 1 ชุด -100 0
จ ัดซือคร ุ ภั ณฑ ์ สํ านั กงาน ถั งไฟเ บอร์ กา ร์ ด จํ านว น2 ถ ัง -100 0

ชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู
จํานวน 1 เครือง

100 28,000

ค่าจ ัดซือตู ้เหล ็ กเ ก็ บเ อกสาร ขนา ด 4 ฟุต จํานวน 6 ชุด 0 30,000

ครุภ ัณฑ์สํานักงาน

ชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บีทียู
จํานวน 1 เครือง

100 23,000

งบลงทุน
ค่าครุภ ัณฑ์

รวมค่าสาธารณูปโภค 370,000
รวมงบดําเนินงาน 4,836,200

ค่าบริการไปรษณีย์ 0 20,000
ค่าบริการสือสารและโทรคมนา คม -0.2 100,000

ค่าไฟฟ้า -28.57 200,000
ค่าบริการโทรศ ัพท์ 0 50,000

ค่าสาธารณูปโภค



หน้า : 1/1ว ันทีพิมพ์ : 14/8/2558  16:18:54

 0  0  0 0 %

 0  0  0 0 %

 0  0                  397,000 0

 0  0                 397 ,000 0
 0 0                 397 ,000 76,000

             20,000              40,000                    51,200 40,000 %
            20 ,000             40 ,000                   51 ,200 40,000
            20 ,000             40 ,000                   51 ,200 40,000
       9 ,985,720        9 ,381,036            13 ,084,139 14,911,093

โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถขององค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองหาน

รวมงบรายจ่ายอืน 40,000
รวมงานบริหารท ัวไป 14,989,360

รายจ่ายอืน 0 40,000
รวมรายจ่ายอืน 40,000

งบรายจ่ายอืน
รายจ่ายอืน

รวมค่าทีดินและสิ งก่อสร้ าง 163,000
รวมงบลงทุน 283,600

โครงการปร ับปรุง ต่อเติมอาคารบริการประชาชนองค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองหาน

100 100,000

โครงการปร ับปรุงห้องพักร ับรองหน้าห้องนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองหาน

100 63,000

ค่าทีดินและสิ งก่อสร้ าง
ค่าต่อเติมหรือด ัดแปลงอาคารบ้านพัก



หน้า : 1/1ว ันทีพิมพ์ : 14/8/2558  16:18:54

           613,000         1,032,348                  969,766 901,800 %
             54,000              54,600                    58,901 29,180 %

 0  0                    42,000 16,000 %
           222,000            232,440                  268,400 418,720 %
             84,000              91,560                    73,330 94,500 %
          973 ,000        1 ,410,948              1 ,412,397 1,460,200
          973 ,000        1 ,410,948              1 ,412,397 1,460,200

           180,000            190,000                  280,000 350,000 %

 0              70,000                    78,000 48,600 %
             10,000              20,000                      1 ,937 20,000 %

 0  0                      1 ,299
          190 ,000           280 ,000                 361 ,236 418,600

             60,000              30,000                    84,300 100,000 %

             50,000  0                    11,670 50,000 %
 0  0  0 0 %

          110 ,000             30 ,000                   95 ,970 150,000
โครงการจ ัดทําแผนทีภา ษี และทะ เ บี ยนทร ั พย ์ สิ น 100 100,000

รวมค่าใช้สอย 250,000

หมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจ ักร 100 100,000

ค่าใช้สอย
-50 50,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 20,000

รวมค่าตอบแทน 272,700

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบ ัติราชการอ ันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน -62.09 132,700

ค่าเช่าบ้าน 146.91 120,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,752,940
รวมงบบุคลากร 1,752,940

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง -5.86 394,200
เงินเพิมต่ าง ขๆองพนั กงานจ ้ าง 20.53 113,900

เงินเพิมต่ าง  ๆ ของพนั กงาน -82.86 5,000
เงินประจําตําแหน่ง 162.5 42,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน 32.83 1,197,840

งานบริหารงานคล ัง
งบบุคลากร

เงินช่วยเหลือค่าร ักษาพยาบาล
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 0  0 0 0 %
 0  0 0 0 %
 0  0 0 0

          300 ,000           310 ,000                 457 ,206 568,600

0 0 0 30,000 %

0 0 0 0 %
0 0 0 0 %
0 0 0 30,000
0 0 0 30,000

       1 ,273,000        1 ,720,948              1 ,869,603 2,058,800
     11,258,720      11,101,984       14 ,953,742.18 16,969,893

รวมงานบริหารงานคล ัง 2,502,840
รวมแผนงานบริหารงานทัวไป 17,492,200

รวมค่าครุภ ัณฑ์ 47,200
รวมงบลงทุน 47,200

2 ชุด 100 32,000
2 เครือง 100 15,200

ค่าจ ัดซือตู ้เหล ็ กเ ก็ บเ อกสาร ขนา ด 4 ฟุต จํานวน 6 ชุด -100 0
ครุภ ัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าครุภ ัณฑ์
ครุภ ัณฑ์สํานักงาน

รวมงบดําเนินงาน 702,700
งบลงทุน

ว ัสดุคอมพิวเตอร์ 100 80,000
รวมค่าว ัสดุ 180,000

ค่าว ัสดุ
ว ัสดุสํานักงาน 100 100,000
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           125,000  0  0  0 %

          125 ,000  0  0  0
          125 ,000  0  0  0

0 0 0 0 %
0 0 0 0
0 0 0 0

          125 ,000 0 0 0

           100,000            100,000                    99,550 0 %

          100 ,000           100 ,000                   99 ,550 0
          100 ,000           100 ,000                   99 ,550 0
          100 ,000           100 ,000                   99 ,550 0รวมงานเทศกิจ 40,000

รวมค่าใช้สอย 40,000
รวมงบดําเนินงาน 40,000

หมวดอืนๆ

โครงการป้องก ันและลดอุบ ัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์ และเทศกาลปีใหม่

100 40,000

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

130,000
งานเทศกิจ

รวมค่าครุภ ัณฑ์ 80,000
รวมงบลงทุน 80,000

ครุภ ัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ค่าจ ัดซือพร ้ อมติ ดตั งกล้ องวงจรปิ ด 100 80,000

งบลงทุน
ค่าครุภ ัณฑ์

รวมค่าใช้สอย 50,000
รวมงบดําเนินงาน 50,000

หมวดอืนๆ

โครงการฝึกอบรมอาสาสม ัครป้องก ันภ ัยฝ่ายพลเรือน(อป
พร.) 100 50,000

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

แผนงานการร ักษาความสงบภายใน
งานบริหารท ัวไปเ กี ยวกั บกา รรั กษาควา มสง บภา ยใน
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 0  0                    98,000 0 %
 0  0                   98 ,000 0
 0  0                   98 ,000 0
 0  0                   98 ,000 0

          100 ,000           100 ,000                 197 ,550 0

           168,000            709,180                  251,989 337,640 %
             15,000              14,000                    11,510 10,000 %

 0  0                      8 ,231 42,000 %
             80,400            181,560                  261,870 330,000 %
             18,000            106,520                    70,060 36,000 %
          281 ,400        1 ,011,260                 603 ,660 755,640
          281 ,400        1 ,011,260                 603 ,660 755,640

รวมงบดําเนินงาน 40,000
รวมงานป้องก ันภ ัยฝ่ายพลเรือนและระง ับอ ัคคีภ ัย 40,000

โครงการป้องก ันและบรรเทาภ ัยหนาว 100 40,000
รวมค่าใช้สอย 40,000

งานป้องก ันภ ัยฝ่ายพลเรือนและระง ับอ ัคคีภ ัย

รวมงบบุคลากร 926,400

เงินเพิมต่ าง ขๆองพนั กงานจ ้ าง 30.56 47,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 926,400

เงินประจําตําแหน่ง 0 42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 16.51 384,480

เงินเดือนพนักงาน 31.18 442,920
เงินเพิมต่ าง  ๆ ของพนั กงาน 0 10,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

แผนงานการศึกษา
รวมแผนงานการร ักษาความสงบภายใน 170,000

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

หมวดอืนๆ
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           150,000            240,000                  150,000 200,000 %

 0  0                      6 ,333 36,000 %
 0  0                      5 ,500

          150 ,000           240 ,000                 161 ,833 236,000

             30,000              30,000  0 50,000 %

 0  0  0 30,000 %
            30 ,000             30 ,000  0 80,000

 0              40,000                      5 ,124 10,000 %
 0             40 ,000                     5 ,124 10,000

          180 ,000           310 ,000                 166 ,957 326,000

 0  0  0 360,000 %

 0  0  0 360,000
 0  0  0 360,000

          461 ,400        1 ,321,260                 770 ,617 1,441,640
รวมงบลงทุน 0

รวมงานบริหารท ัวไปเ กี ยวกั บกา รศึ กษา 1,171,400

โครงการก่อสร้างร ัวรอบอาคา รศู นย ์ พั ฒน า เ ด็ กเ ล็ ก บ้ าน
โสกหมู ตําบลหนองหาน อําเภอหนองหาน จ ังหว ัดอุดรธานี -100 0

รวมค่าทีดินและสิ งก่อสร้ าง 0

ค่าทีดินและสิ งก่อสร้ าง
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณู ปโ ภค

รวมงบดําเนินงาน 245,000
งบลงทุน

0 10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค 10,000

รวมค่าใช้สอย 80,000
ค่าสาธารณูปโภค

หมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจ ักร 0 30,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือให้ ได้ มา ซึ งบริ การ 0 50,000

ค่าเช่าบ้าน 0 36,000

รวมค่าตอบแทน 155,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบ ัติราชการอ ันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน -40.5 119,000

งบดําเนินงาน
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 0  0  0 0 %

             20,000  0                    20,000 200,000 %

             20,000  0               29,862.50 30,000 %

             20,000  0                    20,000 20,000 %

 0  0  0 100,000 %

 0  0  0 0 %

            60 ,000  0              69 ,862.50 350,000

 0  0  0 0 %
 0  0                    83,800 0 %

        1,550,400         1,353,760          1,168,680.47 1,199,380 %
           400,400            436,800                  401,724 644,800 %

 0  0  0 1,000 %
 0  0  0 0 %

       1 ,950,800        1 ,790,560         1 ,654,204.47 1,845,180
       2 ,010,800        1 ,790,560         1 ,724,066.97 2,195,180

รวมค่าว ัสดุ 2,082,569
รวมงบดําเนินงาน 2,372,569

ว ัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 1,000
ว ัสดุคอมพิวเตอร์ 100 50,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 2.72 1,231,969
ค่าอาหารกลางว ันเด็กนักเรียน 0.74 649,600

ว ัสดุสํานักงาน 100 100,000
ว ัสดุงานบ้านงานคร ัว 100 50,000

รวมค่าใช้สอย 290,000
ค่าว ัสดุ

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน -100 0
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของศูนย์

ส่วนตําบล
100 50,000

โครงการจ ัดงานว ันเด็กของศูนย์พ ัฒนาเด็กเล็ก และ
โรงเรียนในเขตพืนที รับผิดชอบของ องค์ การบริ หาร ส่ วน
ตําบล

0 30,000

โครงการจ ัดงานว ันอําลาสถาบ ันของศูนย์พ ัฒนาเด็กเล็กใน
เขตพืนที รับผิดชอบของ องค์ การบริ หาร ส่ วนตํ า บล

-100 0

โครงการกิจกรรมเยียมบ้ านนั กเ รี ยนของศู นย ์ พั ฒน า เ ด็ กเ ล็ ก
100 10,000

โครงการจ ัดงานพระราชพิธีและกิจกรรมต่างๆ เช่น ว ันพ่อ
แห่งชาติ ว ันแม่แห่งชาติ ว ันสําค ัญทางพระพุทธศาสนา
และประเพณีประจําท้องถิน

0 200,000

ค่าใช้สอย

หมวดอืนๆ

งานระด ับก่อนว ัยเรียนและประถมศึกษา
งบดําเนินงาน
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0 0 0 0 %

0 0 0 0

0 0                    98,500 0 %

0 0                   98 ,500 0
0 0                   98 ,500 0

             19,100              19,200  0 1,700 %
            19 ,100             19 ,200  0 1,700
            19 ,100             19 ,200  0 1,700

        2,677,000         2,062,976               3,205,040 3,947,320 %
       2 ,677,000        2 ,062,976              3 ,205,040 3,947,320
       2 ,677,000        2 ,062,976              3 ,205,040 3,947,320
       4 ,706,900        3 ,872,736         5 ,027,606.97 6,144,200รวมงานระด ับก่อนว ัยเรียนและประถมศึกษา 5,462,012

รวมเงินอุดหนุน 2,372,843
รวมงบเงินอุดหนุน 2,372,843

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ -39.89 2,372,843

รวมงบรายจ่ายอืน 11,600
งบเงินอุดหนุน

รายจ่ายอืน 582.35 11,600
รวมรายจ่ายอืน 11,600

งบรายจ่ายอืน
รายจ่ายอืน

รวมค่าทีดินและสิ งก่อสร้ าง 529,000
รวมงบลงทุน 705,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณู ปโ ภค

โครงการก่อสร้างร ัวรอบอาคา รศู นย ์ พั ฒน า เ ด็ กเ ล็ กก่ อนว ั ย
เรียนบ้านม่วง ตําบลหนองหาน อําเภอหนองหาน จ ังหว ัด
อุดรธานี

100 529,000

รวมค่าครุภ ัณฑ์ 176,000
ค่าทีดินและสิ งก่อสร้ าง

ครุภ ัณฑ์สํานักงาน

ชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู
จํานวน 4 เครือง

100 176,000

งบลงทุน
ค่าครุภ ัณฑ์
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0 0                    69,550 0 %

0 0                   69 ,550 0
0 0                   69 ,550 0

0 0                    35,000 35,000 %
0 0                   35 ,000 35,000
0 0                   35 ,000 35,000
0 0                 104 ,550 35,000

       5 ,168,300        5 ,193,996         5 ,902,773.97 7,620,840

           450,000            308,840                  124,944 478,320 %
 0              72,720                    18,637 55,680 %
 0  0                      7 ,000 42,000 %

           340,000            429,240                  445,010 681,360 %
           100,000  0                  198,000 66,000 %
          890 ,000           810 ,800                 793 ,591 1,323,360
          890 ,000           810 ,800                 793 ,591 1,323,360

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,621,200
รวมงบบุคลากร 1,621,200

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 21.52 828,000
เงินเพิมต่ าง ขๆองพนั กงานจ ้ าง 69.18 111,660

เงินเพิมต่ าง  ๆ ของพนั กงาน -61.75 21,300
เงินประจําตําแหน่ง 0 42,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน 29.25 618,240

งบบุคลากร

รวมแผนงานการศึกษา 6,683,412
แผนงานสาธารณสุข

รวมงบเงินอุดหนุน 0
รวมงานศึกษาไม่กําหนดระด ับ 50,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ -100 0
รวมเงินอุดหนุน 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวมค่าใช้สอย 50,000
รวมงบดําเนินงาน 50,000

หมวดอืนๆ

โครงการส่งเสริมเด็ก เยาวชน ประชาชนน้อมนําหล ัก
ปร ัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 100 50,000

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

งานศึกษาไม่กําหนดระด ับ
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             36,000              80,000                  100,000 170,000 %

 0  0                      3 ,000 36,000 %
 0  0  0 0 %

            36 ,000             80 ,000                 103 ,000 206,000

0 0 0 0 %

0 0                      1 ,120 0 %
0 0                     1 ,120 0

0 0 0 0 %
0 0 0 0 %
0 0 0 0

            36 ,000             80 ,000                 104 ,120 206,000

0 0 0 0 %
0 0 0 0 %
0 0 0 0
0 0 0 0

          926 ,000           890 ,800                 897 ,711 1,529,360
รวมงบลงทุน 23,600

1,993,100

1 เครือง 100 7,600
รวมค่าครุภ ัณฑ์ 23,600

ครุภ ัณฑ์คอมพิวเตอร์
1 ชุด 100 16,000

งบลงทุน
ค่าครุภ ัณฑ์

รวมค่าว ัสดุ 120,000
รวมงบดําเนินงาน 348,300

ว ัสดุสํานักงาน 100 100,000
ว ัสดุคอมพิวเตอร์ 100 20,000

รวมค่าใช้สอย 60,000
ค่าว ัสดุ

หมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจ ักร 100 30,000

ค่าใช้สอย
100 30,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 100 10,000
รวมค่าตอบแทน 168,300

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบ ัติราชการอ ันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

-28.06 122,300

ค่าเช่าบ้าน 0 36,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
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 0  0  0 0 %
 0  0  0 0 %
 0  0  0 20,000 %
 0  0  0 20,000 %
 0  0  0 0 %
 0  0  0 0 %
 0  0  0 40,000
 0  0  0 40,000
 0  0  0 40,000

0 0  0 20,000 %

0 0                    45,000 30,000 %

0 0  0 30,000 %

โครงการบําบ ัดบ่อขยะองค์การบริหารส่วนตําบลหนองหาน 0 30,000

โครงการวางแผนครอบคร ัวสุนัขและแมว เพือแก้ ไขปั ญหา
สุนัขและแมวจรจ ัดอย่างย ังยื น 0 30,000

หมวดอืนๆ

โครงการจ ัดต ังศู นย ์ กระจายวั คซี นและรั บแจ ้ งการเ กิ ดโ รค
ระบาดในส ัตว์ 0 20,000

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รวมงานโรงพยาบาล 100,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน

รวมค่าใช้สอย 100,000
รวมงบดําเนินงาน 100,000

โครงการสร้างแกนนําผู้ใหญ่ใจดี 100 10,000
โครงการหยุดคุณแม่ว ัยใส 100 10,000

โครงการรณรงค์ และป้องก ันภาวะติดเชือเ อดส์ 0 20,000
โครงการรณรงค์ และระง ับโรคติดต่อ 0 20,000

โครงการ TO BE NUMBER 1 100 20,000
โครงการพัฒนาสายใยร ักแห่งครอบคร ัว 100 20,000

ค่าใช้สอย

หมวดอืนๆ

งานโรงพยาบาล
งบดําเนินงาน
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0 0  0 20,000 %

0 0  0 50,000 %

0 0  0 20,000 %

0 0                   45 ,000 170,000

           100,000            100,000                    40,000 100,000 %
          100 ,000           100 ,000                   40 ,000 100,000
          100 ,000           100 ,000                   85 ,000 270,000

0 0 0 1,950,000 %
0 0 0 1,950,000
0 0 0 1,950,000

 0  0  0 0 %
 0  0                  255,000 255,000 %
 0  0                 255 ,000 255,000
 0  0                 255 ,000 255,000

          100 ,000           100 ,000                 340 ,000 2,475,000
       1 ,026,000           990 ,800              1 ,237,711 4,044,360

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน 525,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 2,618,100

รวมเงินอุดหนุน 255,000
รวมงบเงินอุดหนุน 255,000

เงินอุดหนุนเอกชน 100 255,000
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณป ระโยชน์ -100 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวมค่าครุภ ัณฑ์ 0
รวมงบลงทุน 0

ครุภ ัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ค่าจ ัดซือรถบรรทุ กขยะมู ลฝอยเ อนกประสงค์  จํ านว น 1 ค ัน -100 0

งบลงทุน
ค่าครุภ ัณฑ์

รวมค่าว ัสดุ 100,000
รวมงบดําเนินงาน 270,000

ค่าว ัสดุ
ว ัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 100,000

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการอนุร ักษ์
ทร ัพยากรธรรมชาติ และสิงแวดล ้ อม 0 20,000

รวมค่าใช้สอย 170,000

โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก 0-5 ปี 0 20,000

โครงการหมู่บ้านแห่งการเรียนรู้ นําสู่กระบวนการจ ัดการ
สิงแวดล ้ อม 0 50,000
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           116,400            413,880                  193,710 0 %
             18,000              36,000                      5 ,940 18,000 %

 0  0  0 42,000 %
 0            100,080                    84,920 187,200 %
 0              79,920                    50,080 18,000 %

          134 ,400           629 ,880                 334 ,650 265,200
          134 ,400           629 ,880                 334 ,650 265,200

             29,100              80,000                    70,000 100,000 %

 0  0                    21,700 36,000 %
 0  0  0 20,000 %

            29 ,100             80 ,000                   91 ,700 156,000

             30,000              30,000  0 20,000 %

             20,000              20,000  0 10,000 %
            50 ,000             50 ,000  0 30,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจ ักร 0 10,000
รวมค่าใช้สอย 30,000

รายจ่ายเพือให้ ได้ มา ซึ งบริ การ 0 20,000

หมวดอืนๆ

รวมค่าตอบแทน 111,780
ค่าใช้สอย

ค่าเช่าบ้าน 0 36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 20,000

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบ ัติราชการอ ันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน -44.22 55,780

รวมงบบุคลากร 381,240
งบดําเนินงาน

เงินเพิมต่ าง ขๆองพนั กงานจ ้ าง -100 0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 381,240

เงินประจําตําแหน่ง -100 0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 4.04 194,760

เงินเดือนพนักงาน 100 186,480
เงินเพิมต่ าง  ๆ ของพนั กงาน -100 0

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

แผนงานส ังคมสงเคราะห์
งานบริหารท ัวไปเ กี ยวกั บสั ง คมสง เ ครา ะห์
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 0  0  0 0 %
 0  0  0 0 %
 0  0  0 0

            79 ,100           130 ,000                   91 ,700 186,000
          213 ,500           759 ,880                 426 ,350 451,200

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %
0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 50,000 %

0 0 0 100,000 %
0 0 0 0 %
0 0 0 0 %
0 0                    50,000 0

100 30,000
โครงการกลุ่มอาชีพเย็บผ้าห่มจากเศษผ้า
โครงการสนับสนุนกองทุนสว ัสดิการชุมชน

โครงการส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มอาชีพ -100 0
100 40,000โครงการส่งเสริมสิทธิประโยชน์ทีประชา ชนพึ งได้ รับ

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 100 100,000

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้ก ับผู้สูงอายุ และผู้พิการ 100 20,000

โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภ ัณฑ์หมู่บ้าน(ผลิตภ ัณฑ์
OTOP) 0 50,000

โครงการจ ัดสว ัสดิการสําหร ับผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้ติด
เชือเ อดส์ และผู ้สูงอา ยุ

100 50,000

โครงการประชาส ัมพันธ์ต่อต้านโรคเอดส์ 100 5,000

ค่าใช้สอย

หมวดอืนๆ

งานสว ัสดิการส ังคมและส ังคมสงเคราะห์
งบดําเนินงาน

รวมงบดําเนินงาน 261,780
รวมงานบริหารท ัวไปเ กี ยวกั บสั ง คมสง เ ครา ะห์ 643,020

ว ัสดุคอมพิวเตอร์ 100 20,000
รวมค่าว ัสดุ 120,000

ค่าว ัสดุ
ว ัสดุสํานักงาน 100 100,000
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0 0                    50,000 0
0 0                    98,430 0
0 0                 198 ,430 150,000
0 0                 198 ,430 150,000
0 0                 198 ,430 150,000

          213 ,500           759 ,880                 624 ,780 601,200

           389,000            426,120                  556,567 693,600 %
             18,000                3,900                    10,598 36,000 %

 0  0                    42,000 42,000 %
           226,000            162,240                    58,750 234,720 %
             80,300              53,040                    15,150 36,000 %
          713 ,300           645 ,300                 683 ,065 1,042,320
          713 ,300           645 ,300                 683 ,065 1,042,320

             97,000            170,000                  154,000 225,000 %

 0              24,000  0 24,000 %
             10,000              10,000                      3 ,404 10,000 %

 0  0                      1 ,340
          107 ,000           204 ,000                 158 ,744 259,000

โครงการกลุ่มอาชีพกลุ่มเกษตรกรผู้เลียงปลาบ้ านโ สกหมู
โครงการด้านการพัฒนาสตรี

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 10,000

รวมค่าตอบแทน 135,000
เงินช่วยเหลือค่าร ักษาพยาบาล

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบ ัติราชการอ ันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน -60.44 89,000

ค่าเช่าบ้าน 50 36,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,205,760
รวมงบบุคลากร 1,205,760

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 4.09 244,320
เงินเพิมต่ าง ขๆองพนั กงานจ ้ าง 33.33 48,000

เงินเพิมต่ าง  ๆ ของพนั กงาน 33.33 48,000
เงินประจําตําแหน่ง 0 42,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน 18.72 823,440

งบบุคลากร

รวมแผนงานส ังคมสงเคราะห์ 938,020
แผนงานเคหะและชุมชน

รวมงบดําเนินงาน 295,000
รวมงานสว ัสดิการส ังคมและส ังคมสงเคราะห์ 295,000

รวมค่าใช้สอย 295,000
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             40,000              50,000                    81,000 100,000 %

             20,000              10,000                    10,750 50,000 %
             80,000              10,000          2,277,043.78 1,920,000 %
          140 ,000             70 ,000         2 ,368,793.78 2,070,000

 0  0  0 0 %
             70,000            100,000             185,739.80 200,000 %

 0  0  0 0 %
            70 ,000           100 ,000            185 ,739.80 200,000
          317 ,000           374 ,000         2 ,713,277.58 2,529,000

0 0 0 20,000 %
0 0 0 20,000
0 0 0 20,000

       1 ,030,300        1 ,019,300         3 ,396,342.58 3,591,320

0 0 0 0 %

0 0                  397,000 0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชือสายทา ง ถนน
เส้นกลางหมู่บ้านสร้างต่อถนน คสล.เดิม หมู่ที 1 บ้านหนอง
งิว ตํ าบลหนองหา น อํ าเ ภอหนองหา น จั งหว ั ดอุ ดรธานี

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณู ปโ ภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชือสายทา ง ข้ าง
บ้านเลขที 36 ถึง บ้านเลขที 40หมู่ที 1 บ้านหนองงิว ตํ าบล
หนองหาน อําเภอหนองหาน จ ังหว ัดอุดรธานี

100 220,000

งบลงทุน
ค่าทีดินและสิ งก่อสร้ าง

รวมงานบริหารท ัวไปเ กี ยวกั บเคหะและ ชุ มชน 1,890,760
งานไฟฟ้าถนน

รวมค่าครุภ ัณฑ์ 0
รวมงบลงทุน 0

ครุภ ัณฑ์สํานักงาน
ค่าจ ัดซือตู ้เหล ็ กเ ก็ บเ อกสาร ขนา ด 4 ฟุต จํานวน 4 ชุด -100 0

งบลงทุน
ค่าครุภ ัณฑ์

รวมค่าว ัสดุ 250,000
รวมงบดําเนินงาน 685,000

ว ัสดุก่อสร้าง -50 100,000
ว ัสดุคอมพิวเตอร์ 100 50,000

ค่าว ัสดุ
ว ัสดุสํานักงาน 100 100,000

ค่าบํารุงร ักษาและซ่อมแซม -89.58 200,000
รวมค่าใช้สอย 300,000

หมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจ ักร 0 50,000

ค่าใช้สอย
-50 50,000
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0 0               1,984,000 0

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 100,000 %

0 0                  397,000

0 0 0 0 %

0 0                  197,000 0

0 0                  397,000 100,000 %

0 0 0 0 %

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชือสายทา ง เส้ น
บ้านม่วง- 1 บ้านหนองงิว ตํ าบลหนอง
หาน อําเภอหนองหาน จ ังหว ัดอุดรธานี

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชือสายทา ง
ถนนทางเข้าว ัดสาม ัคคีคณาร ักษ์ หมู่ท7ี ตําบลหนองหาน
อําเภอหนองหาน จ ังหว ัดอุดรธานี

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชือสายทา ง
จุดสินส ุ ดถนนล าดยางสายบ้ านหนองงิ ว-บ้านม่วง (หล ัง
โรงเรียนหนองงิว) ถึง บ้านเลขที 67 หมู่ที 1 บ้านหนองงิว
 ตําบลหนองหาน อําเภอหนองหาน จ ังหว ัดอุดรธานี

100

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 11 บ้าน
หนองหาน ตําบลหนองหาน อําเภอหนองหาน จ ังหว ัด
อุดรธานี

100 100,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 11 บ้าน
หนองหาน ตําบลหนองหาน  อําเภอหนองหาน  จ ังหว ัด
อุดรธานี

-100 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชือสายทา ง
ถนนภายในชุมชน หมู่ที 10 บ้านหนองหาน ตําบลหนอง
หาน  อําเภอหนองหาน จ ังหว ัดอุดรธานี

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชือสายทา ง จาก
8

บ้านโพนยอ ตําบลหนองหาน อําเภอหนองหาน จ ังหว ัด
อุดรธานี

100 530,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 10 บ้าน
หนองหาน ตําบลหนองหาน  อําเภอหนองหาน จ ังหว ัด
อุดรธานี

100 100,000

189,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชือสายทา ง
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที 7 ตําบลหนองหาน อําเภอหนองหาน
จ ังหว ัดอุดรธานี

-100 0



หน้า : 1/1ว ันทีพิมพ์ : 14/8/2558  16:18:54

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0                  765,000 0

0 0 0 0 %

0 0                  497,000 0

0 0 0 0 %

0 0                  197,000 0

0 0                  497,000 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชือสายทา ง ถนน
เข้าทางโรงเรียนบ้านยาง หมู่ที 4 บ้านยาง ตําบลหนองหาน
อําเภอหนองหาน จ ังหว ัดอุดรธานี

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชือสายทา ง
ถนนบ้านม่วง-หนองม่วง หมู่ที 5 บ้านม่วง ตําบลหนองหาน
 อําเภอหนองหาน จ ังหว ัดอุดรธานี

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชือสายทา ง
ถนนบ้านหนองหาน-บ้านโสกหมู หมู่ที 16 บ้านโสกหมู
ตําบลหนองหาน อําเภอหนองหาน จ ังหว ัดอุดรธานี

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชือสายทา ง
3 บ้านเชียงงาม

ตําบลหนองหาน อําเภอหนองหาน จ ังหว ัดอุดรธานี

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 3 บ้าน
เชียงงาม ตําบลหนองหาน อําเภอหนองหาน จ ังหว ัดอุดรธานี

100 200,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 4 บ้านยาง
 ตําบลหนองหาน อําเภอหนองหาน จ ังหว ัดอุดรธานี

100 100,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 15 บ้าน
เชียงงาม ตําบลหนองหาน อําเภอหนองหาน จ ังหว ัดอุดรธานี

100 100,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 16 บ้าน
โสกหมู ตําบลหนองหาน อําเภอหนองหาน จ ังหว ัดอุดรธานี

100 100,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 13 บ้านห ัว
เชียง ตําบลหนองหาน อําเภอหนองหาน จ ังหว ัดอุดรธานี 100 100,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 14 บ้าน
หนองบ่อ ตําบลหนองหาน อําเภอหนองหาน จ ังหว ัดอุดรธานี

100 100,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 12 บ้าน
ม่วง ตําบลหนองหาน  อําเภอหนองหาน จ ังหว ัดอุดรธานี 100 100,000
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0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0                  197,000 0

0 0 0 360,000 %

0 0                    85,000 0 %

0 0 0 900,000 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0                  312,000 0

0 0 0 0 %

โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรี ตเ สริ มเ หล ็ ก
สําเร็จรูปพร้อมวางท่อ คสล.ศก 0.40 ม. สถานทีก่อสร้ าง
ถนนสายบ้านม่วง-บ้านยาง หมู่ที 17 บ้านยาง ตําบลหนอง
หาน อําเภอหนองหาน จ ังหว ัดอุดรธานี

โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณรอบ
อาคารหอประชุมใหญ่ องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหาน
 อําเภอหนองหาน จ ังหว ัดอุดรธานี

100 100,000

โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรี ตเ สริ มเ หล ็ กสํ าเ ร็ จรู ป
 ร ับแรงดึง หมู่ที2 บ้านหนองหาน ตําบลหนองหาน อําเภอ
หนองหาน จ ังหว ัดอุดรธานี

100 100,000

โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรี ตเ สริ มเ หล ็ กสํ าเ ร็ จรู ป
 ร ับแรงดึง หมู่ที5 บ้านม่วง  ตําบลหนองหาน อําเภอหนอง
หาน จ ังหว ัดอุดรธานี

100 410,000

โครงการก่อสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที17
บ้านยาง ตําบลหนองหาน อําเภอหนองหาน จ ังหว ัดอุดรธานี 100 100,000

โครงการก่อสร้างฝายนําล้ น ตา มแบบฝา ย มข .2527 หมู่ที
14 บ้านหนองบ่อ ตําบลหนองหาน อําเภอหนองหาน
จ ังหว ัดอุดรธานี

-100 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 8 บ้าน
โพนยอ ตําบลหนองหาน อําเภอหนองหาน จ ังหว ัดอุดรธานี

100 100,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
หมู่ที 13 บ้านห ัวเชียง ตําบลหนองหาน อําเภอหนองหาน
จ ังหว ัดอุดรธานี

-100 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 9 บ้าน
โสกหมู ตําบลหนองหาน อําเภอหนองหาน จ ังหว ัดอุดรธานี

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 6 บ้าน
หนองหาน ตําบลหนองหาน อําเภอหนองหาน จ ังหว ัด
อุดรธานี

100 1,168,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 7 บ้าน
หนองบ่อ ตําบลหนองหาน อําเภอหนองหาน จ ังหว ัดอุดรธานี 100 100,000
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0 0 0 550,000 %

0 0 0 450,000 %

0 0 0 100,000 %

0 0 0 150,000 %

0 0 0 260,000 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

โครงการปร ับปรุงซ่อมสร้างถนนผิวจราจรลูกร ัง หมู่ท1ี3
บ้านห ัวเชียง ตําบลหนองหาน  อําเภอหนองหาน จ ังหว ัด
อุดรธานี

100 100,000

โครงการปร ับปรุงซ่อมสร้างถนนผิวจราจรลูกร ัง หมู่ท1ี4
บ้านหนองบ่อ ตําบลหนองหาน  อําเภอหนองหาน จ ังหว ัด
อุดรธานี

100 100,000

โครงการปร ับปรุงซ่อมสร้างถนนผิวจราจรลูกร ัง หมู่ท1ี1
บ้านหนองหาน ตําบลหนองหาน  อําเภอหนองหาน จ ังหว ัด
อุดรธานี

100 100,000

โครงการปร ับปรุงซ่อมสร้างถนนผิวจราจรลูกร ัง หมู่ท1ี2
บ้านม่วง ตําบลหนองหาน อําเภอหนองหาน จ ังหว ัดอุดรธานี 100 100,000

โครงการปร ับปรุงซ่อมสร้างถนนผิวจราจรลูกร ัง หมู่ท1ี
บ้านหนองงิว ตํ าบลหนองหา น  อํ าเ ภอหนองหา น จั งหว ั ด
อุดรธานี

100 100,000

โครงการปร ับปรุงซ่อมสร้างถนนผิวจราจรลูกร ัง หมู่ท1ี0
บ้านหนองหาน ตําบลหนองหาน  อําเภอหนองหาน จ ังหว ัด
อุดรธานี

100 100,000

โครงการงานก่อสร้างลงลูกร ังซ่อมสร้างถนนผิวจราจรลูกร ัง
 บ้านหนองหาน หมู่ที 2 ตําบลหนองหาน อําเภอหนองหาน
 จ ังหว ัดอุดรธานี

-100 0

โครงการปร ับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคม พร้อมก่อสร้าง
หอกระจายข่าว หมู่ที 11 บ้านหนองหาน ตําบลหนองหาน
อําเภอหนองหาน จ ังหว ัดอุดรธานี

-100 0

โครงการก่อสร้างหอถ ัง ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ท4ี บ้าน
ยาง ตําบลหนองหาน อําเภอหนองหาน จ ังหว ัดอุดรธานี

-100 0

7
ตําบลหนองหาน อําเภอหนองหาน จ ังหว ัดอุดรธานี -100 0

โครงการก่อสร้างศาลาคอนกรีตเสริมเหล็กชันเ ดี ยว (ศาลา
นาบุญ) หมู่ที 16 บ้านโสกหมู ตําบลหนองหาน อําเภอ
หนองหาน จ ังหว ัดอุดรธานี

-100 0
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0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0                  100,000 0 %

0 0                  100,000 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0                  497,000 0

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถ ังสูง ขนาด
10 ลบ.ม.(ถ ังไฟเบอร์กลาส4 ลูก) สถานทีก่อสร้ าง ชุ มชน
โนนมะค่า หมู่ที 14 บ้านหนองบ่อ ตําบลหนองหาน
อําเภอหนองหาน จ ังหว ัดอุดรธานี

โครงการปร ับปรุงซ่อมสร้างถนนผิวจราจรลูกร ัง หมู่ท8ี
บ้านโพนยอ ตําบลหนองหาน  อําเภอหนองหาน จ ังหว ัด
อุดรธานี

100 100,000

โครงการปร ับปรุงซ่อมสร้างถนนผิวจราจรลูกร ัง หมู่ท9ี
บ้านโสกหมู ตําบลหนองหาน  อําเภอหนองหาน จ ังหว ัด
อุดรธานี

100 100,000

โครงการปร ับปรุงซ่อมสร้างถนนผิวจราจรลูกร ัง หมู่ท6ี
บ้านหนองหาน ตําบลหนองหาน  อําเภอหนองหาน จ ังหว ัด
อุดรธานี

100 100,000

โครงการปร ับปรุงซ่อมสร้างถนนผิวจราจรลูกร ัง หมู่ท7ี
บ้านหนองบ่อ ตําบลหนองหาน  อําเภอหนองหาน จ ังหว ัด
อุดรธานี

100 100,000

โครงการปร ับปรุงซ่อมสร้างถนนผิวจราจรลูกร ัง หมู่ท4ี
บ้านยาง ตําบลหนองหาน อําเภอหนองหาน จ ังหว ัดอุดรธานี 100 100,000

โครงการปร ับปรุงซ่อมสร้างถนนผิวจราจรลูกร ัง หมู่ท5ี
บ้านม่วง ตําบลหนองหาน อําเภอหนองหาน จ ังหว ัดอุดรธานี 100 100,000

โครงการปร ับปรุงซ่อมสร้างถนนผิวจราจรลูกร ัง หมู่ท1ี7
บ้านยาง ตําบลหนองหาน อําเภอหนองหาน จ ังหว ัดอุดรธานี 100 100,000

โครงการปร ับปรุงซ่อมสร้างถนนผิวจราจรลูกร ัง หมู่ท3ี
บ้านเชียงงาม ตําบลหนองหาน  อําเภอหนองหาน จ ังหว ัด
อุดรธานี

100 100,000

โครงการปร ับปรุงซ่อมสร้างถนนผิวจราจรลูกร ัง หมู่ท1ี5
บ้านเชียงงาม ตําบลหนองหาน  อําเภอหนองหาน จ ังหว ัด
อุดรธานี

100 100,000

โครงการปร ับปรุงซ่อมสร้างถนนผิวจราจรลูกร ัง หมู่ท1ี6
บ้านโสกหมู ตําบลหนองหาน  อําเภอหนองหาน จ ังหว ัด
อุดรธานี

100 100,000
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0 0                  397,000 0

0 0 0 300,000 %

0 0              7 ,016,000 3,270,000
0 0              7 ,016,000 3,270,000

0 0             325,597.64 450,000 %
0 0            325 ,597.64 450,000
0 0            325 ,597.64 450,000
0 0              7 ,341,598 3,720,000

       1 ,030,300        1 ,019,300       10 ,737,940.22 7,311,320

0 0                    30,000 20,000 %
0 0  0 0 %
0 0                  149,000 150,000 %

0 0                    99,995 0 %

0 0  0 10,000 %

0 0  0 10,000 %

โครงการก่อสร้างวางท่อคสล.พร้อมบ่อพัก สถานทีก่อสร้ าง
ถนนสายหนองหาน-สะแบง หมู่ที 15 บ้านเชียงงาม ตําบล
หนองหาน  อําเภอหนองหาน จ ังหว ัดอุดรธานี

โครงการประชุมส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน -100 0

โครงการจ ัดทําแผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาชุมชน และ
อบต. 100 50,000

100 20,000

โครงการ อบต.หนองหาน ท้องถินไ ทย ห่ างไกลยาเ สพติ ด 100 100,000
โครงการก่อสร้างบ้านเทิดไท้ องค์ราช ันย์ -100 0

หมวดอืนๆ
โครงการ TO BE NUMBER 1 -100 0

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวมงานไฟฟ้าถนน 5,617,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 7,507,760

รวมเงินอุดหนุน 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ -100 0

รวมงบลงทุน 5,617,000
งบเงินอุดหนุน

โครงการวางท่อ PVC. ชัน มอก .13.5 จํานวน 500 ท่อน
(2,000 เมตร) หมู่ที 4 บ้านยาง ตําบลหนองหาน อําเภอ
หนองหาน จ ังหว ัดอุดรธานี

-100 0

5,617,000
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0 0  0 18,900 %

0 0                    10,697 20,000 %
0 0                  501,550 400,000 %
0 0  0 20,000 %
0 0  0 10,000 %
0 0  0 0 %
0 0                    59,550 60,000 %
0 0                    50,000 0
0 0                  354,000 0
0 0                    47,500 0
0 0                      2 ,500 0
0 0              1 ,304,792 718,900
0 0              1 ,304,792 718,900

0 0                    86,200 95,000 %
0 0                    10,000 20,000 %
0 0                   96 ,200 115,000
0 0                   96 ,200 115,000
0 0              1 ,400,992 833,900
0 0              1 ,400,992 833,900

             20,000  0                    19,850 20,000 %

โครงการจ ัดหาอุปกรณ์ตรวจสารเสพติดฯ
โครงการอําเภอหนองหานร่วมก ับ อปท.เคลือนที
โครงการจ ัดเวทีเสวนาปรองดองสมานฉันท์ ประจําปี2557
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมว ันสําค ัญทางราชการ

หมวดอืนๆ
โครงการแข่งข ันกีฬาเชือมความสั มพั นธ ์ ระหว ่ าง อบต. /
อปพร. / ตชต. -100 0

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

แผนงานการศาสนาว ัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 770,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 770,000

รวมเงินอุดหนุน 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0

เงินอุดหนุนส่วนราชการ -100 0
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณป ระโยชน์ -100 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวมค่าใช้สอย 770,000
รวมงบดําเนินงาน 770,000

โครงการอบรม ส ัมมนา เพือพั ฒน า ศั กยภา พของบุ คลากร 100 400,000
โครงการอบรมผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน -100 0

โครงการสนับสนุนการดําเนินการตามนโยบายของร ัฐบาล 150 50,000
โครงการเสริมสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง 700 80,000

โครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารระด ับอําเภอ 0 20,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต -100 0

โครงการรณรงค์ปลูกจิตสํานึก คุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมในการปฏิบ ัติราชการของผู้บริหาร และพนักงาน
ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองหาน

164.55 50,000
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 0  0                    50,000 50,000 %
 0  0  0 0 %

            20 ,000  0                   69 ,850 70,000

             90,000              50,000                    90,000 90,000 %
            90 ,000             50 ,000                   90 ,000 90,000
          110 ,000             50 ,000                 159 ,850 160,000
          110 ,000             50 ,000                 159 ,850 160,000

0 0                  200,000 200,000 %

0 0  0 0 %

0 0  0 0 %
0 0                  300,000 300,000 %
0 0                    25,000
0 0                  150,000
0 0                 675 ,000 500,000
0 0                 675 ,000 500,000

 0  0                    70,000 80,000 %
 0  0  0 17,000 %
 0  0                   70 ,000 97,000
 0  0                   70 ,000 97,000
 0  0                 745 ,000 597,000

          110 ,000             50 ,000                 745 ,000 757,000

โครงการงานระลึกการก่อต ังเ มื อง อุ ดร 121 ปี
โครงการเปิดอาคารสํานักงานหล ังใหม่

รวมงานศาสนาว ัฒนธรรมท้องถิน 320,000
รวมแผนงานการศาสนาว ัฒนธรรมและนันทนาการ 440,000

รวมเงินอุดหนุน 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0

เงินอุดหนุนส่วนราชการ -100 0
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณป ระโยชน์ -100 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวมค่าใช้สอย 320,000
รวมงบดําเนินงาน 320,000

โครงการจ ัดงานสืบสานว ัฒนธรรมทอดเทียนเข้าพรรษา 100 20,000
โครงการประเพณีว ันลอยกระทง -16.67 250,000

สงกรานต์
-85 30,000

โครงการจ ัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนืองในว ั นว ิ สาขบู
ชา 100 20,000

ค่าใช้สอย

หมวดอืนๆ

งานศาสนาว ัฒนธรรมท้องถิน
งบดําเนินงาน

รวมงบดําเนินงาน 120,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ 120,000

ว ัสดุกีฬา -44.44 50,000
รวมค่าว ัสดุ 50,000

รวมค่าใช้สอย 70,000
ค่าว ัสดุ

โครงการแข่งข ันกีฬาเด็ก เยาวชน ประชาชน -100 0
โครงการแข่งข ันกีฬาสานส ัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด 100 70,000
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             50,000            639,720                    85,814 231,120 %
 0              72,720                    18,637 37,680 %
 0  0  0 42,000 %

           169,000            167,040                  178,700 197,560 %
             36,000            125,760                  102,730 18,000 %
          255 ,000        1 ,005,240                 385 ,881 526,360
          255 ,000        1 ,005,240                 385 ,881 526,360

             42,000            100,000                  133,000 100,000 %

            42 ,000           100 ,000                 133 ,000 100,000

0 0 0 0 %

0 0                    19,200 20,000 %

0 0  0 0 %

0 0  0 100,000 %

0 0  0 100,000 %

0 0  0 0 %
โครงการปร ับปรุงภูมิท ัศน์ภายในองค์การบริหารส่วนตําบล
หนองหาน 100 50,000

โครงการจ ัดต ังศู นย ์ เรี ยนร ู ้ปร ั ชญา เ ศรษฐ กิ จพอเ พี ยง และ
การดําเนินการตามแนวพระราชดําริ -100 0

โครงการปร ับปรุงภูมิท ัศน์ทีทําการองค์ การบร ิ หา รส่ วน
ตําบลหนองหาน อําเภอหนองหาน จ ังหว ัดอุดรธานี

-100 0

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมของศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจําตําบลหนองหาน 0 20,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจ ักร 100 10,000

100 10,000

หมวดอืนๆ

รวมค่าตอบแทน 48,270
ค่าใช้สอย

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบ ัติราชการอ ันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน -51.73 48,270

รวมงบบุคลากร 621,240
งบดําเนินงาน

เงินเพิมต่ าง ขๆองพนั กงานจ ้ าง -100 0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 621,240

เงินประจําตําแหน่ง 0 42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 4.96 207,360

เงินเดือนพนักงาน 60.9 371,880
เงินเพิมต่ าง  ๆ ของพนั กงาน -100 0

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
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0 0  0 0 %

0 0  0 50,000 %

0 0  0 0 %

0 0                   19 ,200 270,000

 0  0  0 0 %
             10,000              15,000                      4 ,340 10,000 %

 0  0  0 0 %
            10 ,000             15 ,000                     4 ,340 10,000
            52 ,000           115 ,000                 156 ,540 380,000

0 0 0 20,000 %
0 0 0 20,000
0 0 0 20,000

          307 ,000        1 ,120,240                 542 ,421 926,360

0 0                    99,750 100,000 %

รวมงานส่งเสริมการเกษตร

เงินอุดหนุน

หมวดอืนๆ

โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 กล้า 83 พรรษา มหา
ราชินี ตามแนวพระราชดําริ หรือโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ

-100 0

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

1,089,510
งานอนุร ักษ์แหล่งนําและป่ าไม้

รวมเงินอุดหนุน 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0

เงินอุดหนุนส่วนราชการ -100 0

รวมงบดําเนินงาน 468,270
งบเงินอุดหนุน

ว ัสดุคอมพิวเตอร์ 100 20,000
รวมค่าว ัสดุ 130,000

ว ัสดุสํานักงาน 100 100,000
ว ัสดุการเกษตร 0 10,000

รวมค่าใช้สอย 290,000
ค่าว ัสดุ

โครงการปลูกหญ้าแฝก ส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงาน
ตามพระราชดําริ -100 0

โครงการเรียนรู้ปร ัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการ
ดําเนินการตามแนวพระราชดําริ

100 100,000

โครงการปลูกผ ักอินทรีย์ปลอดสารพิษ 100 100,000
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0 0  0 0 %
0 0                    99,815 0 %
0 0  0 0 %
0 0                  100,000
0 0                 299 ,565 100,000
0 0                 299 ,565 100,000
0 0                 299 ,565 100,000

          307 ,000        1 ,120,240                 841 ,986 1,026,360

           270,000            270,368                  333,563 198,288 %
             78,000              60,000                    42,000 60,000 %
           901,046            519,134                  122,000 1,118,389 %
           138,000            288,000                    14,500 166,850 %
           188,134            154,000                  201,330 251,600 %
       1 ,575,180        1 ,291,502                 713 ,393 1,795,127
       1 ,575,180        1 ,291,502                 713 ,393 1,795,127
       1 ,575,180        1 ,291,502                 713 ,393 1,795,127
       1 ,575,180        1 ,291,502                 713 ,393 1,795,127
     20,789,000      21,627,702       37 ,467,747.87 40,960,000

โครงการลดโลกร้อน 100 80,000

รวมทุกแผนงาน 40,000,000

รวมงบกลาง 2,050,998
รวมแผนงานงบกลาง 2,050,998

รวมงบกลาง 2,050,998
รวมงบกลาง 2,050,998

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 91.19 319,000
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน(กบท.) 82.83 460,000

เบียยั งชี พผ ู ้ป่วยเ อดส์ 0 60,000
สํารองจ่าย -13.87 963,298

งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประก ันส ังคม 25.42 248,700

งบกลาง
งบกลาง

รวมแผนงานการเกษตร 1,329,510
แผนงานงบกลาง

รวมงบดําเนินงาน 240,000
รวมงานอนุร ักษ์แหล่งนําและป่ าไม้ 240,000

รวมค่าใช้สอย 240,000
โครงการปลูกป่าชุมชน

โครงการประชาอาสาปลูกป่าชุมชน 100 80,000
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 100 80,000
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อําเภอ หนองหาน  จังหวัดอุดรธานี

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหาน

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559

ประมาณการจากรายรับจริง ประจําปีงบประมาณ 2557

ภาษีสุรา จํานวน 2,300,000 บาท

ประมาณการจากรายรับจริง ประจําปีงบประมาณ 2557

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 130,000 บาท

ประมาณการจากรายรับจริง ประจําปีงบประมาณ 2557

ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 5,050,000 บาท

ประมาณการจากรายรับจริง ประจําปีงบประมาณ 2557

ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 8,200,000 บาท

หมวดภาษีจัดสรร รวม 22,585,000 บาท

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ประมาณการจากรายรับจริง ประจําปีงบประมาณ 2557

รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 230,000 บาท

ประมาณการจากรายรับจริง ประจําปีงบประมาณ 2557

ค่าขายแบบแปลน จํานวน 100,000 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 330,000 บาท

ประมาณการจากรายรับจริง ประจําปีงบประมาณ 2557

ดอกเบีย จํานวน 400,000 บาท

ประมาณการเพิมจากปีทีผ่านมา

ค่าเช่าหรือบริการสถานที จํานวน 200,000 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 600,000 บาท

ประมาณการจากรายรับจริง ประจําปีงบประมาณ 2557

ค่าธรรมเนียมอืน ๆ จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการจากรายรับจริง ประจําปีงบประมาณ 2557

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการจากรายรับจริง ประจําปีงบประมาณ 2557

ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย จํานวน 180,000 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 185,000 บาท

ประมาณการจากรายรับจริง ประจําปีงบประมาณ 2557

ภาษีป้าย จํานวน 65,000 บาท

ประมาณการจากรายรับจริง ประจําปีงบประมาณ 2557

ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 75,000 บาท

ประมาณการจากรายรับจริง ประจําปีงบประมาณ 2557

ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 160,000 บาท

หมวดภาษีอากร รวม 300,000 บาท

รายได้จัดเก็บ

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 40,000,000   บาท  แยกเป็น
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ประมาณการจากรายรับจริง ประจําปีงบประมาณ 2557

เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 16,000,000 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 16,000,000 บาท

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ประมาณการจากรายรับจริง ประจําปีงบประมาณ 2557

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้นําบาดาล จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการจากรายรับจริง ประจําปีงบประมาณ 2557

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 3,200,000 บาท

ประมาณการจากรายรับจริง ประจําปีงบประมาณ 2557

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 530,000 บาท

ประมาณการจากรายรับจริง ประจําปีงบประมาณ 2557

ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 70,000 บาท

ประมาณการจากรายรับจริง ประจําปีงบประมาณ 2557

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 3,100,000 บาท
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อําเภอ หนองหาน   จังหวัดอุดรธานี

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหาน

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน ดังนี
- เงินค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  ตัง
ไว้  139,320 บาท
- เงินค่าตอบแทนรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ตัง
ไว้ 114,000 บาท
- เงินค่าตอบแทนเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ตัง
ไว้ 90,720 บาท
- เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนอง
หาน จํานวน 32 คน ตังไว้ 2,903,040 บาท
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบ
แทนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลและสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล(ฉบับที 2)พ.ศ.2557 (210600) (ผู้รับผิดชอบ สํานักปลัด)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 3,247,080 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้
บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
(ฉบับที 2)พ.ศ.2557 (210400) (ผู้รับผิดชอบ สํานักปลัด)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล

จํานวน 90,720 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษสําหรับนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนตําบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล(ฉบับที 2)พ.
ศ.2557 (210300) (ผู้รับผิดชอบ สํานักปลัด)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งสําหรับนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนตําบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล(ฉบับที 2)พ.
ศ.2557 (210200) (ผู้รับผิดชอบ สํานักปลัด)

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนสําหรับนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และรอง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ตําบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล(ฉบับที 2)พ.
ศ.2557 (210100) (ผู้รับผิดชอบ สํานักปลัด)

เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 532,080 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,961,080 บาท

งบบุคลากร รวม 9,829,560 บาท

งานบริหารทัวไป รวม 14,989,360 บาท

แผนงานบริหารงานทัวไป

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 40,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุด
หนุนทัวไป แยกเป็น
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เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้บริหาร จํานวน 3 อัตรา ได้แก่
- นักบริหารงาน อบต.(ปลัด อบต.ระดับ 8)จํานวน 1 อัตรา อัตราเดือน
ละ 5,600 บาท/เดือน ตังไว้ 67,200 บาท
- นักบริหารงาน อบต.(รองปลัด อบต. ระดับ 6)จํานวน 1 อัตรา อัตรา
เดือนละ 3,500 บาท/เดือน ตังไว้ 42,000 บาท
- นักบริงานทัวไป (หัวหน้าสํานักปลัด)จํานวน 1 อัตรา อัตราเดือน
ละ 3,500 บาท/เดือน ตังไว้ 42,000 บาท
(220300) (ผู้รับผิดชอบ สํานักปลัด)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 151,200 บาท

1.เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว,เงินปรับตามวุฒิของพนักงาน
ส่วนตําบล จํานวน 5 อัตรา ตังไว้ 81,480 บาท
- เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 2 อัตรา
- เจ้าหน้าทีธุรการ จํานวน 1 อัตรา
- เจ้าหน้าทีบันทึกข้อมูล จํานวน 2 อัตรา
2.เพือจ่ายเป็นเงินเพิมพิเศษรายเดือน ค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่งของ
ผู้บริหาร ตําแหน่งนักบริหารงาน อบต.8(ปลัด อบต.8)อัตราเดือน
ละ 5,600 บาท/เดือน ตังไว้ 67,200 บาท
3.เพือจ่ายเป็นเงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ(พ.ร.ส.)ให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล ตําแหน่งเจ้าหน้าทีป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย จํานวน 1 อัตรา ตังไว้ 12,000 บาท
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/
ว 1372 ลว.1 ก.ค.2558 (220200) (ผู้รับผิดชอบ สํานักปลัด)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 160,680 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล จํานวน 14 อัตรา ได้แก่
- นักบริหารงาน อบต.(ปลัด อบต.ระดับ 8) จํานวน 1 อัตรา
- นักบริหารงาน อบต.(รองปลัด อบต.ระดับ 6) จํานวน 1 อัตรา
- นักบริหารงานทัวไป (หัวหน้าสํานักปลัด ระดับ 6) จํานวน 1 อัตรา
- เจ้าหน้าทีวิเคราะห์นโยบายและแผน จํานวน 1 อัตรา
- นิติกร จํานวน 1 อัตรา
- บุคลากร จํานวน 1 อัตรา
- นักวิชาการประชาสัมพันธ์ จํานวน 1 อัตรา
- เจ้าหน้าทีตรวจสอบภายใน จํานวน 1 อัตรา
- เจ้าหน้าทีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1 อัตรา
- เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 2 อัตรา
- เจ้าหน้าทีธุรการ จํานวน 1 อัตรา
- เจ้าหน้าทีบันทึกข้อมูล จํานวน 2 อัตรา
ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิน เรือง กําหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน (ฉบับ
ที 5) (220100) (ผู้รับผิดชอบ สํานักปลัด)

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,995,920 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,868,480 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน และ
พนักงานจ้าง เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ทังนีตามหลัก
เกณฑ์ เงือนไขและวิธีการทีทางคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
กําหนด ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2557 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/
ว 3072 ลว.29 ก.ย.2557 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบ
ต. ที มท 0809.3/ว 851 ลว.27 เม.ย.2558 (310100)(ผู้รับผิด
ชอบ สํานักปลัด)

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 440,200 บาท

ค่าตอบแทน รวม 626,200 บาท

งบดําเนินงาน รวม 4,836,200 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวแก่พนักงาน
จ้าง จํานวน  9 อัตรา
- พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที
ธุรการ จํานวน 1 อัตรา
- พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีบันทึก
ข้อมูล จํานวน 1 อัตรา
- พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย จํานวน 1 อัตรา
- พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
จํานวน 6 อัตรา
- พนักงานจ้างทัวไป ตําแหน่ง นักการภารโรง จํานวน 1 อัตรา
- พนักงานจ้างทัวไป ตําแหน่ง แม่บ้าน จํานวน 1 อัตรา
- พนักงานจ้างทัวไป ตําแหน่ง คนสวน จํานวน 1 อัตรา
- พนักงานจ้างทัวไป ตําแหน่ง คนงานทัวไป จํานวน 3 อัตรา
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/
ว 1372 ลว.1 ก.ค.2558 (220700) (ผู้รับผิดชอบ สํานักปลัด)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 274,800 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง จํานวน 17 อัตรา ได้แก่
- พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีวิเคราะห์นโยบายและ
แผน จํานวน 1 อัตรา
- พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยบุคลากร จํานวน 1 อัตรา
- พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที
ธุรการ จํานวน 1 อัตรา
- พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีบันทึก
ข้อมูล จํานวน 1 อัตรา
- พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย จํานวน 1 อัตรา
- พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
จํานวน 6 อัตรา
- พนักงานจ้างทัวไป ตําแหน่ง นักการภารโรง จํานวน 1 อัตรา
- พนักงานจ้างทัวไป ตําแหน่ง แม่บ้าน จํานวน 1 อัตรา
- พนักงานจ้างทัวไป ตําแหน่ง คนสวน จํานวน 1 อัตรา
- พนักงานจ้างทัวไป ตําแหน่ง คนงานทัวไป จํานวน 3 อัตรา
ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิน เรือง กําหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน (ฉบับ
ที 5) (220600) (ผู้รับผิดชอบ สํานักปลัด)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,285,880 บาท
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เพือจ่ายเป็น
1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลหน่วยงานอืนๆ ตัง
ไว้ 20,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร,ค่าเครืองดืม,ค่าของขวัญ,ค่าพิมพ์
เอกสาร,ค่าใช้จ่ายทีเกียวเนืองในการเลียงรับรอง รวมทังค่าบริการและค่า
ใช้จ่ายอืน ซึงจําเป็นต้องเกียวกับการรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคลทีมานิเทศงาน,ตรวจงาน หรือเยียมชม หรือศึกษาดูงาน และเจ้า
หน้าทีทีเกียวข้องซึงร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
2. ค่ารับรองการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หรือคณะ
กรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ตังไว้ 50,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่า
อาหาร,ค่าเครืองดืมต่างๆ,เครืองใช้ในการเลียงรับรอง และค่าบริการ
อืนๆ ซึงจําเป็นต้องจ่ายทีเกียวกับการเลียงรับรองในการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล หรือประชุมคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรม
การทีได้รับการแต่งตังตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสังการ
ของกระทรวงมาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน กับ
รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน
(320200) (ผู้รับผิดชอบ สํานักปลัด)

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 70,000 บาท

เพือจ่ายเป็น
- ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าบอกรับวารสาร
- ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาเครืองเสียง ค่าจ้างเหมารถยนต์ ค่าจ้าง
เหมาจัดทําเว็บไซต์หน่วยงาน และค่าจ้างเหมาในการปฏิบัติงานต่างๆ
- ค่าเข้าเล่มหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น
- ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทําป้ายประกาศ ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
(320100) (ผู้รับผิดชอบ สํานักปลัด)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 800,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 2,520,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้บริหาร พนักงานส่วน
ตําบล หรือเป็นผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ หรือหนังสือสังการกําหนด ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีด่วนทีสุด ที  กค 0422.3/
ว 21 ลว. 13 กุมภาพันธ์  2557 เรืองประเภทและอัตราเงินบํารุงศึกษา
และค่าเล่าเรียน และหนังสือกรมบัญชีด่วนทีสุด ที  กค 0422.3/
ว 80 ลว. 8 เมษายน  2557 เรืองการเบิกจ่ายตามประเภทและอัตราเงิน
บํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน (310500) (ผู้รับผิดชอบ สํานักปลัด)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 46,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล หรือผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่า
บ้าน ทังนีตามหลักเกณฑ์ เงือนไขและวิธีการทีทางราชการกําหนด ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ.2551(310400) (ผู้รับผิดชอบ สํานักปลัด)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 120,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วน
ตําบล และผู้มีสิทธิเบิกค่าการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300) (ผู้
รับผิดชอบ สํานักปลัด)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา หรือซ่อมแซมวัสดุ และครุภัณฑ์
ต่างๆ เช่น เครืองพิมพ์ดีด เครืองอัดสําเนา เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองถ่าย
เอกสาร รถจักรยานยนต์ รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกนํา รถบรรทุก
ขยะ รถบรรทุกหกล้อ รถกระเช้าไฟฟ้า หรือซ่อมแซมทีดิน และสิงก่อ
สร้าง หรือทรัพย์สินอืนๆ ทีอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วน
ตําบล ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลว.9 มิ.ย.2558 (320400) (ผู้รับผิด
ชอบ สํานักปลัด)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 350,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการฝึกอบรมเพิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง และศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนตําบลหนอง
หาน ,ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) (320300) (ผู้รับผิด
ชอบ สํานักปลัด)

โครงการฝึกอบรมเพิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง และศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองหาน

จํานวน 400,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการจัดทําและปรับปรุง
เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองหาน (320300) (ผู้รับผิด
ชอบ สํานักปลัด)

โครงการจัดทําและปรับปรุงเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองหาน จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร สําหรับ
เป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวเนืองกับการเดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนา
ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ของ
องค์การบริหารส่วนตําบล ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว 2052 ลว.7 เม.ย.2558 และหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองส่วนท้องถิน จ.อุดรธานี ที อด 0023.5/861 ลว.27 พ.
ค.2558 (320300) (ผู้รับผิดชอบ สํานักปลัด)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 250,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการสอบแข่งขันเพือบรรจุบุคคลเป็น
พนักงานส่วนตําบล/พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนอง
หาน ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบ
ต. ที มท 0809.2/ว 34 ลว.1 เม.ย.2558(320300) (ผู้รับผิดชอบ สํานัก
ปลัด)

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการสอบแข่งขันเพือบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วน
ตําบล/พนักงานจ้าง

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตังนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล(ครบวาระ) หรือการเลือกตัง
ซ่อม(แทนตําแหน่งว่าง)ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0890.4/ว 3992 ลว.2 ต.ค.2556 และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิน ที มท 0809.4/468 ลว.17 ม.
ค.2556 (320300) (ผู้รับผิดชอบ สํานักปลัด)

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตัง จํานวน 400,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
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เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์โฆษณา เผยแพร่และประชา
สัมพันธ์ เช่น กระดาษ พู่กัน สี การอัด ขยายภาพ ป้ายประชาสัมพันธ์ สือ
โฆษณาและประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลว.9 มิ.ย.2558,
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) (331100) (ผู้รับผิด
ชอบ สํานักปลัด)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น วัสดุเครืองดับ
เพลิง นํายาหรือผงดับเพลิง สายดับเพลิง ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลว.9 มิ.
ย.2558,ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) (331600) (ผู้รับผิด
ชอบ สํานักปลัด)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดเชือเพลิงและหล่อลืน ทีใช้สําหรับรถจักรยานยนต์ รถ
ยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกหกล้อ รถบรรทุกขยะ รถบรรทุกนํา รถกระเช้า
ไฟฟ้า เครืองตัดหญ้า เครืองพ่นหมอกควัน และครุภัณฑ์อืนๆขององค์การ
บริหารส่วนตําบล ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ตําบล เช่น นํามันเบนซิน นํามันดีเซล นํามันเครือง ฯลฯ ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/
ว 1134 ลว.9 มิ.ย.2558,ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
(330600) (ผู้รับชอบ สํานักปลัด)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ทีเกียวกับยานพาหนะและขน
ส่ง เช่น แบตเตอรี ยางนอก ยางใน หัวเทียน เบาะ ฯลฯ ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/
ว 1134 ลว.9 มิ.ย.2558,ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-
2561) (330500) (ผู้รับผิดชอบ สํานักปลัด)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว สิงของเครืองใช้ต่างๆ ทีใช้สําหรับ
งานบ้านงานครัว เช่น แก้วนํา จาน ชาม ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก นํายาล้าง
จาน นํายาถูพืน กระดาษทิชชู ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลว.9 มิ.ย.2558,
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) (330300) (ผู้รับผิด
ชอบ สํานักปลัด)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น วิทยุสือสาร ฟิวส์ เทปพันสาย
ไฟ สายไฟฟ้า ปลัก สวิตช์ไฟ หลอดไฟฟ้า และวัสดุอืนๆ เพือใช้ในอาคาร
สํานักงาน หรือในเขตพืนทีรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลว.9 มิ.ย.2558,ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.
ศ.2559-2561)(330200) (ผู้รับผิดชอบ สํานักปลัด)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 170,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ทีใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้ม ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/
ว 1134 ลว.9 มิ.ย.2558,ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-
2561) (330100) (ผู้รับผิดชอบ สํานักปลัด)

วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 1,320,000 บาท



วันทีพิมพ์ : 24/9/2558  13:41:31 หน้า : 7/49

เพือจ่ายเป็นค่าสือสารผ่านดาวเทียม ค่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต และค่าใช้
จ่ายเกียวกับโทรคมนาคมอืนๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ เช่น ค่าเช่าพืนทีเว็บไซต์ ค่าธรรมเนียมการให้
บริการ (340500) (ผู้รับผิดชอบ สํานักปลัด)

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซือดวงตราไปรษณีย์อากร และค่า
ธรรมเนียมต่างๆ (340400) (ผู้รับผิดชอบ สํานักปลัด)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วน
ตําบล (340300) (ผู้รับผิดชอบ สํานักปลัด)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบล หรืออาคาร
สถานทีทีอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบล (340100) (ผู้รับ
ผิดชอบ สํานักปลัด)

ค่าไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 370,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล แผ่น
โปรแกรม เมาส์ คีย์บอร์ด แฟรชไดร์ ฯลฯ และอืนๆทีเกียวกับ
คอมพิวเตอร์ ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลว.9 มิ.ย.2558,ตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2559-2561) (331400) (ผู้รับผิดชอบ สํานักปลัด)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ จํานวน 1 เครือง ตัง
ไว้ 23,000 บาท โดยมีคุณสมบัติดังนี
1)ราคาทีกําหนดเป็นราคาทีรวมค่าติดตังแบบแยก
ส่วน
2)เครืองปรับอากาศทีมีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม่
เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
3)ต้องเป็นเครืองปรับอากาศทีประกอบสําเร็จรูปทังชุด ทังหน่วยส่งความ
เย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
4)เครืองปรับอากาศทีมีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่น
ละออง และสามารถถอดล้างทําความสะอาดได้
 - ชนิดตังพืนหรือแขวน
 - ชนิดติดผนัง
สําหรับชนิดตู้ตังพืน เป็นเครืองปรับอากาศทีไม่มีระบบฟอกอากาศ
5)มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
6)การจัดซือเครืองปรับอากาศขนาดอืน ๆ ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี
เมือวันที 9 มกราคม 2533 แจ้งตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ที นร0202/ว 4 ลงวันที11 มกราคม 2533 และตามมติคณะกรรมการ
นโยบายพลังงานแห่งชาติครัง ที 3/2539(ครังที 57)เมือวัน
ที 14 มิถุนายน 2539 เกียวกับการประหยัดพลังงาน โดยให้พิจารณาจัด
ซือเครืองปรับอากาศทีมีประสิทธิภาพสูง(EER)นอกเหนือจากการ
พิจารณาด้านราคา โดยใช้หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติคือ
 - ถ้าจํานวนบีทียูเท่ากัน ให้พิจารณาเปรียบเทียบจํานวนวัตต์ทีน้อยกว่า
 - ถ้าจํานวนบีทียูไม่เท่ากัน ให้นําจํานวนบีทยูหารด้วยจํานวนวัตต์(บีทียูต่อ
วัตต์)ผลทีได้คือค่า EER ถ้าค่าของ EER สูง ถือว่าเครืองปรับอากาศมี
ประสิทธิภาพสูง สามารถประหยัดพลังงานได้ดีกว่า
7)การติดตังเครืองปรับอากาศ
(1)แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี สวิตช์ 1ตัวท่อทองแดงไป
กลับหุ้มฉนวนยาว 5 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
8)ค่าติดตังเครืองปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตังแยกจากราคา
เครืองปรับอากาศ)
(1)ชนิดตังพืนหรือชนิดแขวน
ขนาดไม่ตํากว่า 13,000 บีทียู 3,000 บาท
ขนาดไม่ตํากว่า 40,000 บีทียู 4,500 บาท
(2)ชนิดตู้ตังพืน
ขนาดไม่ตํากว่า 33,000 บีทียู 4,000 บาท
ขนาดไม่ตํากว่า 42,000 บีทียู 5,000 บาท
(3)ชนิดติดผนัง
ขนาด12,000-24,000 บีทียู 3,000 บาท(ราคาตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ประจําปี 2558 ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลว.9 มิ.ย.2558,ตามแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)(410100) (ผู้รับผิดชอบ  สํานักปลัด)

ค่าจัดซือเครืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตังพืนหรือชนิดแขวน(มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บีทียู จํานวน 1 เครือง

จํานวน 23,000 บาท

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าครุภัณฑ์ รวม 120,600 บาท

งบลงทุน รวม 283,600 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ จํานวน 1 เครือง บาท ตัง
ไว้ 28,000 บาท โดยมีคุณสมบัติดังนี
1)ราคาทีกําหนดเป็นราคาทีรวมค่าติดตังแบบแยก
ส่วน
2)เครืองปรับอากาศทีมีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม่
เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
3)ต้องเป็นเครืองปรับอากาศทีประกอบสําเร็จรูปทังชุด ทังหน่วยส่งความ
เย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
4)เครืองปรับอากาศทีมีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่น
ละออง และสามารถถอดล้างทําความสะอาดได้
 - ชนิดตังพืนหรือแขวน
 - ชนิดติดผนัง
สําหรับชนิดตู้ตังพืน เป็นเครืองปรับอากาศทีไม่มีระบบฟอกอากาศ
5)มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
6)การจัดซือเครืองปรับอากาศขนาดอืน ๆ ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี
เมือวันที 9 มกราคม 2533 แจ้งตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ที นร0202/ว 4 ลงวันที11 มกราคม 2533 และตามมติคณะกรรมการ
นโยบายพลังงานแห่งชาติครัง ที 3/2539(ครังที 57)เมือวัน
ที 14 มิถุนายน 2539 เกียวกับการประหยัดพลังงาน โดยให้พิจารณาจัด
ซือเครืองปรับอากาศทีมีประสิทธิภาพสูง(EER)นอกเหนือจากการ
พิจารณาด้านราคา โดยใช้หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติคือ
 - ถ้าจํานวนบีทียูเท่ากัน ให้พิจารณาเปรียบเทียบจํานวนวัตต์ทีน้อยกว่า
 - ถ้าจํานวนบีทียูไม่เท่ากัน ให้นําจํานวนบีทยูหารด้วยจํานวนวัตต์(บีทียูต่อ
วัตต์)ผลทีได้คือค่า EER ถ้าค่าของ EER สูง ถือว่าเครืองปรับอากาศมี
ประสิทธิภาพสูง สามารถประหยัดพลังงานได้ดีกว่า
7)การติดตังเครืองปรับอากาศ
(1)แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี สวิตช์ 1ตัวท่อทองแดงไป
กลับหุ้มฉนวนยาว 5 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
8)ค่าติดตังเครืองปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตังแยกจากราคา
เครืองปรับอากาศ)
(1)ชนิดตังพืนหรือชนิดแขวน
ขนาดไม่ตํากว่า 13,000 บีทียู 3,000 บาท
ขนาดไม่ตํากว่า 40,000 บีทียู 4,500 บาท
(2)ชนิดตู้ตังพืน
ขนาดไม่ตํากว่า 33,000 บีทียู 4,000 บาท
ขนาดไม่ตํากว่า 42,000 บีทียู 5,000 บาท
(3)ชนิดติดผนัง
ขนาด12,000-24,000 บีทียู 3,000 บาท(ราคาตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ประจําปี 2558 ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลว.9 มิ.ย.2558,ตามแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)(410100) (ผู้รับผิดชอบ  สํานักปลัด)

ค่าจัดซือเครืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตังพืนหรือชนิดแขวน(มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู จํานวน 1 เครือง

จํานวน 28,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงาน จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18 นิว จํานวน 2 ชุดๆละ 16,000 บาท ตังไว้ 32,000 บาท โดยมี
คุณสมบัติดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 Core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หรือดี
กว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 100 GB หรือจํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย
(Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast ratioไม่น้อย
กว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว จํานวน 1 หน่วย
(ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ณ วันที 18 กุมภาพันธ์ 2558)ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลว.9 มิ.
ย.2558,ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) (411600) (ผู้รับผิด
ชอบ สํานักปลัด)

ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน  2  ชุด จํานวน 32,000 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กเอกสาร ขนาด 4 ฟุต จํานวน 6 ชุดๆ
ละ 5,000 บาท ตังไว้ 30,000 บาท โดยมีคุณสมบัติดังนี
- ด้านบนบานเลือนกระจก ด้านล่างบานเลือนทึบ
- วัสดุผลิตจากเหล็กแผ่นขึนรูป หนา 0.7 มิลลิเมตร
- ติดตังกุญแจแบบล็อคในบาน
(ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจําปี 2558)ถือปฏิบัติตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/
ว 1134 ลว.9 มิ.ย.2558,ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-
2561) (410100) (ผู้รับผิดชอบ สํานักปลัด)

ค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 4 ฟุต จํานวน 6 ชุด จํานวน 30,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการปรับปรุงห้องพัก
รับรองหน้านายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองหาน ตัง
ไว้ 63,000 บาท พิกัดสถานทีตังโครงการ ละติจูด 17.362235 ลองติจู
ด 103.083551 ,ตามแบบแปลน อบต.หนองหาน เลขที AP-37/59 ,ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 948 ลว.5 เม.ย.2555 และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1096 ลว.29 เม.
ย.2556,ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) (420900) (ผู้รับผิด
ชอบ สํานักปลัด)

โครงการปรับปรุงห้องพักรับรองหน้าห้องนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
หนองหาน

จํานวน 63,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการปรับปรุง ต่อเติม
อาคารบริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตําบลหนองหาน ตัง
ไว้ 100,000 บาท พิกัดสถานทีตังโครงการ ละติจูด 17.362977 ลองติจู
ด 103.083460 ,ตามแบบแปลน อบต.หนองหาน เลขที AP-36/59 ,ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 948 ลว.5 เม.ย.2555 และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1096 ลว.29 เม.
ย.2556,ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) (420900) (ผู้รับผิด
ชอบ สํานักปลัด)

โครงการปรับปรุง ต่อเติมอาคารบริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตําบล
หนองหาน

จํานวน 100,000 บาท

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 163,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifuntion แบบฉีด
หมึก (Inkjet) จํานวน 1 เครือง ตังไว้ 7,600 บาท  โดยมีคุณสมบัติดัง
นี
- เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถ
เป็น Printer, Copier,Scanner และ Fax ภายในเครืองเดียวกัน ใช้
เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed) สามารถถ่าย
เอกสารสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย
(Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custum โดยถาดใส่กระดาษ
ได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
(ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ณ วันที 18 กุมภาพันธ์ 2558)ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลว.9 มิ.
ย.2558,ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) (411600) (ผู้รับผิด
ชอบ สํานักปลัด)

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์  จํานวน 1 เครือง จํานวน 7,600 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้บริหาร ตําแหน่งนักบริหารงานกอง
คลัง (ผู้อํานวยการกองคลัง 7) อัตราเดือนละ  3,500 บาท/เดือน ตัง
ไว้  42,000 บาท (220300) (ผู้รับผิดชอบ กองคลัง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว เงินปรับเพิมตามวุฒิของ
พนักงานส่วนตําบล จํานวน 6 อัตรา ได้แก่
- นักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา
- นักวิชาการพัสดุ จํานวน 1 อัตรา
- นักวิชาการจัดเก็บราย
ได้ จํานวน 1 อัตรา
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จํานวน 1 อัตรา
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา
- เจ้าพนักงานพัสดุ จํานวน 1 อัตรา
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/
ว 1372 ลว.1 ก.ค.2558 (220200) (ผู้รับผิดชอบ กองคลัง)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล จํานวน 7 อัตรา ได้แก่
- นักบริหารงานคลัง (ผู้อํานวยการกองคลัง 7)จํานวน 1 อัตรา
- นักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา
- นักวิชาการพัสดุ จํานวน 1 อัตรา
- นักวิชาการจัดเก็บราย
ได้ จํานวน 1 อัตรา
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จํานวน 1 อัตรา
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา
- เจ้าพนักงานพัสดุ จํานวน 1 อัตรา
ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิน เรือง กําหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน (ฉบับ
ที 5) (220100) (ผู้รับผิดชอบ กองคลัง)

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,197,840 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,752,940 บาท

งบบุคลากร รวม 1,752,940 บาท

งานบริหารงานคลัง รวม 2,502,840 บาท

เพือจ่ายเป็น
1. เงินค่าจ้างการตรวจผลงานต่างๆ ตังไว้ 20,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่า
จ้างการตรวจผลงาน การประเมินวิทยฐานะ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ตรวจผลงาน คณะกรรมการประเมินผลงานของพนักงานส่วนตําบล และ
ค่าใช้จ่ายเกียวกับการประเมินบุคคล ผลงาน การสํารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ การประเมินผลงานขององค์การบริหารส่วน
ตําบล (510100) (ผู้รับผิดชอบ สํานักปลัด)
2. ค่าสมนาคุณ ตังไว้ 20,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าสมนาคุณแก่คณะ
กรรมการสอบข้อเท็จจริง คณะกรรมการอืนๆ ทีได้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่ทางราชการของงอค์การบริหารส่วนตําบล (551000) (ผู้รับ
ผิดชอบ สํานักปลัด)

รายจ่ายอืน จํานวน 40,000 บาท

รายจ่ายอืน รวม 40,000 บาท

งบรายจ่ายอืน รวม 40,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้บริหาร พนักงานส่วน
ตําบล หรือผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ หรือหนังสือสังการกําหนด ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีด่วนทีสุด ที  กค 0422.3/
ว 21 ลว. 13 กุมภาพันธ์  2557 เรืองประเภทและอัตราเงินบํารุงศึกษา
และค่าเล่าเรียน และหนังสือกรมบัญชีด่วนทีสุด ที  กค 0422.3/
ว 80 ลว. 8 เมษายน  2557 เรืองการเบิกจ่ายตามประเภทและอัตราเงิน
บํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน (310500) (ผู้รับผิดชอบ กองคลัง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบล หรือผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่า
บ้าน ทังนีตามหลักเกณฑ์ เงือนไขและวิธีการทีทางราชการกําหนด ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ.2551(310400) (ผู้รับผิดชอบ กองคลัง)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 120,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนท้องถินและ
พนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ทังนีตามหลัก
เกณฑ์ เงือนไขและวิธีการทีทางคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
กําหนด ค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัตราชการอันเป็นประโยชน์แก่ทาง
ราชการ เช่น คณะกรรมการเปิดซอง คณะกรรมการตรวจการจ้าง ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่
พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2557 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/
ว 3072 ลว.29 ก.ย.2557 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบ
ต. ที มท 0809.3/ว 851 ลว.27 เม.ย.2558(310100) (ผู้รับผิด
ชอบ กองคลัง)

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 132,700 บาท

ค่าตอบแทน รวม 272,700 บาท

งบดําเนินงาน รวม 702,700 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวแก่พนักงาน
จ้าง จํานวน 3 อัตรา ได้แก่
- พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีการเงินและ
บัญชี จํานวน 1 อัตรา
- พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีพัสดุ จํานวน 1 อัตรา
- พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีจัดเก็บราย
ได้ จํานวน 1 อัตรา
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/
ว 1372 ลว.1 ก.ค.2558 (220700) (ผู้รับผิดชอบ กองคลัง)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 113,900 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้าง จํานวน 3 อัตรา ได้แก่
- พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีการเงินและ
บัญชี จํานวน 1 อัตรา
- พนักจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีพัสดุ จํานวน 1 อัตรา
- พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีจัดเก็บราย
ได้ จํานวน 1 อัตรา
ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิน เรือง กําหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน (ฉบับ
ที 5) (220600) (ผู้รับผิดชอบ กองคลัง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 394,200 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล แผ่น
โปรแกรม เมาส์ คีย์บอร์ด แฟรชไดร์ ฯลฯ และอืนๆทีเกียวกับ
คอมพิวเตอร์ ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลว.9 มิ.ย.2558,ตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2559-2561) (331400) (ผู้รับผิดชอบ กองคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ทีใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้ม ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/
ว 1134 ลว.9 มิ.ย.2558,ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-
2561) (330100) (ผู้รับผิดชอบ กองคลัง)

วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 180,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการจัดทําแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินในเขตพืนทีขององค์การบริหารส่วนตําบลหนอง
หาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนทีภาษี และทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2550 และถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.3/
ว 462 ลวฅ29 ก.กพ.2551 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.3/ว 67 ลว.9 ม.ค.2555,ตามแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ.2559-2561) (320300) (ผู้รับผิดชอบ กองคลัง)

โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร สําหรับ
เป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวเนืองกับการเดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนา
ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหาน ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว 2052 ลว.7 เม.ย.2558 และหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองส่วนท้องถิน จ.อุดรธานี ที อด 0023.5/861 ลว.27 พ.
ค.2558 (320300) (ผู้รับผิดชอบ กองคลัง)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 100,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนการฝึกอบรม การประชุม
สัมมนา การทัศนศึกษาดูงาน สําหรับพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตําบล (320100) (ผู้รับผิดชอบ กองคลัง)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
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เพือเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifuntion แบบฉีด
หมึก (Inkjet) จํานวน 2 เครืองๆละ 7,600 บาท ตัง
ไว้ 15,200 บาท  โดยมีคุณสมบัติดังนี
- เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถ
เป็น Printer, Copier,Scanner และ Fax ภายในเครืองเดียวกัน ใช้
เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed) สามารถถ่าย
เอกสารสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 90 สําเนา ย่อและขยาย
ได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custum โดยถาดใส่กระดาษ
ได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
(ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ณ วันที 18 กุมภาพันธ์ 2558)ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลว.9 มิ.
ย.2558,ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) (411600) (ผู้รับผิด
ชอบ กองคลัง)

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ จํานวน 2 เครือง จํานวน 15,200 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงาน จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18 นิว จํานวน 2 ชุดๆละ  16,000  บาท ตังไว้ 32,000 บาท โดยมี
คุณสมบัติดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU)ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 Core)มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หรือดี
กว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย
(Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast ratioไม่น้อย
กว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว จํานวน 1 หน่วย
(ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ณ วันที 18 กุมภาพันธ์ 2558)ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลว.9 มิ.
ย.2558,ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) (411600) (ผู้รับผิด
ชอบ กองคลัง)

ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 ชุด จํานวน 32,000 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าครุภัณฑ์ รวม 47,200 บาท

งบลงทุน รวม 47,200 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพร้อมติดตังกล้องวงจรปิด ตังไว้ 80,000 บาท โดยมี
คุณสมบัติดังนี
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด IP แบบมุมมองคงที (IP Fixed Camera)
1.เป็นกล้องวงจรปิดชนิด IP/Network Camera ทีติดตังด้วยมุมการมอง
ภาพแบบคงที
2.สามารถแสดงภาพได้ทังกลางวันและกลาง
คืน (Day/Night Camera) โดยมีการควบคุมการเลือน IR Filter
อัตโนมัติในตัวกล้องเมือเปลียนโหมดการบันทึกภาพ
3.มีระบบการ Scan ภาพแบบ Progressive Scan หรือดีกว่า
4.มีขนาดตัวรับภาพไม่เล็ก
กว่า 1/3 นิว ชนิด CCD หรือ CMOS หรือ MOS หรือดีกว่า พร้อม
เลนส์อยู่ภายในตัวกล้อง หรือ มีเลนส์ แบบต่อภายนอกทีเป็นชนิดปรับช่อง
รับแสง (Iris) แบบอัตโนมัติได้
5.สามารถตังค่าการแสดงความละเอียดภาพ สําหรับพืนทีทัว
ไป และ สําหรับพืนทีสําคัญ ให้แตกต่างกันได้  และสามารถส่งสัญญาณ
ภาพได้ ที 25 FPS หรือดีกว่า
6.มีความละเอียดของกล้องตังแต่  2 MegaPixels ขึน
ไป หรือ Full HD 1080p หรือดีกว่า
7.มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.5 LUX สําหรับการแสดงภาพ
สี (Day Mode) และไม่มากกว่า 0.05 LUX
สําหรับการแสดงภาพขาวดํา (Night Mode) หรือดีกว่า
8.มีระบบปรับภาพอัตโนมัติ Back Focus เพือให้ภาพทีมีความคมชัดทัง
ในเวลากลางวันและกลางคืนสําหรับพืนทีสําคัญ
9.สามารถแสดงรายละเอียดของภาพทีมีความแตกต่างของแสง
มาก (Wide Dynamic Range)
10.รองรับการส่งสัญญาณภาพแบบ Multi Stream สําหรับพืนทีสําคัญ
11.ส่งสัญญาณภาพแบบ ONVIF H.264 หรือเทียบเท่า
12.สามารถทํางานผ่านระบบเครือข่ายตาม
มาตรฐาน IPv4 หรือ IPv6 ได้
13.ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตังอุปกรณ์เพิมเติมสําหรับหุ้ม
กล้อง (Housing)ทีได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า
14.สามารถใช้งานกับกระแสไฟฟ้าทีจ่ายออกจาก
อุปกรณ์  แบบ Power Over Ethernet(PoE)ได้
(มาตรฐานคุณลักษณะตามกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ
สาร ราคาตามท้องตลาด),ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-
2560) (410700) (ผู้รับผิดชอบ สํานักปลัด)

ค่าจัดซือพร้อมติดตังกล้องวงจรปิด จํานวน 80,000 บาท

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าครุภัณฑ์ รวม 80,000 บาท

งบลงทุน รวม 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.),ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-
2561) (320300) (ผู้รับผิดชอบ สํานักปลัด)

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จํานวน 50,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 130,000 บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
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เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้บริหาร ตําแหน่งนักบริหารงานการ
ศึกษา (หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ 6) อัตรา
เดือน 3,500 บาท/เดือน ตังไว้ 42,000 บาท (220300) (ผู้รับผิดชอบ
ส่วนการศึกษาฯ)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว เงินปรับเพิมตามวุฒิของ
พนักงานส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา ได้แก่
- นักวิชาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จํานวน 1 อัตรา
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/
ว 1372 ลว.1 ก.ค.2558 (220200) (ผู้รับผิดชอบ ส่วนการศึกษาฯ)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล จํานวน 2 อัตรา ได้แก่
- นักบริหารงานการศึกษา (หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ระดับ 6)จํานวน 1 อัตรา
- นักวิชาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จํานวน 1 อัตรา
ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิน เรือง กําหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน (ฉบับ
ที 5) (220100) (ผู้รับผิดชอบ ส่วนการศึกษาฯ)

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 442,920 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 926,400 บาท

งบบุคลากร รวม 926,400 บาท

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,171,400 บาท

แผนงานการศึกษา

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลปีใหม่ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองหาน ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว 2208 ลว.2 ธ.ค.2557,
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) (320300) (ผู้รับผิด
ชอบ สํานักปลัด)

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ และเทศกาล
ปีใหม่

จํานวน 40,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท

งานเทศกิจ รวม 40,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบล หรือผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่า
บ้าน ทังนีตามหลักเกณฑ์ เงือนไขและวิธีการทีทางราชการกําหนด ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ.2551(310400) (ผู้รับผิดชอบ ส่วนการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน และ
พนักงานจ้าง เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)ทังนีตามหลัก
เกณฑ์ เงือนไขและวิธีการทีทางคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
กําหนด ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2557 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/
ว 3072 ลว.29 ก.ย.2557 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบ
ต. ที มท 0809.3/ว 851 ลว.27 เม.ย.2558(310100) (ผู้รับผิด
ชอบ ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 119,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 155,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 245,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวแก่พนักงานจ้าง ดัง
นี
1.เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวแก่พนักงานจ้างทีได้รับค่าจ้าง
จาก อบต.หนองหาน จํานวน  1 อัตรา   ดังนี
- พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหน่ง ผู้ดูแล
เด็ก จํานวน 1 อัตรา
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/
ว 1372 ลว.1 ก.ค.2558 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0893.3/ว 3149 ลว.5 มิ.ย.58  (220700) (ผู้รับผิดชอบ ส่วน
การศึกษาฯ)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 47,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง    ดังนี
1.พนักงานจ้างตามภารกิจ ทีได้รับค่าจ้างจาก อบต.หนอง
หาน จํานวน 2 อัตรา  ได้แก่
- พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม จํานวน 1 อัตรา
- พนักงานจ้งตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จํานวน 1 อัตรา
(220600) (ผู้รับผิดชอบ ส่วนการศึกษาฯ)
2.เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง ทีได้รับค่าจ้างจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิน ซึงอุดหนุนเงินค่าจ้างมาน้อยกว่าการปรับค่าจ้าง
ที อบต.หนองหาน ตังให้ จํานวน 4 อัตรา ได้แก่
- พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งผู้ดูแลเด็ก จํานวน 4 อัตรา
ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิน เรือง กําหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน (ฉบับ
ที 5) และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/
ว 3149 ลว.5 มิ.ย.58 (220600) (ผู้รับผิดชอบ ส่วนการศึกษาฯ)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 384,480 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการจัดงานวันเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 2 ศูนย์ และโรงเรียนในเขตพืนทีรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 7 โรงเรียน รวมทังหมด 9 แห่ง,
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) (320300) (ผู้รับผิดชอบ ส่วน
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

โครงการจัดงานวันเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในเขตพืนทีรับ
ผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการจัดงานพระราชพิธี
และกิจกรรมต่างๆ เช่น วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ วันสําคัญทางพระ
พุทธศาสนา และประเพณีประจําท้องถิน ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0310.4/ว 2128 ลว. 31 ก.ค.2557,ตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) (320300) (ผู้รับผิดชอบ ส่วนการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

โครงการจัดงานพระราชพิธีและกิจกรรมต่างๆ เช่น วันพ่อแห่งชาติ วันแม่
แห่งชาติ วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา และประเพณีประจําท้องถิน

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการกิจกรรมเยียมบ้าน
นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพืนทีรับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล จํานวน 2 ศูนย์,ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-
2561) (320300) (ผู้รับผิดชอบ ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

โครงการกิจกรรมเยียมบ้านนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพืนทีรับ
ผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล

จํานวน 10,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย รวม 290,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 2,372,569 บาท

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,462,012 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านําประปาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพืนทีรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองหาน จํานวน 2 ศูนย์ (340200) (ผู้รับ
ผิดชอบ ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร สําหรับ
เป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวเนืองกับการเดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนา
ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.พนักงานส่วนตําบล และพนักงาน
จ้าง ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/
ว 2052 ลว.7 เม.ย.2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิน ที อด 0023.5/861 ลว.27 พ.ค.2558 (320300) (ผู้รับผิดชอบ ส่วน
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 30,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนการฝึกอบรม การประชุม
สัมมนา การทัศนศึกษาดูงาน สําหรับพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหาน (320100) (ผู้รับผิดชอบ ส่วนการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
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1. เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพืนทีรับ
ผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองหาน จํานวน 2 ศูนย์ คือ
1.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วง จํานวน 73 คน อัตราคน
ละ 7.37 บาท จํานวน 280 วัน ตังไว้  150,643 บาท
1.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโสกหมู จํานวน 43 คน อัตราคน
ละ 7.37 บาท จํานวน 280 วัน ตังไว้  88,735 บาท
2. เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)ของโรงเรียน(สพฐ.)ในเขตพืนทีรับผิด
ชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองหาน จํานวน 6 โรงเรียน คือ
2.1 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ จํานวน 122 คน อัตราคน
ละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน ตังไว้  233,776 บาท
2.2 โรงเรียนบ้านหนองงิว จํานวน 41 คน อัตราคน
ละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน ตังไว้  78,564 บาท
2.3 โรงเรียนบ้านยาง จํานวน 47 คน อัตราคน
ละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน ตังไว้  90,061 บาท
2.4 โรงเรียนบ้านเชียงงาม จํานวน 103 คน อัตราคน
ละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน ตังไว้  197,369 บาท
2.5 โรงเรียนบ้านดงโพนยอ จํานวน 63 คน อัตราคน
ละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน ตังไว้  120,721 บาท
2.6 โรงเรียนบ้านโสกหมู จํานวน 142 คน อัตราคน
ละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน ตังไว้  272,100 บาท
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/
ว 3149 ลว.5 มิ.ย.58,ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-
2561) (330400) (ผู้รับผิดชอบ ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,231,969 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว สิงของเครืองใช้ต่างๆ ทีใช้สําหรับ
งานบ้านงานครัว เช่น แก้วนํา จาน ชาม ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก นํายาล้าง
จาน นํายาถูพืน กระดาษทิชชู ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลว.9 มิ.ย.2558,
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) (330300) (ผู้รับผิดชอบ ส่วน
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ทีใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้ม ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/
ว 1134 ลว.9 มิ.ย.2558,ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-
2561) (330100) (ผู้รับผิดชอบ ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 2,082,569 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการเตรียมความพร้อม
ก่อนเปิดภาคเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพืนทีรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2 ศูนย์,ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.
ศ.2559-2561) (320300) (ผู้รับผิดชอบ ส่วนการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต
พืนทีรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล

จํานวน 50,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล แผ่น
โปรแกรม เมาส์ คีย์บอร์ด แฟรชไดร์ ฯลฯ และอืนๆทีเกียวกับ
คอมพิวเตอร์ ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลว.9 มิ.ย.2558,ตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2559-2561) (331400) (ผู้รับผิดชอบ ส่วนการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

เพือใช้เป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ยาเวชภัณฑ์ ชุดปฐม
พยาบาล หรือวัสดุอืนๆทีเกียวข้อง เพือใช้ในกิจการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านม่วง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโสกหมู หรือการแข่งขันกีฬา
ต่างๆ ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลว.9 มิ.ย.2558,ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.
ศ.2559-2561)(331600) (ผู้รับผิดชอบ ส่วนการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 1,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 2 ศูนย์ คือ
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วง(จัดทําเอง)จํานวน 73 คน อัตราคน
ละ 20 บาท จํานวน 280 วัน ตังไว้ 408,800 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโสกหมู(จัดทําเอง)จํานวน 43 คน อัตราคน
ละ 20 บาท จํานวน 280 วัน ตังไว้ 240,800 บาท
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/
ว 3149 ลว.5 มิ.ย.58,ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-
2561) (330500) (ผู้รับผิดชอบ ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จํานวน 649,600 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ จํานวน 4 เครือง ตัง
ไว้ 176,000 บาท โดยมีคุณสมบัติดังนี
1)ราคาทีกําหนดเป็นราคาทีรวมค่าติดตังแบบแยก
ส่วน
2)เครืองปรับอากาศทีมีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม่
เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
3)ต้องเป็นเครืองปรับอากาศทีประกอบสําเร็จรูปทังชุด ทังหน่วยส่งความ
เย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
4)เครืองปรับอากาศทีมีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่น
ละออง และสามารถถอดล้างทําความสะอาดได้
 - ชนิดตังพืนหรือแขวน
 - ชนิดติดผนัง
สําหรับชนิดตู้ตังพืน เป็นเครืองปรับอากาศทีไม่มีระบบฟอกอากาศ
5)มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
6)การจัดซือเครืองปรับอากาศขนาดอืน ๆ ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี
เมือวันที 9 มกราคม 2533 แจ้งตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ที นร0202/ว 4 ลงวันที11 มกราคม 2533 และตามมติคณะกรรมการ
นโยบายพลังงานแห่งชาติครัง ที 3/2539(ครังที 57)เมือวัน
ที 14 มิถุนายน 2539 เกียวกับการประหยัดพลังงาน โดยให้พิจารณาจัด
ซือเครืองปรับอากาศทีมีประสิทธิภาพสูง(EER)นอกเหนือจากการ
พิจารณาด้านราคา โดยใช้หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติคือ
 - ถ้าจํานวนบีทียูเท่ากัน ให้พิจารณาเปรียบเทียบจํานวนวัตต์ทีน้อยกว่า
 - ถ้าจํานวนบีทียูไม่เท่ากัน ให้นําจํานวนบีทยูหารด้วยจํานวนวัตต์(บีทียูต่อ
วัตต์)ผลทีได้คือค่า EER ถ้าค่าของ EER สูง ถือว่าเครืองปรับอากาศมี
ประสิทธิภาพสูง สามารถประหยัดพลังงานได้ดีกว่า
7)การติดตังเครืองปรับอากาศ
(1)แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี สวิตช์ 1ตัวท่อทองแดงไป
กลับหุ้มฉนวนยาว 5 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
8)ค่าติดตังเครืองปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตังแยกจากราคา
เครืองปรับอากาศ)
(1)ชนิดตังพืนหรือชนิดแขวน
ขนาดไม่ตํากว่า 13,000 บีทียู 3,000 บาท
ขนาดไม่ตํากว่า 40,000 บีทียู 4,500 บาท
(2)ชนิดตู้ตังพืน
ขนาดไม่ตํากว่า 33,000 บีทียู 4,000 บาท
ขนาดไม่ตํากว่า 42,000 บีทียู 5,000 บาท
(3)ชนิดติดผนัง
ขนาด12,000-24,000 บีทียู 3,000 บาท(ราคาตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ประจําปี 2558 ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลว.9 มิ.ย.2558,ตามแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)(410100) (ผู้รับผิดชอบ  สาวนการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตังพืนหรือชนิดแขวน(มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู จํานวน 4 เครือง

จํานวน 176,000 บาท

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าครุภัณฑ์ รวม 176,000 บาท

งบลงทุน รวม 705,000 บาท
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1.อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในเขตพืนทีรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองหาน สังกัด สํานักงานเขตพืนทีการ
ศึกษาขันพืนฐานจังหวัดอุดรธานี (เขต3) จํานวน 7 โรงเรียน ตัง
ไว้  2,072,000 บาท ได้แก่
- โรงเรียนบ้านหนองบ่อ จํานวน 122 คน อัตราคน
ละ 20 บาท จํานวน 200 วัน ตังไว้ 488,000 บาท
- โรงเรียนบ้านหนองงิว จํานวน 41 คน อัตราคน
ละ 20 บาท จํานวน 200 วัน ตังไว้ 164,000 บาท
- โรงเรียนบ้านยาง จํานวน 47 คน อัตราคน
ละ 20 บาท จํานวน 200 วัน ตังไว้ 188,000 บาท
- โรงเรียนบ้านเชียงงาม จํานวน 103 คน อัตราคน
ละ 20 บาท จํานวน 200 วัน ตังไว้ 412,000 บาท
- โรงเรียนบ้านดงโพนยอ จํานวน 63 คน อัตราคน
ละ 20 บาท จํานวน 200 วัน ตังไว้ 252,000 บาท
- โรงเรียนบ้านโสกหมู จํานวน 142 คน อัตราคน
ละ  20 บาท จํานวน 200 วัน ตังไว้ 568,000 บาท
2.อุดหนุนโครงการอาหารเสริม(นม) ให้กับโรงเรียนบ้านม่วงประชาบํารุง
(โรงเรียนตามโครงการตพระราชดําริ) เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม
(นม) จํานวน 157 คน อัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน ตัง
ไว้ 300,843 บาท ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0893.3/ว 3149 ลว.5 มิ.ย.58,ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.
ศ.2559-2561) (330400) (ผู้รับผิดชอบ ส่วนการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 2,372,843 บาท

เงินอุดหนุน รวม 2,372,843 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 2,372,843 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าพาหนะนําส่งเด็กไปสถานพยาบาลสําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในเขตพืนทีรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 2 ศูนย์ (551000) (ผู้รับผิดชอบ ส่วนการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม)

รายจ่ายอืน จํานวน 11,600 บาท

รายจ่ายอืน รวม 11,600 บาท

งบรายจ่ายอืน รวม 11,600 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างรัวรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อน
วัยเรียนบ้านม่วง ตําบลหนองหาน อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ตัง
ไว้ 529,000 บาท ,ตามแบบแปลนของ อบต.หนองหาน เลขที AP-
38/59 ,ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 2948 ลว.5 เม.ย.2555 และหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1096 ลว.29 เม.
ย.2556,ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) (420900) (ผู้รับผิด
ชอบ ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

โครงการก่อสร้างรัวรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนบ้านม่วง
ตําบลหนองหาน อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

จํานวน 529,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 529,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง จํานวน 7 อัตรา ได้แก่
- พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที
ประปา จํานวน 1 อัตรา
- พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุก
ขยะ จํานวน 2 อัตรา
- พนักงานจ้างทัวไป ตําแหน่ง คนงานประจํารถบรรทุก
ขยะ จํานวน 4 อัตรา
ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิน เรือง กําหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถอ่น(ฉบับ
ที 5) (220600) (ผู้รับผิดชอบ ส่วนสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 828,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้บริหาร ตําแหน่ง นักบริหารงาน
สาธารณสุข (หัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิงแวดล้อม ระดับ 6) อัตรา
เดือนละ 3,500 บาท/เดือน ตังไว้ 42,000 บาท (220300) (ผู้รับผิด
ชอบ ส่วนสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว เงินปรับเพิมตามวุฒิของ
พนักงานส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา ได้แก่
- เจ้าพนักงานประปา จํานวน 1 อัตรา
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/
ว 1372 ลว.1 ก.ค.2558 (220200) (ผู้รับผิดชอบ ส่วนสาธารณสุขและ
สิงแวดล้อม)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 21,300 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล จํานวน 3 อัตรา ได้แก่
- นักบริหารงานสาธารณสุข (หัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม ระดับ 6) จํานวน 1 อัตรา
- นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ จํานวน 1 อัตรา
- เจ้าพนักงานประปา จํานวน 1 อัตรา
ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิน เรือง กําหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถอ่น(ฉบับ
ที 5) (220100) (ผู้รับผิดชอบ ส่วนสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 618,240 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,621,200 บาท

งบบุคลากร รวม 1,621,200 บาท

งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 1,993,100 บาท

แผนงานสาธารณสุข

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการส่งเสริม
เด็ก เยาวชน ประชาชนน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ,ตามแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) (320300) (ผู้รับผิดชอบ ส่วนการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

โครงการส่งเสริมเด็ก เยาวชน ประชาชนน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

จํานวน 50,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 50,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนการฝึกอบรม การประชุมสัม
นา การทัศนศึกษาดูงาน สําหรับพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหาน (320100) (ผู้รับผิดชอบ ส่วน
สาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้บริหาร พนักงานส่วนตําบล
หรือผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบหรือหนังสือสังการกําหนดถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมบัญชีด่วนทีสุด ที  กค 0422.3/
ว 21 ลว. 13 กุมภาพันธ์  2557 เรืองประเภทและอัตราเงินบํารุงศึกษา
และค่าเล่าเรียน และหนังสือกรมบัญชีด่วนทีสุด ที  กค 0422.3/
ว 80 ลว. 8 เมษายน  2557 เรืองการเบิกจ่ายตามประเภทและอัตราเงิน
บํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน (310500) (ผู้รับผิดชอบส่วนสาธารณสุข
และสิงแวดล้อม)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล หรือผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่า
บ้าน ทังนีตามหลักเกณฑ์ เงือนไขและวิธีการทีทางราชการกําหนด ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ.2551(310400) (ผู้รับผิดชอบ ส่วนสาธารณสุข
และสิงแวดล้อม)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน และ
พนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ทังนีตามหลัก
เกณฑ์ เงือนไขและวิธีการทีทางคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
กําหนด ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2557 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/
ว 3072 ลว.29 ก.ย.2557 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบ
ต. ที มท 0809.3/ว 851 ลว.27 เม.ย.2558 (310100) (ผู้รับผิด
ชอบ ส่วนสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 122,300 บาท

ค่าตอบแทน รวม 168,300 บาท

งบดําเนินงาน รวม 348,300 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวแก่พนักงาน
จ้าง จํานวน 7 อัตรา ได้แก่
- พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที
ประปา จํานวน 1 อัตรา
- พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุก
ขยะ จํานวน 2 อัตรา
- พนักงานจ้างทัวไป ตําแหน่ง คนงานประจํารถบรรทุก
ขยะ จํานวน 4 อัตรา
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/
ว 1372 ลว.1 ก.ค.2558 (220700) (ผู้รับผิดชอบ ส่วนสาธารณสุขและ
สิงแวดล้อม)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 111,660 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงาน จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18 นิว จํานวน 1 ชุด ตังไว้ 16,000 บาท โดยมีคุณสมบัติดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 Core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หรือดี
กว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 100 GB หรือจํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย
(Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast ratioไม่น้อย
กว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว จํานวน 1 หน่วย
(ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ณ วันที 18 กุมภาพันธ์ 2558),ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.
ศ.2559-2561) (411600) (ผู้รับผิดชอบ ส่วนสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม)

ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน  1  ชุด จํานวน 16,000 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าครุภัณฑ์ รวม 23,600 บาท

งบลงทุน รวม 23,600 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล แผ่น
โปรแกรม เมาส์ คีย์บอร์ด แฟรชไดร์ ฯลฯ และอืนๆทีเกียวกับ
คอมพิวเตอร์ ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลว.9 มิ.ย.2558,ตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2559-2561) (331400) (ผู้รับผิดชอบ ส่วนสาธารณสุขและ
สิงแวดล้อม)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ทีใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้ม ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/
ว 1134 ลว.9 มิ.ย.2558,ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-
2561) (330100) (ผู้รับผิดชอบ ส่วนสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรสําหรับเป็นค่าเบีย
เลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียว
เนืองกับการเดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนา ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 2052 ลว.7 เม.ย.2558 และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน จ.
อุดรธานี ที อด 0023.5/861 ลว.27 พ.ค.2558 (320300) (ผู้รับผิด
ชอบส่วนสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 30,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการรณรงค์ และป้องกัน
ภาวะติดเชือเอดส์ เพือให้ประชาชนในเขตพืนทีรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองหานรู้จักการป้องกันการติดเชือเอดส์ ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0899.4/ว 1659 ลว.24 ส.ค.2553)),ตามแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ.2559-2561)(320300) (ผู้รับผิดชอบ ส่วนสาธารณสุขและสิง
แวดล้อม)

โครงการรณรงค์ และป้องกันภาวะติดเชือเอดส์ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการพัฒนาสายใยรักแห่ง
ครอบครัว โดยบูรณาการร่วมกับส่วนราชการอืน ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0899.4/
ว 1659 ลว.24 ส.ค.2553 ),ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-
2561) (320300) (ผู้รับผิดชอบ ส่วนสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

โครงการพัฒนาสายใยรักแห่งครอบครัว จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตาม
โครงการ TO BE NUMBER 1 เพือส่งเสริมด้านการออกกําลังกาย มี
สุขภาพแข็งแรง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเยาวชน ประชาชน ห่าง
ไกลยาเสพติด ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที มท 0899.4/ว 1659 ลว.24 ส.ค.2553),ตามแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) (320300) (ผู้รับผิดชอบ ส่วนสาธารณ
สุขและสิงแวดล้อม)

โครงการ TO BE NUMBER 1 จํานวน 20,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

งานโรงพยาบาล รวม 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifuntion แบบฉีดหมึก (Inkjet)
จํานวน 1 เครือง  ตังไว้ 7,600 บาท โดยมีคุณสมบัติดังนี
- เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถ
เป็น Printer, Copier,Scanner และ Fax ภายในเครืองเดียวกัน ใช้
เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed) สามารถถ่าย
เอกสารสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 90 สําเนา ย่อและขยาย
ได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย
(Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custum โดยถาดใส่กระดาษ
ได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
(ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ณ วันที 18 กุมภาพันธ์ 2558)),ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.
ศ.2559-2561) (411600) (ผู้รับผิดชอบ ส่วนสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม)

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์  จํานวน 1 เครือง จํานวน 7,600 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการส่งเสริมสุขภาพ
เด็ก 0-5 ปี เพือส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพทีแข็งแรงสมบูรณ์ และมี
พัฒนาการทีเหมาะสมกับวัย ,ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-
2561) (320300) (ผู้รับผิดชอบ ส่วนสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก 0-5 ปี จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการวางแผนครอบครัว
สุนัขและแมว เพือแก้ไขปัญหาสุนัขและแมวจรจัดอย่างยังยืน ,ตามแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) (320300) (ผู้รับผิดชอบ ส่วนสาธารณ
สุขและสิงแวดล้อม)

โครงการวางแผนครอบครัวสุนัขและแมว เพือแก้ไขปัญหาสุนัขและแมว
จรจัดอย่างยังยืน

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการบําบัดบ่อขยะ
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหาน เพือรักษาสภาพแวดล้อมและมล
ภาวะในเขตพืนทีรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองหาน ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0891.4/ว 164 ลว.26 ม.ค.2558,ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.
ศ.2559-2561) (320300) (ผู้รับผิดชอบ ส่วนสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม)

โครงการบําบัดบ่อขยะองค์การบริหารส่วนตําบลหนองหาน จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการจัดตังศูนย์กระจาย
วัคซีนและรับแจ้งการเกิดโรคระบาดในสัตว์ ในเขตพืนทีรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหาน ,ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-
2561) (320300) (ผู้รับผิดชอบ ส่วนสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

โครงการจัดตังศูนย์กระจายวัคซีนและรับแจ้งการเกิดโรคระบาดในสัตว์ จํานวน 20,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 270,000 บาท

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 525,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการหยุดคุณแม่วัย
ใส เป็นการป้องกันการตังครรภ์ในวัยเรียน ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0899.4/
ว 1659 ลว.24 ส.ค.2553,ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-
2561) (320300) (ผู้รับผิดชอบ ส่วนสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

โครงการหยุดคุณแม่วัยใส จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการสร้างแกนนําผู้ใหญ่
ใจดีเพือการขยายผลการสือสารเรืองเพศให้ครอบคลุมทังตําบล ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0899.4/ว 1659 ลว.24 ส.ค.2553,ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.
ศ.2559-2561) (320300) (ผู้รับผิดชอบ ส่วนสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม)

โครงการสร้างแกนนําผู้ใหญ่ใจดี จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการรณรงค์ และระงับ
โรคติดต่อ เพือป้องกันการเกิดโรคติดต่อในชุมชน และรณรงค์ให้
ประชาชนในชุมชนรู้จักการดูแลตนเองเมือเกิดภาวะโรคติดต่อขึนใน
ชุมชน ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0899.4/ว 1659 ลว.24 ส.ค.2553)),ตามแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ.2559-2561)(320300) (ผู้รับผิดชอบ ส่วนสาธารณสุขและสิง
แวดล้อม)

โครงการรณรงค์ และระงับโรคติดต่อ จํานวน 20,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง จํานวน 1 อัตรา ได้แก่
- พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนา
ชุมชน จํานวน 1 อัตรา
ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิน เรือง กําหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน (ฉบับ
ที 5) (220600) (ผู้รับผิดชอบ ส่วนสวัสดิการสังคม)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 194,760 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา ได้แก่
- นักพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา
ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิน เรือง กําหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน (ฉบับ
ที 5) (220100) (ผู้รับผิดชอบ ส่วนสวัสดิการสังคม)

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 186,480 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 381,240 บาท

งบบุคลากร รวม 381,240 บาท

งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 643,020 บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห์

เพือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการดําเนินงานในการพัฒนางานสาธารณสุข
มูลฐานในเขตทีชุมชน/หมู่บ้าน จํานวน 17 หมู่บ้านๆละ 15,000 บาท ตัง
ไว้ 255,000 บาท ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการการตังงบประมาณ
สนับสนุนหรืออุดหนุนหน่วยงานหรือองค์กรอืนตามทีกระทรงมหาดไทย
กําหนด ส่วนแนวทางการดําเนินงานให้ถือปฏิบัติตามนัยหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.3/ว 73 ลว. 14 ม.
ค.2557 (610400) (ผู้รับผิดชอบ ส่วนสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 255,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 255,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 255,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ วัสดุเคมี เช่น นํายาพ่น
หมอกควัน ทรายอะเบท วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า นํายาป้องกันโรคไข้
หวัดนก และค่าวัสดุเคมีอืนๆ ทีเกียวข้อง ,ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.
ศ.2559-2561) (533000) (ผู้รับผิดชอบ ส่วนสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 100,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิงแวดล้อมให้แก่ประชาชนในเขต
พืนทีรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองหาน ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.4/
ว 164 ลว.26 ม.ค.2558,ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-
2561) (320300) (ผู้รับผิดชอบ ส่วนสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิงแวด
ล้อม

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการหมู่บ้านแห่งการ
เรียนรู้ นําสู่กระบวนการจัดการสิงแวดล้อม ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ว 164 ลว.26 ม.
ค.2558,ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) (320300) (ผู้รับผิด
ชอบ ส่วนสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

โครงการหมู่บ้านแห่งการเรียนรู้ นําสู่กระบวนการจัดการสิงแวดล้อม จํานวน 50,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ทีใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้ม ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/
ว 1134 ลว.9 มิ.ย.2558,ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-
2561) (330100) (ผู้รับผิดชอบ ส่วนสวัสดิการและสังคม)

วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร สําหรับ
ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวเนืองกับการ
เดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนาของคณะบริหาร สมาชิก
สภา พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 2052 ลว.7 เม.
ย.2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน จ.
อุดรธานี ที อด 0023.5/861 ลว.27 พ.ค.2558 (320300) (ผู้รับผิด
ชอบ ส่วนสวัสดิการสังคม)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร จํานวน 10,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนการฝึกอบรม การประชุม
สัมมนา การทัศนศึกษาดูงาน สําหรับพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตําบล (320100) (ผู้รับผิดชอบ ส่วนสวัสดิการสังคม)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล หรือผู้มี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบหรือหนังสือสังการกําหนด ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมบัญชีด่วนทีสุด ที  กค 0422.3/ว 21 ลว. 13 กุมภาพันธ์  2557 เรือง
ประเภทและอัตราเงินบํารุงศึกษาและค่าเล่าเรียน และหนังสือกรมบัญชี
ด่วนทีสุด ที  กค 0422.3/ว 80 ลว. 8 เมษายน  2557 เรืองการเบิกจ่าย
ตามประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน (310500) (ผู้
รับผิดชอบ ส่วนสวัสดิการสังคม)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป้นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล หรือผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่า
บ้าน ทังนีตามหลักเกณฑ์ เงือนไขและวิธีการทีทางราชการกําหนด ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ.2551(310400) (ผู้รับผิดชอบ ส่วนสวัสดิการ
สังคม)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพือจ่ายเป็เงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนท้องถินและ
พนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ทังนีตามหลัก
เกณฑ์ เงือนไขและวิธีการทีทางคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
กําหนด ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2557 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/
ว 3072 ลว.29 ก.ย.2557 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบ
ต. ที มท 0809.3/ว 851 ลว.27 เม.ย.2558 (310100) (ผู้รับผิด
ชอบ ส่วนสวัสดิการสังคม)

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 55,780 บาท

ค่าตอบแทน รวม 111,780 บาท

งบดําเนินงาน รวม 261,780 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการสนับสนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชนในเขตพืนทีรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล
หนองหาน ,ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) (320300) (ผู้รับ
ผิดชอบ ส่วนสวัสดิการสังคม)

โครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการส่งเสริมสิทธิ
ประโยชน์ทีประชาชนพึงได้รับในเขตพืนทีรับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองหาน,ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-
2561) (320300) (ผู้รับผิดชอบ ส่วนสวัสดิการสังคม)

โครงการส่งเสริมสิทธิประโยชน์ทีประชาชนพึงได้รับ จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์หมู่บ้าน (ผลิตภัณฑ์ OTOP)ในเขตพืนทีรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหาน ,ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-
2561) (320300) (ผู้รับผิดชอบ ส่วนสวัสดิการสังคม)

โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์หมู่บ้าน (ผลิตภัณฑ์ OTOP) จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริม
ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้สูงอายุ และผู้พิการในเขตพืนที
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองหาน ,ตามแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ.2559-2561) (320300) (ผู้รับผิดชอบ ส่วนสวัสดิการสังคม)

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้สูงอายุ
และผู้พิการ

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริม
กลุ่มอาชีพในเขตพืนทีรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลหนอง
หาน ,ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) (320300) (ผู้รับผิด
ชอบ ส่วนสวัสดิการสังคม)

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพ จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการประชาสัมพันธ์ต่อ
ต้านโรคเอดส์ให้ประชาชนในเขตพืนทีรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองหาน ,ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-
2561) (320300) (ผู้รับผิดชอบ ส่วนสวัสดิการสังคม)

โครงการประชาสัมพันธ์ต่อต้านโรคเอดส์ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการจัดสวัสดิการสําหรับ
ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้ติดเชือเอดส์และผู้สูงอายุในเขตพืนทีรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองหาน ,ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.
ศ.2559-2561) (320300) (ผู้รับผิดชอบ ส่วนสวัสดิการสังคม)

โครงการจัดสวัสดิการสําหรับผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้ติดเชือเอดส์และผู้สูง
อายุ

จํานวน 50,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย รวม 295,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 295,000 บาท

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 295,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล แผ่น
โปรแกรม เมาส์ คีย์บอร์ด แฟรชไดร์ ฯลฯ และอืนๆทีเกียวกับ
คอมพิวเตอร์ ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลว.9 มิ.ย.2558,ตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2559-2561) (331400) (ผู้รับผิดชอบ ส่วนสวัสดิการและ
สังคม)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงาน
จ้าง จํานวน 2 อัตรา ได้แก่
- พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ จํานวน 1 อัตรา
- พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า จํานวน 1 อัตรา
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/
ว 1372 ลว.1 ก.ค.2558 (220700) (ผู้รับผิดชอบ กองช่าง)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง จํานวน 2 อัตรา ได้แก่
- พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ จํานวน 1 อัตรา
- พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า จํานวน 1 อัตรา
ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิน เรือง กําหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน (ฉบับ
ที 5) (220600) (ผู้รับผิดชอบ กองช่าง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 244,320 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้บริหาร ตําแหน่ง นักบริหารงาน
ช่าง (ผู้อํานวยการกองช่าง 7) อัตราเดือนละ 3,500 บาท/เดือน ตัง
ไว้ 42,000 บาท (220300) (ผู้รับผิดชอบ กองช่าง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว เงินปรับเพิมตามวุฒิของ
พนักงานส่วนตําบล จํานวน 2 อัตรา ได้แก่
- ช่างโยธา จํานวน 1 อัตรา
- ช่างไฟฟ้า จํานวน 1 อัตรา
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/
ว 1372 ลว.1 ก.ค.2558 (220200) (ผู้รับผิดชอบ กองช่าง)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 48,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล จํานวน 4 อัตรา ได้แก่
- นักบริหารงานช่าง (ผู้อํานวยการกองช่าง 7)จํานวน 1 อัตรา
- นายช่างโยธา จํานวน 1 อัตรา
- ช่างโยธา จํานวน 1 อัตรา
- ช่างไฟฟ้า จํานวน 1 อัตรา
ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิน เรือง กําหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน (ฉบับ
ที 5) (220100) (ผู้รับผิดชอบ กองช่าง)

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 823,440 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,205,760 บาท

งบบุคลากร รวม 1,205,760 บาท

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,890,760 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน
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เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สินด้านโครงสร้างพืนฐาน/
อาคารสถานที และทรัพย์สินอืนๆทีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนตําบล ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลว.9 มิ.ย.2558,ตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2559-2561) (320400) (ผู้รับผิดชอบ กองช่าง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร สําหรับ
เป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวเนืองกับการเดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนา
ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหาน ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว 2052 ลว.7 เม.ย.2558 และหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองส่วนท้องถิน จ.อุดรธานี ที อด 0023.5/861 ลว.27 พ.
ค.2558 (320300) (ผู้รับผิดชอบ กองช่าง)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนการฝึกอบรม การประชุม
สัมมนา การทัศนศึกษาดูงาน สําหรับพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตําบล (320100) (ผู้รับผิดชอบ กองช่าง)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือบุตรให้แก่ผู้บริหาร พนักงานส่วนตําบล หรือเป็น
ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ หรือหนังสือสังการกําหนด ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมบัญชีด่วนทีสุด ที  กค 0422.3/
ว 21 ลว. 13 กุมภาพันธ์  2557 เรืองประเภทและอัตราเงินบํารุงศึกษา
และค่าเล่าเรียน และหนังสือกรมบัญชีด่วนทีสุด ที  กค 0422.3/
ว 80 ลว. 8 เมษายน  2557 เรืองการเบิกจ่ายตามประเภทและอัตราเงิน
บํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน (310500) (ผู้รับผิดชอบ กองช่าง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล หรือผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่า
บ้าน ทังนีตามหลักเกณฑ์ เงือนไขและวิธีการทีทางราชการกําหนด ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ.2551(310400) (ผู้รับผิดชอบ กองช่าง)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนท้องถินและ
พนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ทังนีตามหลัก
เกณฑ์ เงือนไขและวิธีการทีทางคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
กําหนด ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2557 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/
ว 3072 ลว.29 ก.ย.2557 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบ
ต. ที มท 0809.3/ว 851 ลว.27 เม.ย.2558 (320100) (ผู้รับผิด
ชอบ กองช่าง)

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 89,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 135,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 685,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ตังไว้ 220,000 บาท ชือสายทาง บ้านเลข
ที 36 ถึง บ้านเลขที 40 หมู่ที 1 บ้านหนองงิว ตําบลหนองหาน อําเภอ
หนองหาน จังหวัดอุดรธานี ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 137.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้าง
ละ 0.50 เมตร พืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 411 ตารางเมตร พิกัดจุดเริมต้น
โครงการ ละติจูด 17.382413,ลองติจูด 103.074548 พิกัดจุดสินสุด
โครงการ 17.383514,ลองติจูด 103.074344 ตามแบบแปลนของ อบ
ต.หนองหาน เลขที AP-17/59 ,ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 2948 ลว.5 เม.
ย.2555 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 1096 ลว.29 เม.ย.2556,ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.
ศ.2559-2561) (420900) (ผู้รับผิดชอบ กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชือสายทาง ข้างบ้านเลขที 36 ถึง
บ้านเลขที 40หมู่ที 1 บ้านหนองงิว ตําบลหนองหาน อําเภอหนองหาน
จังหวัดอุดรธานี

จํานวน 220,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 5,617,000 บาท

งบลงทุน รวม 5,617,000 บาท

งานไฟฟ้าถนน รวม 5,617,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล แผ่น
โปรแกรม เมาส์ คีย์บอร์ด แฟรชไดร์ ฯลฯ และอืนๆทีเกียวกับ
คอมพิวเตอร์ ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลว.9 มิ.ย.2558,ตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2559-2561) (331400) (ผู้รับผิดชอบ กองช่าง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ เพือใช้ภายในสํานักงานหรือในเขตพืนที
รับผิดชอบของทีทําการองค์การบริหารส่วน
ตําบล เช่น ตะปู กระเบือง สังกะสี แปรงทาสี อิฐ หิน ปูน ทราย ฯลฯ ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลว.9 มิ.ย.2558,ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.
ศ.2559-2561) (330600) (ผู้รับผิดชอบ กองช่าง)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ทีใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้ม ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/
ว 1134 ลว.9 มิ.ย.2558,ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-
2561) (330100) (ผู้รับผิดชอบ กองช่าง)

วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 250,000 บาท



วันทีพิมพ์ : 24/9/2558  13:41:44 หน้า : 35/49

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 10 บ้านหนองหาน ตําบลหนองหาน อําเภอ
หนองหาน จังหวัดอุดรธานี ตังไว้ 100,000 บาท ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 48.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้าง
ละ 0.50 เมตร พืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 192 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนของ อบต.หนองหาน เลขที AP-25/59 ,ถือปฏิบัติตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/
ว 2948 ลว.5 เม.ย.2555 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1096 ลว.29 เม.ย.2556,ตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2559-2561) (420900) (ผู้รับผิดชอบ กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 10  บ้านหนองหาน ตําบล
หนองหาน  อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ตังไว้ 189,000 บาท ชือสายทาง จุดสินสุดถนนลาด
ยางบ้านหนองงิว-บ้านม่วง (หลังโรงเรียนหนองงิว) ถึง บ้านเลขที 67 หมู่
ที 1 บ้านหนองงิว ตําบลหนองหาน อําเภอหนองหาน จังหวัด
อุดรธานี ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 117.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้าง
ละ 0.50 เมตร พืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 351 ตารางเมตร พิกัดจุดเริมต้น
โครงการ ละติจูด 17.381936,ลองติจูด 103.070957 พิกัดจุดสินสุด
โครงการ 17.382964,ลองติจูด 103.070914 ตามแบบแปลนของ อบ
ต.หนองหาน เลขที AP-18/59 ,ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 2948 ลว.5 เม.
ย.2555 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 1096 ลว.29 เม.ย.2556,ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.
ศ.2559-2561) (420900) (ผู้รับผิดชอบ กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชือสายทาง จุดสินสุดถนนลาดยาง
สายบ้านหนองงิว-บ้านม่วง (หลังโรงเรียนหนองงิว) ถึง บ้านเลขที  67 หมู่ที
1 บ้านหนองงิว ตําบลหนองหาน อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

จํานวน 189,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ตังไว้ 530,000 บาท ชือสายทาง จากหอถังประปา
หมู่บ้าน ถึง ถนนเยืองหน้าโรงเลือย หมู่ที 8 บ้านโพนยอ ตําบลหนอง
หาน อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้าง
ละ 0.50 เมตร พืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร  พิกัดจุดเริม
ต้นโครงการ ละติจูด 17.356298,ลองติจูด 103.043049 พิกัดจุดสินสุด
โครงการ 17.355122,ลองติจูด 103.041478 ตามแบบแปลนของ อบ
ต.หนองหาน เลขที AP-24/59 ,ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 2948 ลว.5 เม.
ย.2555 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 1096 ลว.29 เม.ย.2556,ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.
ศ.2559-2561) (420900) (ผู้รับผิดชอบ กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชือสายทาง จากหอถังประปาหมู่
บ้าน ถึง ถนนเยืองหน้าโรงเลือย หมู่ที 8 บ้านโพนยอ ตําบลหนองหาน อําเภอ
หนองหาน จังหวัดอุดรธานี

จํานวน 530,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 14 บ้านหนองบ่อ ตําบลหนองหาน  อําเภอ
หนองหาน จังหวัดอุดรธานี ตังไว้ 100,000 บาท ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 48.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้าง
ละ 0.50 เมตร พืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 192 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนของ อบต.หนองหาน เลขที AP-29/59 ,ถือปฏิบัติตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/
ว 2948 ลว.5 เม.ย.2555 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1096 ลว.29 เม.ย.2556,ตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2559-2561) (420900) (ผู้รับผิดชอบ กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 14 บ้านหนองบ่อ ตําบล
หนองหาน อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการก่อสร้างถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 13 บ้านหัวเชียง ตําบลหนองหาน อําเภอ
หนองหาน จังหวัดอุดรธานี ตังไว้ 100,000 บาท ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 63.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้าง
ละ 0.50 เมตร พืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 189 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนของ อบต.หนองหาน เลขที AP-28/59 ,ถือปฏิบัติตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/
ว 2948 ลว.5 เม.ย.2555 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1096 ลว.29 เม.ย.2556,ตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2559-2561)(420900) (ผู้รับผิดชอบ กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 13 บ้านหัวเชียง ตําบล
หนองหาน อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 12 บ้านม่วง ตําบลหนองหาน อําเภอหนอง
หาน จังหวัดอุดรธานี ตังไว้ 100,000 บาท ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 63.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้าง
ละ 0.50 เมตร พืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 189 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนของ อบต.หนองหาน เลขที AP-27/59 ,ถือปฏิบัติตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/
ว 2948 ลว.5 เม.ย.2555 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1096 ลว.29 เม.ย.2556,ตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2559-2561) (420900) (ผู้รับผิดชอบ กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 12 บ้านม่วง ตําบลหนอง
หาน  อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการก่อสร้างถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 11 บ้านหนองหาน ตําบลหนอง
หาน อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ตังไว้ 100,000 บาท ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 48.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้าง
ละ 0.50 เมตร พืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 192 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนของ อบต.หนองหาน เลขที AP-26/59 ,ถือปฏิบัติตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/
ว 2948 ลว.5 เม.ย.2555 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1096 ลว.29 เม.ย.2556,ตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2559-2561)(420900) (ผู้รับผิดชอบ กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 11 บ้านหนองหาน ตําบล
หนองหาน อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

จํานวน 100,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 4 บ้านยาง ตําบลหนองหาน อําเภอหนอง
หาน จังหวัดอุดรธานี ตังไว้ 100,000 บาท ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 63.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้าง
ละ 0.50 เมตร พืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 189 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนของ อบต.หนองหาน เลขที AP-20/59 ,ถือปฏิบัติตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/
ว 2948 ลว.5 เม.ย.2555 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1096 ลว.29 เม.ย.2556,ตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2559-2561)(420900) (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป) (ผู้
รับผิดชอบ กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 4 บ้านยาง ตําบลหนองหาน
อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 3 บ้านเชียงงาม ตําบลหนองหาน  อําเภอหนอง
หาน จังหวัดอุดรธานี ตังไว้ 200,000 บาท ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 124.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้าง
ละ 0.50 เมตร พืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 372 ตารางเมตร พิกัดจุดเริมต้น
โครงการ ละติจูด 17.381936,ลองติจูด 103.070957 พิกัดจุดสินสุด
โครงการ 17.372267,ลองติจูด 103.097881 ตามแบบแปลนของ อบ
ต.หนองหาน เลขที AP-19/59 ,ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 2948 ลว.5 เม.
ย.2555 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 1096 ลว.29 เม.ย.2556,ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.
ศ.2559-2561) (420900) (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป) (ผู้รับผิด
ชอบ กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 3 บ้านเชียงงาม ตําบลหนอง
หาน อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 16 บ้านโสกหมู ตําบลหนองหาน อําเภอหนอง
หาน จังหวัดอุดรธานี ตังไว้ 100,000 บาท ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 63.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้าง
ละ 0.50 เมตร พืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 189 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนของ อบต.หนองหาน เลขที AP-31/59 ,ถือปฏิบัติตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/
ว 2948 ลว.5 เม.ย.2555 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1096 ลว.29 เม.ย.2556,ตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2559-2561) (420900) (ผู้รับผิดชอบ กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 16 บ้านโสกหมู ตําบลหนอง
หาน อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 15 บ้านเชียงงาม ตําบลหนองหาน อําเภอหนอง
หาน จังหวัดอุดรธานี ตังไว้ 100,000 บาท ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 63.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้าง
ละ 0.50 เมตร พืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 189 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนของ อบต.หนองหาน เลขที AP-30/59 ,ถือปฏิบัติตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/
ว 2948 ลว.5 เม.ย.2555 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1096 ลว.29 เม.ย.2556,ตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2559-2561) (420900) (ผู้รับผิดชอบ กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 15 บ้านเชียงงาม ตําบล
หนองหาน อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

จํานวน 100,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 17 บ้านยาง ตําบลหนองหาน อําเภอหนอง
หาน จังหวัดอุดรธานี ตังไว้ 100,000 บาท ตามแบบแปลนของ อบต.
หนองหาน เลขที AP-32/59 ,ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 2948 ลว.5 เม.
ย.2555 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 1096 ลว.29 เม.ย.2556,ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.
ศ.2559-2561) (420900) (ผู้รับผิดชอบ กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 17 บ้านยาง ตําบลหนอง
หาน อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 8 บ้านโพนยอ ตําบลหนองหาน  อําเภอหนอง
หาน จังหวัดอุดรธานี  ตังไว้ 100,000 บาท ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 48.00 เมตร  ตามแบบแปลนของ อบต.หนอง
หาน เลขที AP-23/59 ,ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 2948 ลว.5 เม.ย.2555 และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/
ว 1096 ลว.29 เม.ย.2556,ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-
2561) (420900) (ผู้รับผิดชอบ กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 8 บ้านโพนยอ ตําบลหนอง
หาน อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 7  บ้านหนองบ่อ ตําบลหนองหาน  อําเภอหนอง
หาน  จังหวัดอุดรธานี ตังไว้ 100,000 บาท ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 48.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้าง
ละ 0.50 เมตร พืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 192 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนของ อบต.หนองหาน เลขที AP-22/59 ,ถือปฏิบัติตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/
ว 2948 ลว.5 เม.ย.2555 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1096 ลว.29 เม.ย.2556,ตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2559-2561) (420900) (ผู้รับผิดชอบ กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 7 บ้านหนองบ่อ ตําบลหนอง
หาน อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 6 บ้านหนองหาน ตําบลหนองหาน  อําเภอ
หนองหาน จังหวัดอุดรธานี ตังไว้ 1,168,000 บาท ขนาด
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้าง
ละ 0.50 เมตร พืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2,100 ตารางเมตร พิกัดจุดเริม
ต้นโครงการ ละติจูด 17.370438,ลองติจูด 103.107780 พิกัดจุดสินสุด
โครงการ 17.367204,ลองติจูด 103.106472 ตามแบบแปลนของ อบ
ต.หนองหาน เลขที AP-21/59 ,ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 2948 ลว.5 เม.
ย.2555 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 1096 ลว.29 เม.ย.2556,ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.
ศ.2559-2561) (420900) (ผู้รับผิดชอบ กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 6 บ้านหนองหาน ตําบล
หนองหาน อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

จํานวน 1,168,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการปรับปรุงซ่อมสร้าง
ถนนผิวจราจรลูกรัง หมู่ที 1 บ้านหนองงิว ตําบลหนองหาน  อําเภอหนอง
หาน จังหวัดอุดรธานี ตังไว้ 100,000 บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง ไม่น้อย
กว่า 6.00 เมตร รวมไหล่ทางลูกรัง จํานวน 970 ลบ.ม. ตามแบบแปลน
ของ อบต.หนองหาน เลขที AP-01/59,ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 2948 ลว.5 เม.
ย.2555 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 1096 ลว.29 เม.ย.2556 ,ตามแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ.2559-2561) (420900) (ผู้รับผิดชอบ กองช่าง)

โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง หมู่ที 1 บ้านหนองงิว ตําบล
หนองหาน  อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการก่อสร้างลาน
คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณรอบอาคารหอประชุมใหญ่ องค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองหาน อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ตัง
ไว้  100,000 บาท พืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 195 ตารางเมตร พิกัดสถาน
ทีตังโครงการ ละติจูด 17.361856,ลองติจูด 103.083363 ตามแบบ
แปลนของ อบต.หนองหาน เลขที AP-35/59 ,ถือปฏิบัติตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/
ว 2948 ลว.5 เม.ย.2555 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1096 ลว.29 เม.ย.2556,ตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2559-2561) (420900) (ผู้รับผิดชอบ กองช่าง)

โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณรอบอาคารหอประชุมใหญ่
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหาน อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการก่อสร้างรางระบาย
นําคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูป รับแรงดึง หมู่ที 5 บ้านม่วง ตําบลหนอง
หาน อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ตัง
ไว้ 410,000 บาท ขนาด 0.60x0.58x0.60 ยาว
รวม 2100.00 เมตร พิกัดสถานทีตังโครงการ ละติจูด 17.377863,ลองติ
จูด 103.044710 ,ตามแบบแปลนของ อบต.หนองหาน เลขที AP-
34/59 ,ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 2948 ลว.5 เม.ย.2555 และหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1096 ลว.29 เม.
ย.2556,ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) (420900) (ผู้รับผิด
ชอบ กองช่าง)

โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูป รับแรงดึง หมู่ที
5 บ้านม่วง  ตําบลหนองหาน อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

จํานวน 410,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการก่อสร้างรางระบาย
นําคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูป รับแรงดึง หมู่ที 2 บ้านหนองหาน ตําบล
หนองหาน อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ตัง
ไว้ 100,000 บาท ขนาด 0.60x0.58x0.60 เมตร ยาว 50 เมตร  ตาม
แบบแปลนของ อบต.หนองหาน เลขที AP-33/59 ,ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/
ว 2948 ลว.5 เม.ย.2555 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1096 ลว.29 เม.ย.2556,ตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2559-2561) (420900) (ผู้รับผิดชอบ กองช่าง)

โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูป รับแรงดึง หมู่ที
2 บ้านหนองหาน ตําบลหนองหาน อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

จํานวน 100,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการปรับปรุงซ่อมสร้าง
ถนนผิวจราจรลูกรัง หมู่ที 13 บ้านหัวเชียง ตําบลหนองหาน อําเภอหนอง
หาน จังหวัดอุดรธานี ตังไว้ 100,000 บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง ไม่น้อย
กว่า 6.00 เมตร รวมไหล่ทางลูกรัง จํานวน 970 ลบ.ม.  ตามแบบแปลน
ของ อบต.หนองหาน ,ตามแบบแปลนของ อบต.หนองหาน เลขที AP-
12/59 ,ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 2948 ลว.5 เม.ย.2555 และหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1096 ลว.29 เม.
ย.2556,ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) (420900) (ผู้รับผิด
ชอบ กองช่าง)

โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง หมู่ที 13 บ้านหัวเชียง ตําบล
หนองหาน  อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการปรับปรุงซ่อมสร้าง
ถนนผิวจราจรลูกรัง หมู่ที 12 บ้านม่วง ตําบลหนองหาน อําเภอหนอง
หาน จังหวัดอุดรธานี ตังไว้ 100,000 บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง ไม่น้อย
กว่า 6.00 เมตร รวมไหล่ทางลูกรัง จํานวน 970 ลบ.ม.  ตามแบบแปลน
ของ อบต.หนองหาน ,ตามแบบแปลนของ อบต.หนองหาน เลขที AP-
11/59,ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 2948 ลว.5 เม.ย.2555 และหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1096 ลว.29 เม.
ย.2556,ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) (420900) (ผู้รับผิด
ชอบ กองช่าง)

โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง หมู่ที 12 บ้านม่วง ตําบล
หนองหาน อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการปรับปรุงซ่อมสร้าง
ถนนผิวจราจรลูกรัง หมู่ที 11 บ้านหนองหาน ตําบลหนองหาน อําเภอ
หนองหาน จังหวัดอุดรธานี ตังไว้ 100,000 บาท ขนาดผิวจราจร
กว้าง ไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร รวมไหล่ทางลูกรัง จํานวน 970 ลบ.ม. ตาม
แบบแปลนของ อบต.หนองหาน เลขที AP-10/59,ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/
ว 2948 ลว.5 เม.ย.2555 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1096 ลว.29 เม.ย.2556,ตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2559-2561) (420900) (ผู้รับผิดชอบ กองช่าง)

โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง หมู่ที 11 บ้านหนองหาน
ตําบลหนองหาน  อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการปรับปรุงซ่อมสร้าง
ถนนผิวจราจรลูกรัง หมู่ที 10 บ้านหนองหาน ตําบลหนองหาน อําเภอ
หนองหาน จังหวัดอุดรธานี ตังไว้ 100,000 บาท ขนาดผิวจราจร
กว้าง ไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร รวมไหล่ทางลูกรัง จํานวน 970 ลบ.ม. ตาม
แบบแปลนของ อบต.หนองหาน เลขที AP-09/59,ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/
ว 2948 ลว.5 เม.ย.2555 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1096 ลว.29 เม.ย.2556,ตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2559-2561) (420900) (ผู้รับผิดชอบ กองช่าง)

โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง หมู่ที 10 บ้านหนองหาน
ตําบลหนองหาน  อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

จํานวน 100,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการปรับปรุงซ่อมสร้าง
ถนนผิวจราจรลูกรัง หมู่ที 17 บ้านยาง ตําบลหนองหาน  อําเภอหนอง
หาน จังหวัดอุดรธานี ตังไว้ 100,000 บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง ไม่น้อย
กว่า 6.00 เมตร รวมไหล่ทางลูกรัง จํานวน 970 ลบ.ม. ตามแบบแปลน
ของ อบต.หนองหาน ,ตามแบบแปลนของ อบต.หนองหาน เลขที AP-
16/59 ,ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 2948 ลว.5 เม.ย.2555 และหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1096 ลว.29 เม.
ย.2556,ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) (420900) (ผู้รับผิด
ชอบ กองช่าง)

โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง หมู่ที 17 บ้านยาง ตําบล
หนองหาน อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการปรับปรุงซ่อมสร้าง
ถนนผิวจราจรลูกรัง หมู่ที 16 บ้านโสกหมู ตําบลหนองหาน อําเภอหนอง
หาน จังหวัดอุดรธานี ตังไว้ 100,000 บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง ไม่น้อย
กว่า 6.00 เมตร รวมไหล่ทางลูกรัง จํานวน 970 ลบ.ม.  ตามแบบแปลน
ของ อบต.หนองหาน ,ตามแบบแปลนของ อบต.หนองหาน เลขที AP-
15/59 ,ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 2948 ลว.5 เม.ย.2555 และหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1096 ลว.29 เม.
ย.2556,ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)(420900) (ผู้รับผิด
ชอบ กองช่าง)

โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง หมู่ที 16 บ้านโสกหมู ตําบล
หนองหาน  อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการปรับปรุงซ่อมสร้าง
ถนนผิวจราจรลูกรัง หมู่ที 15 บ้านเชียงงาม ตําบลหนองหาน อําเภอหนอง
หาน จังหวัดอุดรธานี ตังไว้ 100,000 บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง ไม่น้อย
กว่า 6.00 เมตร รวมไหล่ทางลูกรัง จํานวน 970 ลบ.ม. ตามแบบแปลน
ของ อบต.หนองหาน เลขที AP-14/59 ,ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 2948 ลว.5 เม.
ย.2555 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 1096 ลว.29 เม.ย.2556,ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.
ศ.2559-2561) (420900) (ผู้รับผิดชอบ กองช่าง)

โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง หมู่ที 15 บ้านเชียงงาม
ตําบลหนองหาน  อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการปรับปรุงซ่อมสร้าง
ถนนผิวจราจรลูกรัง หมู่ที 14 บ้านหนองบ่อ ตําบลหนองหาน อําเภอหนอง
หาน จังหวัดอุดรธานี ตังไว้ 100,000 บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง ไม่น้อย
กว่า 6.00 เมตร รวมไหล่ทางลูกรัง จํานวน 970 ลบ.ม. ตามแบบแปลน
ของ อบต.หนองหาน ,ตามแบบแปลนของ อบต.หนองหาน เลขที AP-
13/59 ,ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 2948 ลว.5 เม.ย.2555 และหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1096 ลว.29 เม.
ย.2556,ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) (420900) (ผู้รับผิด
ชอบ กองช่าง)

โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง หมู่ที 14 บ้านหนองบ่อ
ตําบลหนองหาน  อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

จํานวน 100,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการปรับปรุงซ่อมสร้าง
ถนนผิวจราจรลูกรัง หมู่ที 6 บ้านหนองหาน ตําบลหนองหาน อําเภอหนอง
หาน จังหวัดอุดรธานี ตังไว้ 100,000 บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง ไม่น้อย
กว่า 6.00 เมตร รวมไหล่ทางลูกรัง จํานวน 970 ลบ.ม. ตามแบบแปลน
ของ อบต.หนองหาน เลขที AP-05/59,ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 2948 ลว.5 เม.
ย.2555 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 1096 ลว.29 เม.ย.2556,ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.
ศ.2559-2561) (420900) (ผู้รับผิดชอบ กองช่าง)

โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง หมู่ที 6 บ้านหนองหาน
ตําบลหนองหาน  อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการปรับปรุงซ่อมสร้าง
ถนนผิวจราจรลูกรัง หมู่ที 5 บ้านม่วง ตําบลหนองหาน  อําเภอหนอง
หาน จังหวัดอุดรธานี ตังไว้ 100,000 บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง ไม่น้อย
กว่า 6.00 เมตร รวมไหล่ทางลูกรัง จํานวน 970 ลบ.ม.  ตามแบบแปลน
ของ อบต.หนองหาน เลขที AP-04/59,ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 2948 ลว.5 เม.
ย.2555 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 1096 ลว.29 เม.ย.2556,ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.
ศ.2559-2561) (420900) (ผู้รับผิดชอบ กองช่าง)

โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง หมู่ที 5 บ้านม่วง ตําบล
หนองหาน อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการปรับปรุงซ่อมสร้าง
ถนนผิวจราจรลูกรัง หมู่ที 4 บ้านยาง ตําบลหนองหาน  อําเภอหนอง
หาน จังหวัดอุดรธานี ตังไว้ 100,000 บาท ผิวจราจรกว้างไม่น้อย
กว่า 6.00 เมตร รวมไหล่ทางลูกรัง จํานวน 970 ลบ.ม. ตามแบบแปลน
ของ อบต.หนองหาน เลขที AP-03/59,ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 2948 ลว.5 เม.
ย.2555 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 1096 ลว.29 เม.ย.2556,ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.
ศ.2559-2561) (420900) (ผู้รับผิดชอบ กองช่าง)

โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง หมู่ที 4 บ้านยาง ตําบล
หนองหาน อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการปรับปรุงซ่อมสร้าง
ถนนผิวจราจรลูกรัง หมู่ที 3 บ้านเชียงงาม ตําบลหนองหาน อําเภอหนอง
หาน จังหวัดอุดรธานี ตังไว้ 100,000 บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง ไม่น้อย
กว่า 6.00 เมตร รวมไหล่ทางลูกรัง จํานวน 970 ลบ.ม. ตามแบบแปลน
ของ อบต.หนองหาน เลขที AP-02/59,ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 2948 ลว.5 เม.
ย.2555 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 1096 ลว.29 เม.ย.2556,ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.
ศ.2559-2561) (420900) (ผู้รับผิดชอบ กองช่าง)

โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง หมู่ที 3 บ้านเชียงงาม ตําบล
หนองหาน  อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

จํานวน 100,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการจัดทําแผนพัฒนา
ตําบล แผนพัฒนาชุมชน และ อบต.เคลือนที เพือลดขันตอนการให้
บริการ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0891.4/
ว 856 ลว.12 มี.ค.2553,ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-
2561) (320300) (ผู้รับผิดชอบ สํานักปลัด)

โครงการจัดทําแผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาชุมชน และ อบต.เคลือนที เพือ
ลดขันตอนการให้บริการ

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการ อบต.หนอง
หาน ท้องถินไทย ห่างไกลยาเสพติด ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.3/ว 1102 ลว.12 ก.
ค.2557,ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) (320300) (ผู้รับผิด
ชอบ สํานักปลัด)

โครงการ อบต.หนองหาน ท้องถินไทย ห่างไกลยาเสพติด จํานวน 100,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย รวม 770,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 770,000 บาท

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 770,000 บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการปรับปรุงซ่อมสร้าง
ถนนผิวจราจรลูกรัง หมู่ที 9 บ้านโสกหมู ตําบลหนองหาน  อําเภอหนอง
หาน จังหวัดอุดรธานี ตังไว้ 100,000 บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง ไม่น้อย
กว่า 6.00 เมตร รวมไหล่ทางลูกรัง จํานวน 970 ลบ.ม. ตามแบบแปลน
ของ อบต.หนองหาน เลขที AP-08/59,ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 2948 ลว.5 เม.
ย.2555 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 1096 ลว.29 เม.ย.2556,ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.
ศ.2559-2561) (420900) (ผู้รับผิดชอบ กองช่าง)

โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง หมู่ที 9 บ้านโสกหมู ตําบล
หนองหาน  อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการปรับปรุงซ่อมสร้าง
ถนนผิวจราจรลูกรัง หมู่ที 8 บ้านโพนยอ ตําบลหนองหาน  อําเภอหนอง
หาน จังหวัดอุดรธานี ตังไว้ 100,000 บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง ไม่น้อย
กว่า 6.00 เมตร รวมไหล่ทางลูกรัง จํานวน 970 ลบ.ม. ตามแบบแปลน
ของ อบต.หนองหาน เลขที AP-07/59,ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 2948 ลว.5 เม.
ย.2555 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 1096 ลว.29 เม.ย.2556,ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.
ศ.2559-2561) (420900) (ผู้รับผิดชอบ กองช่าง)

โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง หมู่ที 8 บ้านโพนยอ ตําบล
หนองหาน  อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการปรับปรุงซ่อมสร้าง
ถนนผิวจราจรลูกรัง หมู่ที 7 บ้านหนองบ่อ ตําบลหนองหาน อําเภอหนอง
หาน จังหวัดอุดรธานี ตังไว้ 100,000 บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง ไม่น้อย
กว่า 6.00 เมตร รวมไหล่ทางลูกรัง จํานวน 970 ลบ.ม.  ตามแบบแปลน
ของ อบต.หนองหาน เลขที AP-06/59,ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 2948 ลว.5 เม.
ย.2555 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 1096 ลว.29 เม.ย.2556,ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.
ศ.2559-2561) (420900) (ผู้รับผิดชอบ กองช่าง)

โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง หมู่ที 7 บ้านหนองบ่อ ตําบล
หนองหาน  อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

จํานวน 100,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการแข่งขันกีฬาสาน
สัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0310.4/ว 2128 ลว.31 ก.ค.2557,ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.
ศ.2559-2561)(320300) (ผู้รับผิดชอบ ส่วนการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)

โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด จํานวน 70,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 120,000 บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เพือจ่ายในการดําเนินการตามโครงการอบรม สัมมนา เพือพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร,ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-
2561) (320300) (ผู้รับผิดชอบ สํานักปลัด)

โครงการอบรม สัมมนา เพือพัฒนาศักยภาพของบุคลากร จํานวน 400,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการเสริมสร้างหมู่บ้าน/
ชุมชนเข้มแข็งโดยบูรณาการร่วมกับส่วนราชการ ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0810.3/ว 1102 ลว.1 ก.ค.2557,ตามแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)(320300) (ผู้รับผิดชอบ สํานักปลัด)

โครงการเสริมสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการสนับสนุนการดําเนิน
การตามนโยบายของรัฐบาล ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0891.4/ว 856 ลว.12 มี.ค.2553,ตามแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ.2559-2561) (320300) (ผู้รับผิดชอบ สํานักปลัด)

โครงการสนับสนุนการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล จํานวน 50,000 บาท

เพือใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระดับอําเภอ ของอําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ถือปฏิบัติตามประกาศ
จังหวัดอุดรธานี ลว.14 ก.พ.2556 หนังสืออําเภอหนอง
หาน ที อด 0023.25/2000 ลว.28 พ.ค.2556 และหนังสืออําเภอหนอง
หาน ที อด 0023.25/1922 ลว.22 มิ.ย.2558,ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.
ศ.2559-2561) (320300)(ผู้รับผิดชอบ สํานักปลัด)

โครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารระดับอําเภอ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการรณรงค์ปลูก
จิตสํานึก คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการปฏิบัติราชการของผู้
บริหาร และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองหาน ,ตามแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)(320300) (ผู้รับผิดชอบ สํานักปลัด)

โครงการรณรงค์ปลูกจิตสํานึก คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการปฏิบัติ
ราชการของผู้บริหาร และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองหาน

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการจัดหน่วยเคลือนทีใน
การให้บริการประชาชน ในเขตพืนทีรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองหาน ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0891.4/ว 856 ลว.12 มี.ค.2553,ตามแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ.2559-2561) (320300) (ผู้รับผิดชอบ สํานักปลัด)

โครงการจัดหน่วยเคลือนทีในการให้บริการประชาชน จํานวน 20,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้บริหาร ตําแหน่ง นักบริหารงานการ
เกษตร (หัวหน้าส่วนส่งเสริมการเกษตร ระดับ 6) อัตราเดือน
ละ 3,500 บาท/เดือน ตังไว้ 42,000 บาท (220300) (ผู้รับผิดชอบ ส่วน
ส่งเสริมการเกษตร)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล จํานวน 2 อัตรา ได้แก่
- นักบริหารงานการเกษตร (หัวหน้าส่วนการ
เกษตร ระดับ 6) จํานวน 1 อัตรา
- นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จํานวน 1 อัตรา
ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิน เรือง กําหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน (ฉบับ
ที 5) (220100) (ผู้รับผิดชอบ ส่วนส่งเสริมการเกษตร)

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 371,880 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 621,240 บาท

งบบุคลากร รวม 621,240 บาท

งานส่งเสริมการเกษตร รวม 1,089,510 บาท

แผนงานการเกษตร

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการประเพณีวันลอย
กระทง ,ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)(320300) (ผู้รับผิด
ชอบ ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

โครงการประเพณีวันลอยกระทง จํานวน 250,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการจัดงานสืบสาน
วัฒนธรรมทอดเทียนเข้าพรรษา (320300) (ผู้รับผิดชอบ ส่วนการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมทอดเทียนเข้าพรรษา จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการจัดงานส่งเสริมพระ
พุทธศาสนาเนืองในวันวิสาขบูชา (320300) (ผู้รับผิดชอบ ส่วนการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

โครงการจัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนืองในวันวิสาขบูชา จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการจัดงานรดนําขอพรผู้
สูงอายุและวันผู้สูงอายุเนืองในเทศกาลสงกรานต์ ,ตามแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ.2559-2561) (320300) (ผู้รับผิดชอบ ส่วนการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม)

โครงการจัดงานรดนําขอพรผู้สูงอายุเนืองในเทศกาลสงกรานต์ จํานวน 30,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย รวม 320,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 320,000 บาท

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 320,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ลูกวอลเลย์บอล ลูก
ตะกร้อ ตาข่าย ฯลฯ เพือส่งเสริมการกีฬาให้กับเด็ก เยาวชน ประชาชนใน
เขตพืนทีรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0310.4/ว 2128 ลว.31 ก.ค.2557,
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) (331300) (ผู้รับผิดชอบ ส่วน
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

วัสดุกีฬา จํานวน 50,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภาย
ในองค์การบริหารส่วนตําบลหนองหาน ,ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.
ศ.2559-2561) (320300) (ผู้รับผิดชอบ ส่วนส่งเสริมการเกษตร)

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในองค์การบริหารส่วนตําบลหนองหาน จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร สําหรับ
ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวเนืองกับการ
เดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนาของคณะบริหาร สมาชิก
สภา พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 2052 ลว.7 เม.
ย.2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน จ.
อุดรธานี ที อด 0023.5/861 ลว.27 พ.ค.2558 (320300) (ผู้รับผิด
ชอบ ส่วนส่งเสริมการเกษตร)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมของศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลหนองหาน (320300) (ผู้รับผิด
ชอบ ส่วนส่งเสริมการเกษตร)

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
เกษตร ประจําตําบลหนองหาน

จํานวน 20,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนการฝึกอบรม การประชุม
สัมมนา การทัศนศึกษาดูงาน สําหรับพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตําบล (320100) (ผู้รับผิดชอบ ส่วนส่งเสริมการ
เกษตร)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 290,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนท้องถินและ
พนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ทังนีตามหลัก
เกณฑ์ เงือนไขและวิธีการทีทางคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
กําหนด ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2557 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/
ว 3072 ลว.29 ก.ย.2557 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบ
ต. ที มท 0809.3/ว 851 ลว.27 เม.ย.2558 (310100) (ผู้รับผิด
ชอบ ส่วนส่งเสริมการเกษตร)

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 48,270 บาท

ค่าตอบแทน รวม 48,270 บาท

งบดําเนินงาน รวม 468,270 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างของพนักงานจ้าง จํานวน 1 อัตรา ได้แแก่
- พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการ
เกษตร จํานวน 1 อัตรา
ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิน เรือง กําหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน (ฉบับ
ที 5) (220600) (ผู้รับผิดชอบ ส่วนส่งเสริมการเกษตร)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 207,360 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระ
เกียรติ ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0891.4/ว 164 ลว.26 ม.ค.2558ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.
ศ.2559-2561)(320300)(ตังจ่ายจากเงินรายได้)(ผู้รับผิดชอบ ส่วนส่ง
เสริมการเกษตร)

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการประชาอาสาปลูกป่า
ชุมชน ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0891.4/ว 164 ลว.26 ม.ค.2558,ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.
ศ.2559-2561) (320300) (ผู้รับผิดชอบ ส่วนส่งเสริมการเกษตร)

โครงการประชาอาสาปลูกป่าชุมชน จํานวน 80,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 240,000 บาท

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 240,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล แผ่น
โปรแกรม เมาส์ คีย์บอร์ด แฟรชไดร์ ฯลฯ และอืนๆทีเกียวกับ
คอมพิวเตอร์ ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลว.9 มิ.ย.2558,ตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2559-2561) (331400) (ผู้รับผิดชอบ ส่วนส่งเสริมการ
เกษตร)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุทางการเกษตร เครืองมือการ
เกษตร เช่น จอบ เสียม บัวรดนํา มีด พร้า คราด กระถางต้นไม้ ถาดเพาะ
เมล็ด ถุงเพาะชํา ดิน ปุ๋ย และวัสดุอืนทีใช้งานเกียวกับการเกษตร ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลว.9 มิ.ย.2558,ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.
ศ.2559-2561) (330900) (ผู้รับผิดชอบ ส่วนส่งเสริมการเกษตร)

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ทีใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้ม ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/
ว 1134 ลว.9 มิ.ย.2558,ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-
2561) (330100) (ผู้รับผิดชอบ ส่วนส่งเสริมการเกษตร)

วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการเรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และการดําเนินการตามแนวพระราชดําริ ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.4/
ว 1659 ลว.24 ส.ค.2553,ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-
2561) (320300) (ผู้รับผิดชอบ ส่วนส่งเสริมการเกษตร)

โครงการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการดําเนินการตามแนวพระ
ราชดําริ

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการปลูกผักอินทรีย์ปลอด
สารพิษในเขตพืนทีรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0891.4/ว 1659 ลว.24 ส.ค.2553,ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.
ศ.2559-2561) (320300) (ผู้รับผิดชอบ ส่วนส่งเสริมการเกษตร)

โครงการปลูกผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ จํานวน 100,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นรายจ่ายตามข้อผูกพันดังนี
1.เงินสบทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือพืนทีองค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองหาน ตังไว้  189,000 บาท
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0891.3/
ว 1110 ลว.3 เม.ย.50 (111100)(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)(ผู้รับผิด
ชอบ สํานักปลัด)
2.เงินชดใช้โครงการเศรษฐกิจชุมชน ตังไว้ 130,000 บาท โดยมีราย
ละเอียดดังนี
2.1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่/ออมทรัพย์เพือการผลิต หมู่ที 15 เริมสัญญา
วันที 10 กรกฎาคม 2544 ตังไว้ 100,000 บาท
2.2 กลุ่มเย็บผ้า หมู่ที 1 เริมสัญญาวันที 29 กันยายน 2554 ตัง
ไว้ 30,000 บาท ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว 3456 ลว.19 มิ.ย.2558 (111100) (ผู้รับ
ผิดชอบ ส่วนสวัสดิการสังคม)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 319,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินสํารองจ่ายในองค์การบริหารส่วนตําบลหนองหานหรือใช้
ในกรณีจําเป็นหรือการบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชน เช่น บรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0313.4/ว 667 ลว.12 ม๊.ค.2545 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1672 ลว.27 มิ.
ย.2557 (111000) (ผู้รับผิดชอบ สํานักปลัด)

สํารองจ่าย จํานวน 963,298 บาท

เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ทีแพทย์ได้ให้การรับรองและวินิจฉัย
แล้วและได้รับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีทีองค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองหานกําหนด ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ ว 3456 ลว.19 มิ.ย.58 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 และระเบียบกรมประชาสงเคราะห์ ว่าด้วยการจ่าย
เงินอุดหนุนส่งเสริมสวัสดิการผู้ป่วยโรคเอดส์ในชุมชน พ.ศ.2543
(110900) (ผู้รับผิดชอบ สํานักปลัด)

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามกฏหมายสําหรับพนักงาน
จ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองหาน ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานัก
งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ด่วนทีสุด ที มท 0809.5/ว 9 ลว.22 ม.
ค.2557 พรบ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.
ท. และ ก.อบต.ด่วนทีสุด ที มท 0809.5/ว 81 ลว.10 ก.
ค.57 (110300) (ผู้รับผิดชอบ สํานักปลัด)

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 248,700 บาท

งบกลาง รวม 2,050,998 บาท

งบกลาง รวม 2,050,998 บาท

งบกลาง รวม 2,050,998 บาท

แผนงานงบกลาง

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการลดโลกร้อน ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0891.4/ว 164 ลว.26 ม.ค.2558,ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.
ศ.2559-2561) (320300) (ผู้รับผิดชอบ ส่วนส่งเสริมการเกษตร)

โครงการลดโลกร้อน จํานวน 80,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน
(กบท.)ตามกฎหมาย ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.5/ว 34 ลว.19 ก.
ย.2557 หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน ด่วนมาก ที มท 0808.5/ว 35 ลว.19 ก.ย.2557 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.5/ว 1264 ลว.30 พ.
ค.2557 (120100) (ผู้รับผิดชอบ สํานักปลัด)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 460,000 บาท
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ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ค่าใช้สอย

ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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30,000
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100,000

โครงการจัดทําแผนที
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

โครงการจัดตังศูนย์
กระจายวัคซีนและรับ
แจ้งการเกิดโรคระบาด
ในสัตว์

โครงการจัดงานสืบ
สานวัฒนธรรมทอด
เทียนเข้าพรรษา

โครงการจัดงานส่ง
เสริมพระพุทธศาสนา
เนืองในวันวิสาขบูชา

โครงการจัดงานวันเด็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนในเขต
พืนทีรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วน
ตําบล

โครงการจัดงานรดนํา
ขอพรผู้สูงอายุเนืองใน
เทศกาลสงกรานต์

โครงการจัดงานพระ
ราชพิธีและกิจกรรม
ต่างๆ เช่น วันพ่อแห่ง
ชาติ วันแม่แห่งชาติ
วันสําคัญทางพระพุทธ
ศาสนา และประเพณี
ประจําท้องถิน

โครงการแข่งขันกีฬา
สานสัมพันธ์ต่อต้านยา
เสพติด

โครงการกิจกรรมเยียม
บ้านนักเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในเขต
พืนทีรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วน
ตําบล

โครงการ อบต.หนอง
หาน ท้องถินไทย ห่าง
ไกลยาเสพติด

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานการ
เกษตร

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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โครงการจัดทําแผนที
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

โครงการจัดตังศูนย์
กระจายวัคซีนและรับ
แจ้งการเกิดโรคระบาด
ในสัตว์

โครงการจัดงานสืบ
สานวัฒนธรรมทอด
เทียนเข้าพรรษา

โครงการจัดงานส่ง
เสริมพระพุทธศาสนา
เนืองในวันวิสาขบูชา

โครงการจัดงานวันเด็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนในเขต
พืนทีรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วน
ตําบล

โครงการจัดงานรดนํา
ขอพรผู้สูงอายุเนืองใน
เทศกาลสงกรานต์

โครงการจัดงานพระ
ราชพิธีและกิจกรรม
ต่างๆ เช่น วันพ่อแห่ง
ชาติ วันแม่แห่งชาติ
วันสําคัญทางพระพุทธ
ศาสนา และประเพณี
ประจําท้องถิน

โครงการแข่งขันกีฬา
สานสัมพันธ์ต่อต้านยา
เสพติด

โครงการกิจกรรมเยียม
บ้านนักเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในเขต
พืนทีรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วน
ตําบล

โครงการ อบต.หนอง
หาน ท้องถินไทย ห่าง
ไกลยาเสพติด

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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50,000

20,000

50,000

50,000

โครงการปลูกผัก
อินทรีย์ปลอดสารพิษ

โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติ

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ภายในองค์การ
บริหารส่วนตําบล
หนองหาน

โครงการประเพณีวัน
ลอยกระทง

โครงการประชา
อาสาปลูกป่าชุมชน

โครงการประชา
สัมพันธ์ต่อต้านโรค
เอดส์

โครงการบําบัดบ่อขยะ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองหาน

โครงการเตรียมความ
พร้อมก่อนเปิดภาค
เรียนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในเขตพืนทีรับ
ผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนตําบล

โครงการจัดหน่วย
เคลือนทีในการให้
บริการประชาชน

โครงการจัดสวัสดิการ
สําหรับผู้ด้อยโอกาส
คนพิการ ผู้ติดเชือ
เอดส์และผู้สูงอายุ

โครงการจัดทําและ
ปรับปรุงเว็บไซต์ของ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองหาน

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาตําบล แผน
พัฒนาชุมชน และ อบ
ต.เคลือนที เพือลดขัน
ตอนการให้บริการ

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานการ
เกษตร

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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โครงการปลูกผัก
อินทรีย์ปลอดสารพิษ

โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติ

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ภายในองค์การ
บริหารส่วนตําบล
หนองหาน

โครงการประเพณีวัน
ลอยกระทง

โครงการประชา
อาสาปลูกป่าชุมชน

โครงการประชา
สัมพันธ์ต่อต้านโรค
เอดส์

โครงการบําบัดบ่อขยะ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองหาน

โครงการเตรียมความ
พร้อมก่อนเปิดภาค
เรียนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในเขตพืนทีรับ
ผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนตําบล

โครงการจัดหน่วย
เคลือนทีในการให้
บริการประชาชน

โครงการจัดสวัสดิการ
สําหรับผู้ด้อยโอกาส
คนพิการ ผู้ติดเชือ
เอดส์และผู้สูงอายุ

โครงการจัดทําและ
ปรับปรุงเว็บไซต์ของ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองหาน

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาตําบล แผน
พัฒนาชุมชน และ อบ
ต.เคลือนที เพือลดขัน
ตอนการให้บริการ

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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100,000

40,000

โครงการรณรงค์ และ
ระงับโรคติดต่อ

โครงการรณรงค์ และ
ป้องกันภาวะติดเชือ
เอดส์

โครงการพัฒนาสายใย
รักแห่งครอบครัว

โครงการพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑ์หมู่
บ้าน (ผลิตภัณฑ์
OTOP)

โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

โครงการฝึกอบรมส่ง
เสริมความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้กับผู้สูงอายุ และผู้
พิการ

โครงการฝึกอบรมส่ง
เสริมกลุ่มอาชีพ

โครงการฝึกอบรมเพิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของผู้
บริหาร สมาชิกสภา
พนักงานส่วนตําบล
พนักงานจ้าง และ
ศึกษาดูงานของ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองหาน

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์
และเทศกาลปีใหม่

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานการ
เกษตร

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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โครงการรณรงค์ และ
ระงับโรคติดต่อ

โครงการรณรงค์ และ
ป้องกันภาวะติดเชือ
เอดส์

โครงการพัฒนาสายใย
รักแห่งครอบครัว

โครงการพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑ์หมู่
บ้าน (ผลิตภัณฑ์
OTOP)

โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

โครงการฝึกอบรมส่ง
เสริมความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้กับผู้สูงอายุ และผู้
พิการ

โครงการฝึกอบรมส่ง
เสริมกลุ่มอาชีพ

โครงการฝึกอบรมเพิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของผู้
บริหาร สมาชิกสภา
พนักงานส่วนตําบล
พนักงานจ้าง และ
ศึกษาดูงานของ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองหาน

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์
และเทศกาลปีใหม่

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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โครงการเสริมสร้างหมู่
บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง

โครงการสร้างแกนนํา
ผู้ใหญ่ใจดี

โครงการสนับสนุนการ
ดําเนินการ
ตามนโยบายของ
รัฐบาล

โครงการสนับสนุนกอง
ทุนสวัสดิการชุมชน

โครงการส่งเสริม
สุขภาพเด็ก 0-5 ปี

โครงการส่งเสริมสิทธิ
ประโยชน์ทีประชาชน
พึงได้รับ

โครงการส่งเสริมเด็ก
เยาวชน ประชาชน
น้อมนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

โครงการศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารระดับอําเภอ

โครงการวางแผน
ครอบครัวสุนัขและ
แมว เพือแก้ไขปัญหา
สุนัขและแมวจรจัด
อย่างยังยืน

โครงการลดโลกร้อน

โครงการเรียนรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงและการดําเนิน
การตามแนวพระราช
ดําริ

โครงการรณรงค์ปลูก
จิตสํานึก คุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยม
ในการปฏิบัติราชการ
ของผู้บริหาร และ
พนักงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบล
หนองหาน

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานการ
เกษตร

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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โครงการเสริมสร้างหมู่
บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง

โครงการสร้างแกนนํา
ผู้ใหญ่ใจดี

โครงการสนับสนุนการ
ดําเนินการ
ตามนโยบายของ
รัฐบาล

โครงการสนับสนุนกอง
ทุนสวัสดิการชุมชน

โครงการส่งเสริม
สุขภาพเด็ก 0-5 ปี

โครงการส่งเสริมสิทธิ
ประโยชน์ทีประชาชน
พึงได้รับ

โครงการส่งเสริมเด็ก
เยาวชน ประชาชน
น้อมนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

โครงการศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารระดับอําเภอ

โครงการวางแผน
ครอบครัวสุนัขและ
แมว เพือแก้ไขปัญหา
สุนัขและแมวจรจัด
อย่างยังยืน

โครงการลดโลกร้อน

โครงการเรียนรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงและการดําเนิน
การตามแนวพระราช
ดําริ

โครงการรณรงค์ปลูก
จิตสํานึก คุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยม
ในการปฏิบัติราชการ
ของผู้บริหาร และ
พนักงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบล
หนองหาน

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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649,600

100,000100,000100,000100,000100,000

100,000

10,000

1,231,969

1,000100,000

50,000

50,000

50,00020,00020,00050,00020,000

200,000

20,000

400,000

10,000

50,000

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่าอาหารกลางวันเด็กนัก
เรียน

วัสดุสํานักงาน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุก่อสร้าง

วัสดุการเกษตร

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุกีฬา

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

โครงการอบรมให้
ความรู้ด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติ และสิงแวด
ล้อม

โครงการอบรม
สัมมนา เพือพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร

โครงการหยุดคุณแม่
วัยใส

โครงการหมู่บ้านแห่ง
การเรียนรู้ นําสู่
กระบวนการจัดการสิง
แวดล้อม

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ

ค่าใช้สอย

งบดําเนินงาน

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานการ
เกษตร

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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100,000100,000

649,600

800,000300,000

50,00050,000

100,000

10,000

1,231,969

201,000100,000

150,000100,000

50,000

500,000500,000

170,000170,000

340,000180,000

100,000100,000

550,000350,000

20,000

400,000

10,000

50,000

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่าอาหารกลางวันเด็กนัก
เรียน

วัสดุสํานักงาน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุก่อสร้าง

วัสดุการเกษตร

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุกีฬา

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

โครงการอบรมให้
ความรู้ด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติ และสิงแวด
ล้อม

โครงการอบรม
สัมมนา เพือพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร

โครงการหยุดคุณแม่
วัยใส

โครงการหมู่บ้านแห่ง
การเรียนรู้ นําสู่
กระบวนการจัดการสิง
แวดล้อม

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ

ค่าใช้สอย

งบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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90,0002,667,569718,300556,780685,000770,000440,000708,270

10,000

ค่าบริการโทรศัพท์

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าไฟฟ้า

ค่านําประปา ค่านําบาดาล

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

งบดําเนินงาน

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานการ
เกษตร

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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12,174,8195,538,900

50,00050,000

20,00020,000

200,000200,000

10,000

ค่าบริการโทรศัพท์

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าไฟฟ้า

ค่านําประปา ค่านําบาดาล

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

งบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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15,2007,6007,600

32,00032,000

32,00032,000

16,00016,000

30,00030,000

28,00028,000

23,00023,000

176,000176,000

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์
จํานวน 1 เครือง

ค่าจัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์ จํานวน 2
ชุด

ค่าจัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์ จํานวน
2  ชุด

ค่าจัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์ จํานวน
1  ชุด

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร ขนาด 4 ฟุต
จํานวน 6 ชุด

ค่าจัดซือเครืองปรับ
อากาศแบบแยกส่วน
ชนิดตังพืนหรือชนิด
แขวน(มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด
18,000 บีทียู จํานวน
1 เครือง

ค่าจัดซือเครืองปรับ
อากาศแบบแยกส่วน
ชนิดตังพืนหรือชนิด
แขวน(มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด
13,000 บีทียู จํานวน
1 เครือง

ค่าจัดซือเครืองปรับ
อากาศ แบบแยกส่วน
ชนิดตังพืนหรือชนิด
แขวน(มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด
36,000 บีทียู จํานวน
4 เครือง

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าครุภัณฑ์งบลงทุน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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100,000100,000

189,000189,000

530,000530,000

220,000220,000

80,00080,000

15,20015,200

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที 10  บ้านหนอง
หาน ตําบลหนองหาน
อําเภอหนองหาน
จังหวัดอุดรธานี

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ชือสายทาง จุดสินสุด
ถนนลาดยางสายบ้าน
หนองงิว-บ้านม่วง
(หลังโรงเรียนหนอง
งิว) ถึง บ้านเลขที  67
หมู่ที 1 บ้านหนองงิว
ตําบลหนองหาน
อําเภอหนองหาน
จังหวัดอุดรธานี

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ชือสายทาง จากหอถัง
ประปาหมู่บ้าน ถึง
ถนนเยืองหน้าโรงเลือย
หมู่ที 8 บ้านโพนยอ
ตําบลหนองหาน
อําเภอหนองหาน
จังหวัดอุดรธานี

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ชือสายทาง ข้างบ้าน
เลขที 36 ถึง บ้านเลขที
40หมู่ที 1 บ้านหนอง
งิว ตําบลหนองหาน
อําเภอหนองหาน
จังหวัดอุดรธานี

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ค่าจัดซือพร้อมติดตัง
กล้องวงจรปิด

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์
จํานวน 2 เครือง

ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้าง

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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200,000200,000

100,000100,000

100,000100,000

100,000100,000

100,000100,000

100,000100,000

100,000100,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที 3 บ้านเชียงงาม
ตําบลหนองหาน
อําเภอหนองหาน
จังหวัดอุดรธานี

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที 16 บ้านโสกหมู
ตําบลหนองหาน
อําเภอหนองหาน
จังหวัดอุดรธานี

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที 15 บ้านเชียงงาม
ตําบลหนองหาน
อําเภอหนองหาน
จังหวัดอุดรธานี

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที 14 บ้านหนองบ่อ
ตําบลหนองหาน
อําเภอหนองหาน
จังหวัดอุดรธานี

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที 13 บ้านหัวเชียง
ตําบลหนองหาน
อําเภอหนองหาน
จังหวัดอุดรธานี

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที 12 บ้านม่วง
ตําบลหนองหาน
อําเภอหนองหาน
จังหวัดอุดรธานี

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที 11 บ้านหนอง
หาน ตําบลหนองหาน
อําเภอหนองหาน
จังหวัดอุดรธานี

ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้างงบลงทุน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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100,000100,000

529,000529,000

100,000100,000

100,000100,000

100,000100,000

1,168,0001,168,000

100,000100,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็กสําเร็จรูป
รับแรงดึง หมู่ที 2 บ้าน
หนองหาน ตําบลหนอง
หาน อําเภอหนองหาน
จังหวัดอุดรธานี

โครงการก่อสร้างรัว
รอบอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กก่อนวัยเรียน
บ้านม่วง ตําบลหนอง
หาน อําเภอหนองหาน
จังหวัดอุดรธานี

โครงการก่อสร้างถนน
ผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที 17 บ้านยาง
ตําบลหนองหาน
อําเภอหนองหาน
จังหวัดอุดรธานี

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที 8 บ้านโพนยอ
ตําบลหนองหาน
อําเภอหนองหาน
จังหวัดอุดรธานี

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที 7 บ้านหนองบ่อ
ตําบลหนองหาน
อําเภอหนองหาน
จังหวัดอุดรธานี

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที 6 บ้านหนองหาน
ตําบลหนองหาน
อําเภอหนองหาน
จังหวัดอุดรธานี

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที 4 บ้านยาง ตําบล
หนองหาน อําเภอ
หนองหาน จังหวัด
อุดรธานี

ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้างงบลงทุน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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100,000100,000

100,000100,000

100,000100,000

100,000100,000

100,000100,000

410,000410,000

โครงการปรับปรุงซ่อม
สร้างถนนผิวจราจร
ลูกรัง หมู่ที 12 บ้าน
ม่วง ตําบลหนองหาน
อําเภอหนองหาน
จังหวัดอุดรธานี

โครงการปรับปรุงซ่อม
สร้างถนนผิวจราจร
ลูกรัง หมู่ที 11 บ้าน
หนองหาน ตําบลหนอง
หาน  อําเภอหนองหาน
จังหวัดอุดรธานี

โครงการปรับปรุงซ่อม
สร้างถนนผิวจราจร
ลูกรัง หมู่ที 10 บ้าน
หนองหาน ตําบลหนอง
หาน  อําเภอหนองหาน
จังหวัดอุดรธานี

โครงการปรับปรุงซ่อม
สร้างถนนผิวจราจร
ลูกรัง หมู่ที 1 บ้าน
หนองงิว ตําบลหนอง
หาน  อําเภอหนองหาน
จังหวัดอุดรธานี

โครงการก่อสร้างลาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณรอบอาคารหอ
ประชุมใหญ่ องค์การ
บริหารส่วนตําบล
หนองหาน อําเภอ
หนองหาน จังหวัด
อุดรธานี

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็กสําเร็จรูป
รับแรงดึง หมู่ที 5 บ้าน
ม่วง  ตําบลหนองหาน
อําเภอหนองหาน
จังหวัดอุดรธานี

ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้างงบลงทุน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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100,000100,000

100,000100,000

100,000100,000

100,000100,000

100,000100,000

100,000100,000

100,000100,000

โครงการปรับปรุงซ่อม
สร้างถนนผิวจราจร
ลูกรัง หมู่ที 4 บ้านยาง
ตําบลหนองหาน
อําเภอหนองหาน
จังหวัดอุดรธานี

โครงการปรับปรุงซ่อม
สร้างถนนผิวจราจร
ลูกรัง หมู่ที 3 บ้าน
เชียงงาม ตําบลหนอง
หาน  อําเภอหนองหาน
จังหวัดอุดรธานี

โครงการปรับปรุงซ่อม
สร้างถนนผิวจราจร
ลูกรัง หมู่ที 17 บ้าน
ยาง ตําบลหนองหาน
อําเภอหนองหาน
จังหวัดอุดรธานี

โครงการปรับปรุงซ่อม
สร้างถนนผิวจราจร
ลูกรัง หมู่ที 16 บ้าน
โสกหมู ตําบลหนอง
หาน  อําเภอหนองหาน
จังหวัดอุดรธานี

โครงการปรับปรุงซ่อม
สร้างถนนผิวจราจร
ลูกรัง หมู่ที 15 บ้าน
เชียงงาม ตําบลหนอง
หาน  อําเภอหนองหาน
จังหวัดอุดรธานี

โครงการปรับปรุงซ่อม
สร้างถนนผิวจราจร
ลูกรัง หมู่ที 14 บ้าน
หนองบ่อ ตําบลหนอง
หาน  อําเภอหนองหาน
จังหวัดอุดรธานี

โครงการปรับปรุงซ่อม
สร้างถนนผิวจราจร
ลูกรัง หมู่ที 13 บ้านหัว
เชียง ตําบลหนองหาน
อําเภอหนองหาน
จังหวัดอุดรธานี

ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้างงบลงทุน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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63,00063,000

100,000100,000

100,000100,000

100,000100,000

100,000100,000

100,000100,000

100,000100,000

โครงการปรับปรุงห้อง
พักรับรองหน้าห้อง
นายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองหาน

โครงการปรับปรุง ต่อ
เติมอาคารบริการ
ประชาชนองค์การ
บริหารส่วนตําบล
หนองหาน

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลง
อาคารบ้านพัก

โครงการปรับปรุงซ่อม
สร้างถนนผิวจราจร
ลูกรัง หมู่ที 9 บ้านโสก
หมู ตําบลหนองหาน
อําเภอหนองหาน
จังหวัดอุดรธานี

โครงการปรับปรุงซ่อม
สร้างถนนผิวจราจร
ลูกรัง หมู่ที 8 บ้านโพน
ยอ ตําบลหนองหาน
อําเภอหนองหาน
จังหวัดอุดรธานี

โครงการปรับปรุงซ่อม
สร้างถนนผิวจราจร
ลูกรัง หมู่ที 7 บ้าน
หนองบ่อ ตําบลหนอง
หาน  อําเภอหนองหาน
จังหวัดอุดรธานี

โครงการปรับปรุงซ่อม
สร้างถนนผิวจราจร
ลูกรัง หมู่ที 6 บ้าน
หนองหาน ตําบลหนอง
หาน  อําเภอหนองหาน
จังหวัดอุดรธานี

โครงการปรับปรุงซ่อม
สร้างถนนผิวจราจร
ลูกรัง หมู่ที 5 บ้านม่วง
ตําบลหนองหาน
อําเภอหนองหาน
จังหวัดอุดรธานี

ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้างงบลงทุน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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6,756,400330,80080,000705,00023,6005,617,000รวม

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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2,627,8432,372,843255,000

2,372,8432,372,843

255,000255,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนเอกชน
เงินอุดหนุน

รวม

งบเงินอุดหนุน

รวมแผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ
สุข

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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51,60040,00011,600

51,60040,00011,600รายจ่ายอืนรายจ่ายอืน

รวม

งบรายจ่ายอืน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไปแผนงานการศึกษาแผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย



วันทีพิมพ์ : 24/9/2558  13:50:38 หน้า : 1/1

2,050,9982,050,998

963,298963,298

460,000460,000

248,700248,700

60,00060,000

319,000319,000

สํารองจ่าย

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

งบกลาง

รวม

งบกลาง

รวมแผนงานงบกลางแผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย



บันทึกรายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองหาน 

สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งท่ี 1/2558 

เมื่อวันที่ 5  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558 

ณ ห�องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองหาน 

*************************************************** 

รายชื่อผู�เข�าประชุม 
ลําดับ ชื่อ  -  สกุล ตําแหน�ง ลายมือชื่อ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 

นายธนกร   วิศิษฏ�การ 
นางสาวนิลมล   ฤทธิ์ละคร 
นายคําภี   ขวัญทอง 
นายสําเรงิ   จันทรเสนา 
นางสมถวิล   อารีรกัษ� 
นางสมจิต   จันทร�ธาน ี
นายปฤษฎา   ดวงใจ 
นายสวัสดิ์   บัตรวิเศษ 
นายเฉลียว   บุตรโยธี 
นายวีระ   มหาโยธี 
นางแดง   ใจเข�มแข็ง 
นายเลิศชาย   ศรีบุโฮม 
นายป�ติ    ฤทธิ์ละคร 
จ.ส.อ.นาวา   ซองทุมมินทร� 
นายเคน   แดงวิบูลย� 
นายขัน   อันทะสี 
นายรําพรรณ   บุญศร ี
นายหนูพินธุ�  วงศ�หนองแวง 
นายอุทัย    มนต�อินทร� 
นางกองแก�ว   สอนสมบัต ิ
นางลัดดา  เบญจจินดา 
นายสายทอง   เข็มทองด ี
นางกุมารี   อํานาจเจรญิ 
นายนิพนธ�   พึ่งคํานวน 
นางฉวีวรรณ   บุญสิทธิ ์
นายพร    โคตรวงษ�   
นางสินีวรรณ   ศรีชมภู 
นางกอบจิตต�   สิงห�หล�า 
นางยุวดี   ทิศาใต� 
นางสาวบุญญรัตน�   โสทัต 
นายแทน  ฤทธ์ิละคร 
นายสมพงษ�   ศรีบุญเรอืง 
นายพงษ�ศักดิ์   ศรีบุโฮม 
นายธีรพงษ�   สุนากรณ� 
นางสาวสริิกร  แก�วเจริญ 

ประธานสภา อบต.หนองหาน 
รองประธานสภา อบต.หนองหาน 

สมาชิก  อบต.  หมู�ที่  1 
สมาชิก  อบต.  หมู�ที่  1 
สมาชิก  อบต.  หมู�ที่  2 
สมาชิก  อบต.  หมู�ที่  2 
สมาชิก  อบต.  หมู�ที่  3 
สมาชิก  อบต.  หมู�ที่  3 
สมาชิก  อบต.  หมู�ที่  4 
สมาชิก  อบต.  หมู�ที่  4 
สมาชิก  อบต.  หมู�ที่  5 
สมาชิก  อบต.  หมู�ที่  5 
สมาชิก  อบต.  หมู�ที่  6 
สมาชิก  อบต.  หมู�ที่  6 
สมาชิก  อบต.  หมู�ที่  7 
สมาชิก  อบต.  หมู�ที่  8 
สมาชิก  อบต.  หมู�ที่  8 
สมาชิก  อบต.  หมู�ที่  9 

สมาชิก  อบต.  หมู�ที่  10 
สมาชิก  อบต.  หมู�ที่  10 
สมาชิก  อบต.  หมู�ที่  11 
สมาชิก  อบต.  หมู�ที่  11 
สมาชิก  อบต.  หมู�ที่  12 
สมาชิก  อบต.  หมู�ที่  12 
สมาชิก  อบต.  หมู�ที่  13 
สมาชิก  อบต.  หมู�ที่  13 
สมาชิก  อบต.  หมู�ที่  14 
สมาชิก  อบต.  หมู�ที่  14 
สมาชิก  อบต.  หมู�ที่  15 
สมาชิก  อบต.  หมู�ที่  15 
สมาชิก  อบต.  หมู�ที่  16 
สมาชิก  อบต.  หมู�ที่  16 
สมาชิก  อบต.  หมู�ที่  17 
สมาชิก  อบต.  หมู�ที่  17 

เลขานุการสภา อบต.หนองหาน 

ธนกร   วิศิษฏ�การ 
นิลมล   ฤทธิ์ละคร 
คําภี   ขวัญทอง 
สําเริง   จันทรเสนา 
สมถวิล   อารีรักษ� 
สมจิต   จันทร�ธานี 
ปฤษฎา   ดวงใจ 
สวัสดิ์   บัตรวิเศษ 
เฉลียว   บุตรโยธี 
วีระ   มหาโยธี 
แดง   ใจเข�มแข็ง 
เลิศชาย   ศรีบุโฮม 
ป�ติ    ฤทธิ์ละคร 
นาวา   ซองทุมมินทร� 
เคน   แดงวิบูลย� 
ขัน   อันทะสี 
รําพรรณ   บุญศร ี
หนูพินธ�ุ  วงศ�หนองแวง 
อุทัย    มนต�อินทร� 
กองแก�ว   สอนสมบัต ิ
ลัดดา  เบญจจินดา 
สายทอง   เข็มทองด ี
กุมารี   อํานาจเจริญ 
นิพนธ�   พึ่งคํานวน 
ฉวีวรรณ   บุญสิทธิ์ 
พร    โคตรวงษ�   
สินีวรรณ   ศรีชมภู 
กอบจิตต�   สิงห�หล�า 
ยุวดี   ทิศาใต� 
บุญญรัตน�  โสทัต 
แทน  ฤทธิ์ละคร 
สมพงษ�   ศรีบุญเรอืง 
พงษ�ศักดิ์   ศรีบุโฮม 
ธีรพงษ�   สุนากรณ� 
สิริกร  แก�วเจริญ 

 



-๒- 
รายชื่อผู�เข�าร�วมประชุม 
ลําดับ ชื่อ  -  สกุล ตําแหน�ง ลายมือชื่อ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

นางบัวเงิน  รอดขันเมือง 
นายวุฒิชัย   จันทะบูลย� 
นายวิจิตร  ศรีภิรมย� 
นายสวาท   ศรีภิรมย� 
นายพิสิษฐ�  สร�อยวิทยา 
นายกุลชาติ  คามวรรณ 
นางวนิดา  ปะพะวะ 
นางจิตติญา  ไทยลําภ ู
นางสาววิญาภรณ�  โพธิราชา 
นางสาวศิริวัลย�  จันทร�งาม 

นายก อบต.หนองหาน 
รองนายก อบต.หนองหาน 
รองนายก อบต.หนองหาน 
เลขานุการนายก ฯ 
รองปลัด อบต.หนองหาน 
ผู�อํานวยการกองช�าง 
หัวหน�าสํานกัปลัด 
หัวหน�าส�วนสาธารณสุข 
หัวหน�าส�วนสวัสดิการสงัคม 
ผู�ช�วยนักวิชาการเกษตร 

บัวเงิน  รอดขันเมือง 
วุฒิชัย   จันทะบูลย� 
วิจิตร  ศรีภิรมย� 
สวาท   ศรีภิรมย� 
พิสิษฐ�  สร�อยวิทยา 
กุลชาติ  คามวรรณ 
วนิดา  ปะพะวะ 
จิตติญา  ไทยลําภู 
วิญาภรณ�  โพธิราชา 
ศิริวัลย�  จันทร�งาม 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

เมื่อถึงกําหนดเวลานัดประชุมเลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองหานตรวจสอบรายชื่อสมาชิก                

ผู�มาประชุม มีสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองหาน มาประชุมจํานวน 34 คน ครบองค�ประชุม                          

จึงให�สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองหานเข�าร�วมประชุม 

นายธนกร  วิศิษฎ�การ  - กล�าวเป�ดประชุมและแจ�งให�ที่ประชุมทราบว�าวันนี้ เป�นการประชุมสภา                            
ประธานสภาฯ   องค�การบริหารส�วนตําบลหนองหาน สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1/2558   
    อาศัยอํานาจตามมาตรา 54 แห�งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบรหิาร
    ส�วนตําบล พ.ศ.2537 และที่แก�ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 4 พ.ศ.2546) และ 
    กระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยข�อบั งคับการประชุมสภาท�องถิ่น พ.ศ.2547              
    จึงขอเป�ดประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองหาน สมัยสามัญ            
    สมัยที่สาม ครั้งที่ 1/2558  วันที่  5 สิงหาคม 2558 โดยมีระเบียบวาระ 
    ดังต�อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่  ๑  ประธานแจ�งให�ทราบ 

นายธนกร วิศิษฏ�การ  1.1 ขอแจ�งให�ที่ประชุมทราบว�าในวันนี้จะมีการพิจารณารับหลักการร�างข�อบัญญัติ 
ประธานสภาฯ งบประมาณรายจ�าย ประจําป�งบประมาณ 2559 วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ 
 1.2  เนื่องด�วยองค�การบริหารส�วนตําบลหนองหาน ได�ดําเนินการจัดกิจกรรม

เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมายุครบ 83 พรรษา ขึ้นในวันที่  11 สิงหาคม 2558 เวลา 08.00 น.                  
ณ ที่ทําการองค�การบริหารส�วนตําบลหนองหาน จึงขอเรียนเชิญทุกท�านเข�าร�วม
โครงการฯ ตามวันและเวลาดังกล�าว โดยขอแจ�งให�สมาชิกทุกท�านใส�ชุดปกติขาวเข�า
ร�วมงาน ส�วนในวันที่ 12 สิงหาคม 2558 ทางอําเภอหนองหานก็มีการจัดโครงการ
วันแม�แห�งชาติ  จึ งขอประชาสัมพันธ�ให�ทุกท�านทราบเพื่ อ เข�าร�วมกิจกรรม
เทิดพระเกียรติ ณ ที่ว�าการอําเภอหนองหาน ตั้งแต� เวลา 07.00 น เป�นต�นไป  

 1.3 เนื่องด�วยองค�การบริหารส�วนตําบลหนองหาน ได�ดําเนินการจัดทําเว็บไซด�เพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข�อมูลต�างๆ ดังนั้นจึงขอแจ�งให�สมาชิกทุกท�านส�งรูปถ�าย
ชุดปกติขาว ขนาด 2 น้ิว คนละ 2 ใบ ข�างหลังให�เขียนชื่อ-สกุล กํากับไว�ด�วยนะครับ 
ให�ส�งกับเจ�าหน�าที่ภายในวันศุกร�ที่ 7  สิงหาคม 2558 
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 1.4 เพื่อเป�นการส�งเสริมทางด�านกีฬา ขอแจ�งให�สมาชิกทุกท�านสํารวจความต�องการ

วัสดุ – อุปกรณ�การกีฬา ของหมู�บ�านของท�าน ว�ามีความต�องการอะไรบ�าง ให�ทํา
หนังสือขอความอนุเคราะห�มายังหน�วยงาน ภายในวันศุกร�ที่ 7 สิงหาคม 2558 ครับ 

มติที่ประชุม - รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล�ว 
๒.๑  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองหาน                     
สมัยสามัญ  สมัยที่สอง  ครั้ งที่  2/2558  ลงวันที่   12 มิถุนายน  ๒๕๕8                            
ณ ห�องประชุมองค�การบริหารส�วนตําบลหนองหาน 

นายธนกร วิศิษฏ�การ  - ให�ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่สอง ครั้งที่    
ประธานสภาฯ   2/2558  ลงวันที่  12 มิถุนายน  ๒๕๕8 มีสมาชิกท�านใดจะขอแก�ไขรายงาน 

การประชุมหรือไม� หากไม�มีเสนอขอให�ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม                          

มติที่ประชุม - มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค�การบรหิารส�วนตําบลหนองหาน                   
สมัยสามัญ สมัยทีส่อง ครัง้ที่ 2/2558  ลงวันที่  12 มิถุนายน  ๒๕๕8   

- มีมติเป�นเอกฉันท�  เห็นชอบ          34   เสียง 
       ไม�เห็นชอบ       -      เสียง 

        ไม�มา              -      เสียง 

        งดออกเสียง      -      เสียง  

ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องญัตติเสนอเพ่ือพิจารณา 

  3.1 เรื่องการโอนงบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2558         อนุมัติ

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2558 องค�การบริหารส�วนตําบลหนองหาน  อําเภอหนอง

หาน จังหวัดอุดรธานี โอนครั้งที่ 6/2558  ตามรายการดงัต�อไปนี้ 

  รา ยกา รที่  1  ขออนุ มั ติ โ อน เ งิ น ง บป ร ะม าณรายจ�ายป ร ะจํ า ป� 2558                         

 โอนลด จากส�วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม หมวดค�าตอบแทนใช�สอยและ

 วัสดุ ประเภทรายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม�เข�าลักษณะรายจ�าย หมวด

อื่นๆ ตามโครงการแข�งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ�ของส�วนราชการ ตั้งไว� 100,000.- 

บาท คงเหลือก�อนโอน 100,000.- บาท ขออนุมัติโอนลดครั้งนี้  1 0 0 , 0 0 0 . - บ า ท 

คงเหลือหลังโอน 0.- บาท รวมโอนลดครั้งนี้ 100,000.- บาท โอนเพิ่ม ไปตั้งจ�ายใน

ส�วนกองช�าง หมวดค�าตอบแทนใช�สอยและวัสดุ                     ประเภทวัสดุก�อสร�าง 

รายการวัสดุก�อสร�าง คงเหลือก�อนโอน 1,000.- บาท              ขออนุมัติโอนเพิ่มครั้งนี้ 

100,000.- บาท คงเหลือหลังโอน  101,000.- บาท  เนื่องจากงบประมาณ

ที่ตั้งไว�ไม�เพียงพอต�อการเบิกจ�าย 
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นายธนกร  วิศิษฎ�การ  - มีสมาชิกท�านใดมีข�อเสนอแนะหรือไม� หากไม�มสีมาชิกท�านใดเสนอแนะประธานสภา 
ฯ  เพิ่มเตมิใดๆ ผมขอมติทีป่ระชุมให�มีการโอนงบประมาณรายจ�ายประจําป� 
  งบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 6 (รายการที่ 1) 

มติที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบให�โอนงบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558                           
  ครั้งที่ 6 (รายการที่ 1) 
   - มีมติเป�นเอกฉันท�    เห็นชอบ       34      เสียง 
         ไม�เห็นชอบ      -       เสียง 

         ไม�มา            -        เสียง 

         งดออกเสียง     -       เสียง 

  รายกา รที่  2   ขออนุ มั ติ โ อน เ งิ น ง บป ระม าณรายจ�ายป ระจํ าป� 2558                                     

 โอนลด(1) จากสํานักปลัด หมวดค�าตอบแทนใช�สอยและวัสดุ ประเภทรายจ�าย

 เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม�เข�าลักษณะรายจ�ายหมวดอื่นๆ ตามโครงการ

 จัดหาอุปกรณ� ตรวจสอบสารเสพติด ตั้งไว� 50,000.- บาท คงเหลือก�อนโอน 

 50,000.- บาท ขออนุมัติ โอนลดครั้ งนี้  50,000.- บาท คงเหลือหลังโอน               

 0. - บาท โอนลด (2) จากสํานักปลัด หมวดค�าตอบแทนใช�สอยและวัสดุ            

 ประเภท รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตัิราชการทีไ่ม�เข�าลักษณะรายจ�ายหมวดอื่ น ๆ 

ตามโครงการ อบต.หนองหาน ท�องถิ่นไทย ห�างไกลยาเสพติด ตั้งไว�  50,000.- บ า ท 

คงเหลือก�อนโอน 50,000.- บาท ขออนุมัติโอนลดครั้งนี้  50,000.- บาท คงเหลือหลัง

โอน  0.- บาท รวมโอนลดครั้งนี้ 100,000.- บาท  โอนเพิ่ม ไปตั้งจ�ายในส�วนกอง

ช�าง หมวดครุภัณฑ� ที่ดินและสิ่งก�อสร�าง ประเภทค�า ก�อสร�างสิ่งสาธารณูปโภค ตามโครงการ

ก�อสร�างถนน คสล. ช่ือสายทางภายใน                  หมู�ที่ 7 ตําบลหนองหาน อําเภอหนอง

หาน จังหวัด อุดรธานี คงเหลือก�อนโอน  0 . - บ าท  ข ออนุ มั ติ โ อ น เ พิ่ ม ค รั้ ง นี้ 

100,000.- บาท คงเหลือหลังโอน  100,000.- บาท เนื่องจากผิวถนนเดิมเป�นลกูรังมี

สภาพขรุขระเป�นหลุม เป�นบ�อการสัญจรเป�นไปอย�างยากลําบากทําให�เกิดอุบัติเหตุบ�อยครั้ง 

เห็นควร ดําเนินการก�อสร�างถนนเส�นดังกล�าว 

นายธนกร  วิศิษฎ�การ  - มีสมาชิกท�านใดมีข�อเสนอแนะหรือไม� หากไม�มสีมาชิกท�านใดเสนอแนะประธานสภา 
ฯ  เพิ่มเตมิใดๆ ผมขอมติทีป่ระชุมให�มีการโอนงบประมาณรายจ�ายประจําป� 
  งบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 6 (รายการที่ 2) 

มติที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบให�โอนงบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558                           
  ครั้งที่ 6 (รายการที่ 2) 
   - มีมติเป�นเอกฉันท�    เห็นชอบ       34      เสียง 
         ไม�เห็นชอบ      -       เสียง 

         ไม�มา            -        เสียง 

         งดออกเสียง     -       เสียง 
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3.2 การพิจารณารับหลกัการร�างข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย ประจําป�งบประมาณ 
2559 วาระที่ 1  ขั้นรับหลักการ ตามอํานาจหน�าที่ของสภาท�องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว�าด�วยวิธีการงบประมาณขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น พ.ศ. 
2541 แก�ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) 

นายธนกร  วิศิษฎ�การ  - ตามที่คณะผู�บริหารขององค�การบริหารส�วนตําบลหนองหาน ได�เสนอร�าง
ประธานสภาฯ   ข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายทั่วไป ประจําป�งบประมาณ 2559 ต�อสภาองค�การ 

บริหารส�วนตําบลหนองหานและได�แจ�งถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการดําเนินการในป�งบประมาณ พ.ศ. 2559 นั้น 
- การพิจารณารับหลักการร�างข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย ประจําป�งบประมาณ 
พ .ศ .  2559 ขอ เ รี ยน เชิญ  นายกองค�การบริ ห ารส�วนตํ าบลหนองหาน                     
แถลงคําประกอบงบประมาณต�อสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองหาน  

นางบัวเงิน  รอดขันเมือง  - เรียน ท�านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค�การบรหิารส�วนตําบลหนองหานนายก 
อบต. หนองหาน  ดิฉัน นางบัวเงิน  รอดขันเมือง นายก อบต. หนองหาน ขอแถลงงบประมาณ   
   ประกอบงบประมาณรายจ�าย ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2559  บัดนี้ ถึงเวลาที ่
   คณะผ�ูบรหิารขององค�การบรหิารส�วนตําบลหนองหาน จะได�เสนอร�างข�อบัญญัติ  
   งบประมาณรายจ�ายประจําป�ต�อสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองหานอีกครั้ง  
   ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ดิฉันในนามคณะผู�บริหารขององค�การบรหิารส�วนตําบล    
    หนองหาน ขอช้ีแจงให�ท�านประธานและสมาชิกทุกท�าน ได�ทราบถึงหลกัการและ
    แนวนโยบายการดําเนินการ ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2559  

- ในการจัดทํางบประมาณประจําป� 2559 นั้น ได�ประมาณการรายรับไว�ใกล�เคียงกับ
รายรับจริงของป�ที่ผ�านมา คือ ป� 2557 รับจริง 41,426,504.50.-บาท     และได�
ประมาณรายจ�ายไว� คือ 40,000,000.00.-บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน
ต�างๆ ดังนี้ 

ร�างรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ�ายงบประมาณรายจ�าย 
  ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2559     

องค�การบรหิารส�วนตําบลหนองหาน 
อําเภอ หนองหาน   จังหวัดอุดรธาน ี

ประมาณการรายจ�ายรวมท้ังสิ้น    40,000,000    บาท จ�ายจากรายได�จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป�น 

  

แผนงานบริหารงานทั่วไป   

  1. งานบริหารทั่วไป รวม 14,989,360 บาท   

    งบบุคลากร รวม 9,829,560 บาท   

      เงินเดือน (ฝ�ายการเมือง)  รวม 3,961,080 บาท   

  1. เงินเดือนนายก/รองนายก (ผู�รบัผิดชอบ สํานักปลัด) จํานวน 532,080 บาท   

  2. เงินค�าตอบแทนประจําตําแหน�งนายก/รองนายก 
(ผ�ูรบัผิดชอบ สํานักปลัด) 

จํานวน 45,600 บาท   

  
3. เงินค�าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก (ผู�รบัผิดชอบ          

สํานักปลัด) 
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จํานวน 45,600 บาท   



  4. เงินค�าตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รกึษานายกเทศมนตร ี        
นายกองค�การบรหิารส�วนตําบล (ผู�รับผิดชอบ สํานักปลัด) 

จํานวน 90,720 บาท   

  5. เงินค�าตอบแทนสมาชิกสภาองค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น จํานวน 3,247,080 บาท   

  

เพื่อจ�ายเป�นเงินค�าตอบแทนสมาชิกสภาองค�กรปกครอง

ส�วนท�องถิ่น (ผู�รบัผิดชอบ สํานักปลัด) ดังนี้ 

         5.1 เงินค�าตอบแทนประธานสภาองค�การบรหิาร         

ส�วนตําบล  ตั้งไว�  139,320 บาท 

         5.2 เงินค�าตอบแทนรองประธานสภาองค�การ

บรหิารส�วนตําบล ตั้งไว� 114,000 บาท 

         5.3 เงินค�าตอบแทนเลขานุการสภาองค�การ

บรหิารส�วนตําบล ตั้งไว� 90,720 บาท 

         5.4 เงินค�าตอบแทนสมาชิกสภาองค�การบรหิาร

ส�วนตําบลหนองหาน จํานวน 32 คน ตั้งไว� 2,903,040 

บาท 

(ตั้งจ�ายจากเงินรายได�)    

  

  

    

      เงินเดือน (ฝ�ายประจํา) รวม 5,868,480 บาท   

      1. เงินเดือนพนักงาน (ผู�รับผิดชอบ สํานักปลัด) จํานวน 2,995,920 บาท   

      2. เงินเพิ่มต�าง ๆ ของพนักงาน (ผู�รบัผิดชอบ สํานักปลัด) จํานวน 160,680 บาท   

      3. เงินประจําตําแหน�ง (ผู�รับผิดชอบ สํานักปลัด) จํานวน 151,200 บาท   

      4. ค�าตอบแทนพนักงานจ�าง (ผ�ูรับผิดชอบ สํานักปลัด) จํานวน 2,285,880 บาท   

      5. เงินเพิ่มต�าง ๆของพนักงานจ�าง (ผ�ูรับผิดชอบ สํานักปลัด) จํานวน 274,800 บาท   

    งบดําเนินงาน รวม 4,836,200 บาท   

      ค�าตอบแทน รวม 626,200 บาท   

  
       1. ค�าตอบแทนผู�ปฏิบัติราชการอันเป�นประโยชน�แก�องค�กร      

ปกครองส�วนท�องถิ่น (ผู�รับผิดชอบ สํานักปลัด) 
จํานวน 440,200 บาท   

  
       2. ค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                   

(ผ�ูรบัผิดชอบ สํานักปลัด) 
จํานวน 20,000 บาท   

         3. ค�าเช�าบ�าน (ผู�รบัผิดชอบ สํานักปลัด) จํานวน 120,000 บาท   

         4. เงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร (ผ�ูรับผิดชอบ สํานักปลัด) จํานวน 46,000 บาท   

      ค�าใช�สอย รวม 2,520,000 บาท   

        1. รายจ�ายเพื่อให�ได�มาซึ่งบริการ (ผู�รบัผิดชอบ สํานักปลัด) จํานวน 800,000 บาท   

  
      2. รายจ�ายเกี่ยวกบัการรับรองและพิธีการ (ผู�รับผิดชอบ             

สํานักปลัด) 
จํานวน 70,000 บาท   

  
      3. รายจ�ายเกี่ยวเนือ่งกบัการปฏิบัตริาชการที่ไม�เข�าลักษณะ  

รายจ�ายหมวดอื่นๆ (ผู�รบัผิดชอบ สํานักปลัด) 
        

  

             3.1 ค�าใช�จ�ายในการดําเนินการ การเลือกตัง้     

(ผ�ูรบัผิดชอบ สํานักปลัด) 
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จํานวน 400,000 บาท   



  
             3.2 ค�าใช�จ�ายในการดําเนินการสอบแข�งขันเพื่อ

บรรจบุุคคลเป�นพนักงานส�วนตําบล/พนักงาน

จ�าง (ผู�รับผิดชอบ สํานักปลัด) 

จํานวน 200,000 บาท   

  
             3.3 ค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปราชการใน 

ราชอาณาจักร (ผู�รบัผิดชอบ สํานักปลัด) 
จํานวน 250,000 บาท   

  

             3.4 โครงการฝ�กอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของผู�บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน

ส�วนตําบล พนักงานจ�าง และศึกษาดูงานของ

องค�การบรหิารส�วนตําบลหนองหาน 

(ผ�ูรบัผิดชอบ สํานักปลัด) 

จํานวน 400,000 บาท   

  

             3.5 โครงการจัดทําปรบัปรุงเว็บไซต�ขององค�การ

บรหิารส�วนตําบลหนองหาน (ผ�ูรับผิดชอบ          

สํานักปลัด) 

จํานวน 50,000 บาท   

                   3.6 ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม จํานวน 350,000 บาท   

      ค�าวัสดุ รวม 1,320,000 บาท   

        1. วัสดุสํานักงาน (ผ�ูรับผิดชอบ สํานักปลัด) จํานวน 200,000 บาท   

        2. วัสดุไฟฟ�าและวิทยุ (ผ�ูรับผิดชอบ สํานักปลัด) จํานวน 170,000 บาท   

        3. วัสดุงานบ�านงานครัว (ผู�รับผิดชอบ สํานกัปลัด) จํานวน 100,000 บาท   

        4. วัสดุยานพาหนะและขนส�ง (ผู�รบัผิดชอบ สํานักปลัด) จํานวน 100,000 บาท   

        5. วัสดุเชื้อเพลงิและหล�อลื่น (ผู�รบัชอบ สํานกัปลัด) จํานวน 500,000 บาท   

        6. วัสดุวิทยาศาสตร�หรือการแพทย� (ผู�รับผิดชอบ สํานกัปลัด) จํานวน 100,000 บาท   

        7. วัสดุโฆษณาและเผยแพร� (ผู�รับผิดชอบ สํานักปลัด) จํานวน 50,000 บาท   

        8. วัสดุคอมพิวเตอร� (ผู�รบัผิดชอบ สํานักปลัด) จํานวน 100,000 บาท   

      ค�าสาธารณูปโภค รวม 370,000 บาท   

        1. ค�าไฟฟ�า (ผ�ูรับผิดชอบ สํานักปลัด) จํานวน          200,000  บาท   

        2. ค�าบริการโทรศัพท� (ผู�รบัผิดชอบ สํานักปลัด) จํานวน 50,000 บาท   

        3. ค�าบริการไปรษณีย� (ผู�รบัผิดชอบ สํานักปลัด) จํานวน 20,000 บาท   

  
      4. ค�าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (ผู�รับผิดชอบ สํานัก

ปลัด) 
จํานวน 100,000 บาท   

    งบลงทุน รวม 283,600 บาท   

      ค�าครุภัณฑ� รวม 120,600 บาท   

      1. ครุภัณฑ�สํานักงาน (ผู�รับผิดชอบ สํานักปลัด)         

  

     1.1 ค�าจัดซื้อตู�เหลก็เกบ็เอกสาร ขนาด 4 ฟุต จํานวน     

6 ชุด(ผู�รับผิดชอบ สํานกัปลัด) 
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จํานวน 30,000 บาท 

  



      2. ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�         

  
      2.1 ค�าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร� จํานวน  2  ชุด 

(ผ�ูรบัผิดชอบ สํานักปลัด) 
จํานวน 32,000 บาท   

    

      2.2 ค�าจัดซื้อเครื่องพิมพ�  จํานวน 1 เครื่อง            

(ผ�ูรบัผิดชอบ สํานักปลัด) 
จํานวน 7,600 บาท 

  

   
ค�าที่ดินและสิ่งก�อสร�าง รวม 163,000 บาท   

 
     1. ค�าต�อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ�านพัก 

 
  

 
  

  

       1.1 โครงการปรับปรงุห�องพักรับรองหน�านายกองค�การ

บรหิารส�วนตําบลหนองหาน (ผู�รับผิดชอบ สํานัก

ปลัด) 

จํานวน 63,000 บาท 

  

  

       1.2 โครงการปรับปรงุ ต�อเติมอาคารบริการประชาชน

องค�การบรหิารส�วนตําบลหนองหาน (ผู�รบัผิดชอบ สํานัก

ปลัด) 

จํานวน 100,000 บาท 

  

      งบรายจ�ายอื่น รวม 40,000 บาท   

       รายจ�ายอื่น จํานวน 40,000 บาท   

  

เพื่อจ�ายเป�น 

1. เงินค�าจ�างการตรวจผลงานต�างๆ ต้ังไว� 20,000 

(ผู�รบัผิดชอบ สํานักปลัด) 

2. ค�าสมนาคุณ ตั้งไว� 20,000 บาท (ผู�รบัผิดชอบ สํานัก

ปลัด) 

  

  

    

 
งานบริหารงานคลัง รวม 2,502,840 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,752,940 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ�ายประจํา) รวม 1,752,940 บาท 

 
      1. เงินเดือนพนักงาน (ผู�รับผิดชอบ กองคลงั) จํานวน 1,197,840 บาท 

 
      2. เงินเพิ่มต�าง ๆ ของพนักงาน (ผู�รับผิดชอบ กองคลัง) จํานวน 5,000 บาท 

 
      3. เงินประจําตําแหน�งของผู�บริหาร ตําแหน�งนักบรหิารงานกองคลงั จํานวน 42,000 บาท 

 

    (ผู�อํานวยการกองคลงั 7) อัตราเดือนละ  3,500 บาท/เดือน ตั้งไว�  

42,000 บาท (220300) (ตั้งจ�ายจากเงินรายได�) (ผู�รับผดิชอบ        

กองคลงั) 
 

 

 

 
      4. ค�าตอบแทนพนักงานจ�าง (ผ�ูรับผิดชอบ กองคลงั) จํานวน 394,200 บาท 

 
      5. เงินเพิ่มต�าง ๆของพนกังานจ�าง (ผ�ูรับผิดชอบ กองคลัง) จํานวน 113,900 บาท 

  งบดําเนินงาน รวม 702,700 บาท 

   
ค�าตอบแทน รวม 272,700 บาท 

 

     1. ค�าตอบแทนผู�ปฏิบัติราชการอันเป�นประโยชน�แก�องค�กรปกครองส�วน    

ท�องถิ่น (ผู�รับผิดชอบ กองคลัง) 
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จํานวน 132,700 บาท 

 
     2. ค�าเช�าบ�าน (ผ�ูรบัผิดชอบ กองคลงั) จํานวน 120,000 บาท 



 
     3. เงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร (ผู�รับผิดชอบ กองคลัง) จํานวน 20,000 บาท 

   
ค�าใช�สอย รวม 250,000 บาท 

 
     1. รายจ�ายเพื่อให�ได�มาซึง่บริการ (ผู�รับผิดชอบ กองคลัง) จํานวน           50,000  บาท 

 

     2. รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม�เข�าลักษณะรายจ�ายหมวด

อื่นๆ  
  

 

 

        2.1 ค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร     

(ผ�ูรบัผิดชอบ กองคลัง) 
จํานวน 100,000 บาท 

          2.2 โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรพัย�สิน          

(ผ�ูรบัผิดชอบ กองคลัง) 
จํานวน 100,000 บาท 

   
ค�าวัสดุ รวม 180,000 บาท 

       1. วัสดุสํานักงาน (ผ�ูรบัผิดชอบ กองคลัง) จํานวน 100,000 บาท 

       2. วัสดุคอมพิวเตอร� (ผู�รับผิดชอบ กองคลัง) จํานวน 80,000 บาท 

  
งบลงทุน 

 

รวม 

 

47,200 
บาท 

   
ค�าครุภัณฑ� รวม 47,200 บาท 

 
       1. ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� 

 
  
 

 

           1.1 ค�าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร� จํานวน  2  ชุด           

(ผ�ูรบัผิดชอบ กองคลัง) 
จํานวน 32,000 บาท 

    
     2. ค�าจัดซื้อเครื่องพมิพ�  จํานวน  2  เครื่อง (ผู�รบัผิดชอบ กองคลงั) จํานวน 15,200 บาท 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 130,000 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท 

   
ค�าใช�สอย รวม 50,000 บาท 

 

      1. รายจ�ายเกี่ยวเนือ่งกบัการปฏิบัตริาชการที่ไม�เข�าลักษณะรายจ�าย

หมวดอื่นๆ (ผู�รบัผิดชอบ สํานักปลัด)    

 

1.1 โครงการฝ�กอบรมอาสาสมัครป�องกันภัยฝ�ายพลเรอืน (อป
พร.) 
(ผ�ูรบัผิดชอบ สํานักปลัด) 

จํานวน 50,000 บาท 

    งบลงทุน รวม 80,000 บาท 

      ค�าครุภัณฑ� รวม 80,000 บาท 

        1. ครุภัณฑ�โฆษณาและเผยแพร�   
  

         1.1 ค�าจัดซื้อและติดต้ังกล�องวงจรป�ด (ผู�รับผิดชอบ สาํนักปลัด) จํานวน 80,000 บาท 
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งานเทศกิจ 

 

 

 

รวม 

 

 

 

40,000 

 

 

 

บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท 



   
ค�าใช�สอย รวม 40,000 บาท 

 

   1. รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏิบัตริาชการที่ไม�เข�าลกัษณะรายจ�าย         

หมวดอื่นๆ  
  

 

 

1.1 โครงการป�องกันและลดอบุัติเหตุทางถนนช�วงเทศกาลสงกรานต� 
และเทศกาลป�ใหม� (ผู�รบัผิดชอบ สํานักปลัด) 
 

จํานวน 40,000 บาท 

แผนงานการศึกษา 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,171,400 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 926,400 บาท 

   
1. เงินเดือน (ฝ�ายประจํา) รวม 926,400 บาท 

 

           1.1 เงินเดือนพนักงาน (ผู�รับผิดชอบ ส�วนการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม) 
จํานวน 442,920 บาท 

 
1.2 เงินเพิ่มต�าง ๆ ของพนักงาน (ผู�รบัผิดชอบ ส�วนการศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม)   
จํานวน 10,000 บาท 

 

 

          1.3 เงินประจําตําแหน�ง (ผู�รบัผิดชอบส�วนการศึกษา ศาสนา                

และวัฒนธรรม) 
จํานวน 42,000 บาท 

 

          1.4 ค�าตอบแทนพนักงานจ�าง (ผ�ูรบัผิดชอบ ส�วนการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม) 
จํานวน 384,480 บาท 

                     1.5 เงินเพิ่มต�าง ๆของพนกังานจ�าง (ผู�รับผิดชอบ ส�วนการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม) 
จํานวน 47,000 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 245,000 บาท 

   
ค�าตอบแทน รวม 155,000 บาท 

 

      1. ค�าตอบแทนผู�ปฏิบัตริาชการอันเป�นประโยชน�แก�องค�กรปกครอง              

ส�วนท�องถิ่น (ผู�รบัผิดชอบ ส�วนการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม) 
จํานวน 119,000 บาท 

 
      2. ค�าเช�าบ�าน(ผู�รบัผิดชอบ ส�วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) จํานวน 36,000 บาท 

   
ค�าใช�สอย รวม 80,000 บาท 

 

      1. รายจ�ายเพื่อให�ได�มาซึ่งบริการ (ผู�รบัผิดชอบ ส�วนการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม) 
จํานวน 50,000 บาท 

 

      2. รายจ�ายเกี่ยวเนือ่งกบัการปฏิบัตริาชการที่ไม�เข�าลักษณะรายจ�ายหมวด

อื่นๆ  
  

 

 

        2.1 ค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร             

(ผ�ูรบัผิดชอบ ส�วนการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
จํานวน 30,000 บาท 

   
ค�าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท 

 

      1. ค�าน้ําประปา ค�าน้ําบาดาล (ผู�รบัผิดชอบ ส�วนการศกึษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม) 
จํานวน 10,000 บาท 
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งานระดับก�อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

 

รวม 

 

5,462,012 

 

บาท 



  
งบดําเนินงาน รวม 2,372,569 บาท 

   
ค�าใช�สอย รวม 290,000 บาท 

 

      1. รายจ�ายเกี่ยวเนือ่งกบัการปฏิบัตริาชการที่ไม�เข�าลักษณะรายจ�าย          

หมวดอื่นๆ  
  

 

 

        1.1 โครงการจัดงานพระราชพิธีและกจิกรรมต�างๆ เช�น วันพ�อแห�งชาติ 

วันแม�แห�งชาติ วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา และประเพณีประจํา

ท�องถิ่น(ผู�รบัผิดชอบ ส�วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

จํานวน 200,000 บาท 

 

        1.2 โครงการจัดงานวันเดก็ของศูนย�พฒันาเด็กเลก็ และโรงเรียนในเขต

พื้นที่รบัผิดชอบขององค�การบรหิารส�วนตําบล (ผู�รบัผิดชอบ ส�วน

การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

จํานวน 30,000 บาท 

 

        1.3 โครงการเตรียมความพร�อมก�อนเป�ดภาคเรียนของศูนย�พัฒนาเด็ก

เล็กในเขตพื้นทีร่ับผิดชอบขององค�การบรหิารส�วนตําบล 

(ผ�ูรบัผิดชอบ ส�วนการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

จํานวน 50,000 บาท 

 

        1.4 โครงการกิจกรรมเยี่ยมบ�านนักเรียนของศูนย�พัฒนาเด็กเล็กในเขต

พื้นที่รบัผิดชอบขององค�การบรหิารส�วนตําบล (ผู�รบัผิดชอบ ส�วน

การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

จํานวน 10,000 บาท 

   
ค�าวัสดุ รวม 2,082,569 บาท 

 
   ค�าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,231,969 บาท 

 

1. เพื่อจ�ายเป�นค�าอาหารเสริม(นม)ของศูนย�พฒันาเดก็เล็กในเขตพื้นที่

รับผิดชอบขององค�การบรหิารส�วนตําบลหนองหาน จํานวน 2 ศูนย� คือ  

      1.1 ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ�านม�วง วัน ต้ังไว� 150,643 บาท 

      1.2 ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ�านโสกหมู ตั้งไว� 88,735 บาท  

2. เพื่อจ�ายเป�นค�าอาหารเสริม(นม)ของโรงเรียน(สพฐ.)ในเขตพื้นที่

รับผิดชอบขององค�การบรหิารส�วนตําบลหนองหาน จํานวน 6 โรงเรียน 

คือ 

       2.1 โรงเรียนบ�านหนองบ�อ ต้ังไว� 233,776 บาท 

       2.2 โรงเรียนบ�านหนองงิ้ว ตั้งไว� 78,564 บาท 

       2.3 โรงเรียนบ�านยาง ตั้งไว� 90,061 บาท 

       2.4 โรงเรียนบ�านเชียงงาม ตั้งไว� 197,369 บาท 

       2.5 โรงเรียนบ�านดงโพนยอ ตั้งไว� 120,721 บาท 

       2.6 โรงเรียนบ�านโสกหมู ตั้งไว� 272,100 บาท 

      (ผู�รับผิดชอบ ส�วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

 

 

 

 

   ค�าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 
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จํานวน 649,600 บาท 



 

เพื่อจ�ายเป�นค�าอาหารกลางวันสําหรับศูนย�พฒันาเด็กเลก็ จาํนวน 2 ศูนย� 

- ศูนย�พัฒนาเด็กเลก็บ�านม�วง(จัดทําเอง) ต้ังไว� 408,800 บาท 

- ศูนย�พัฒนาเด็กเลก็บ�านโสกหมู(จัดทําเอง) ต้ังไว� 240,800 บาท 

(ผ�ูรบัผิดชอบ ส�วนการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
 

 

 

 

   วัสดุวิทยาศาสตร�หรือการแพทย� (ผู�รับผิดชอบ ส�วนการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม) 
จํานวน 1,000 บาท 

     วัสดุสํานักงาน (ผ�ูรับผิดชอบ ส�วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) จํานวน 100,000 บาท 

     วัสดุงานบ�านงานครัว (ผ�ูรับผิดชอบ ส�วนการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม) จํานวน 50,000 บาท 

  วัสดุคอมพิวเตอร� (ผู�รับผิดชอบ ส�วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) จํานวน 50,000 บาท 

    งบลงทุน รวม 705,000 บาท 

      ค�าครุภัณฑ� รวม 176,000 บาท 

      1. ครุภัณฑ�สํานักงาน       

  

      1.1 ค�าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส�วน ชนิดต้ังพื้นหรือชนิดแขวน

(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู จํานวน 4 เครือ่ง 

(ผ�ูรบัผิดชอบ ส�วนการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

จํานวน 176,000 บาท 

   
ค�าที่ดินและสิ่งก�อสร�าง รวม 529,000 บาท 

 
   1. ค�าก�อสร�างสิ่งสาธารณูปโภค 

 
  

 

 

      1.1 โครงการก�อสร�างรั่วรอบอาคารศูนย�พฒันาเด็กเลก็ก�อนวัยเรียน        

บ�านม�วง ตําบลหนองหาน อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 
จํานวน 529,000 บาท 

  
งบรายจ�ายอื่น รวม 11,600 บาท 

   
รายจ�ายอื่น รวม 11,600 บาท 

 
      1. รายจ�ายอื่น (ผู�รับผิดชอบ ส�วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) จํานวน 11,600 บาท 

  
งบเงินอุดหนุน รวม 2,372,843 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 2,372,843 บาท 

 

      1. เงินอุดหนุนส�วนราชการ  ตั้งไว�   2,372,843 บาท (ผ�ูรบัผิดชอบ          

ส�วนการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม) 
จํานวน 2,372,843 บาท 

 
งานศึกษาไม�กําหนดระดับ รวม 50,000 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท 

   
ค�าใช�สอย รวม 50,000 บาท 

 

    1. รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม�เข�าลักษณะรายจ�ายหมวด

อื่นๆ  
  

 

 

      1.1 โครงการส�งเสริมเด็ก เยาวชน ประชาชนน�อมนําหลักปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพียง (ผู�รบัผิดชอบ ส�วนการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม) 
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จํานวน 50,000 บาท 



นายธนกร  วิศิษฏ�การ      - พักรับประทานอาหารกลางวัน 1 ชั่วโมง         

ประธานสภาฯ                และขอเชิญผู�เข�าร�วมประชุมทุกท�านเข�า      

                                 ประชุมเวลา 13.00 น.    

พักการประชุม               เวลา   12.00 น. 

เริ่มการประชุม               เวลา  13.00 น.  

นายธนกร  วิศิษฏ�การ      - กระผมขอเริม่การประชุม โดยขอให�ทุกท�าน        

ประธานสภาฯ                พิจารณาร�างข�อบัญญัตติฯในลําดับต�อไปครบั      

แผนงานสาธารณสุข 

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,993,100 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,621,200 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ�ายประจํา) รวม 1,621,200 บาท 

 
   1. เงินเดือนพนักงาน (ผู�รบัผิดชอบ ส�วนสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล�อม) 
จํานวน 618,240 บาท 

 
   2. เงินเพิ่มต�าง ๆ ของพนักงาน (ผู�รับผิดชอบ ส�วน

สาธารณสุขและสิง่แวดล�อม) 
จํานวน 21,300 บาท 

 
   3. เงินประจําตําแหน�ง (ผู�รับผิดชอบ ส�วนสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล�อม) 
จํานวน 42,000 บาท 

 
   4. ค�าตอบแทนพนักงานจ�าง (ผู�รบัผิดชอบ ส�วนสาธารณสขุ

และสิง่แวดล�อม) 
จํานวน 828,000 บาท 

 
   5. เงินเพิ่มต�าง ๆของพนกังานจ�าง (ผู�รบัผิดชอบ ส�วน

สาธารณสุขและสิง่แวดล�อม) 
จํานวน 111,660 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 348,300 บาท 

   
ค�าตอบแทน รวม 168,300 บาท 

 

    1. ค�าตอบแทนผู�ปฏิบัตริาชการอันเป�นประโยชน�แก�
องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น (ผู�รบัผิดชอบ ส�วน
สาธารณสุขและสิง่แวดล�อม) 

จํานวน 122,300 บาท 

 
    2. ค�าเช�าบ�าน (ผ�ูรับผิดชอบ ส�วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล�อม) 

จํานวน 36,000 บาท 

   

    3. เงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร 
(ผ�ูรบัผิดชอบส�วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล�อม) 

 จํานวน 

 
10,000 บาท 

   
ค�าใช�สอย  รวม 60,000 บาท 

   
    1. รายจ�ายเพื่อให�ได�มาซึ่งบรกิาร (ผู�รบัผิดชอบ ส�วน

สาธารณสุขและสิง่แวดล�อม) 
จํานวน 

    30,000  
บาท 

   

    2. รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม�เข�า
ลักษณะรายจ�ายหมวดอื่นๆ 
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    2.1 ค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร(ผู�รับผิดชอบส�วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล�อม) 

จํานวน 
         

30,000  บาท 

   
ค�าวัสดุ  รวม 120,000 บาท 

  
    1. วัสดุสํานักงาน (ผ�ูรับผิดชอบ ส�วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล�อม) 

จํานวน 100,000 บาท 

  
    2. วัสดุคอมพิวเตอร� (ผู�รับผิดชอบ ส�วนสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล�อม) 
จํานวน 20,000 บาท 

  
งบลงทุน รวม 23,600 บาท 

   
ค�าครุภัณฑ� รวม 23,600 บาท 

 
   1. ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� 

 
  
 

 
    1.1 ค�าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร� จํานวน  1  ชุด 

(ผ�ูรบัผิดชอบ ส�วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม) 
จํานวน 16,000 บาท 

    
     1.2 ค�าจัดซื้อเครื่องพมิพ�  จํานวน 1 เครื่อง  

(ผ�ูรบัผิดชอบ ส�วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม) 
จํานวน 7,600 บาท 

 
งานโรงพยาบาล รวม 100,000 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท 

   
ค�าใช�สอย รวม 100,000 บาท 

 
   1. รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏิบัตริาชการที่ไม�เข�า

ลักษณะรายจ�ายหมวดอื่นๆ  
  

 

 
     1.1 โครงการรณรงค� และป�องกันภาวะติดเชื้อเอดส�

(ผู�รบัผิดชอบ ส�วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม) 
จํานวน 20,000 บาท 

 
     1.2 โครงการรณรงค� และระงบัโรคติดต�อ 

(ผ�ูรบัผิดชอบส�วนสาธารณสุขและสิง่แวดล�อม) 
จํานวน 20,000 บาท 

    
     1.3 โครงการหยุดคุณแม�วัยใส (ผ�ูรบัผิดชอบ ส�วน

สาธารณสุขและสิง่แวดล�อม) 
จํานวน 1,000 บาท 

    
     1.4 โครงการสร�างแกนนําผู�ใหญ�ใจดี (ผู�รบัผิดชอบ                

ส�วนสาธารณสุขและสิง่แวดล�อม) 
จํานวน 10,000 บาท 

 
     1.5 โครงการพัฒนาสายใยรกัแห�งครอบครัว 

(ผ�ูรบัผิดชอบ ส�วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม) 
จํานวน 20,000 บาท 

 
     1.6 โครงการ TO BE NUMBER 1 (ผู�รบัผิดชอบ ส�วน

สาธารณสุขและสิง่แวดล�อม) 
จํานวน 20,000 บาท 

 
งานบริการสาธารณสขุและงานสาธารณสุขอื่น รวม 525,000 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 270,000 บาท 

   
ค�าใช�สอย รวม 170,000 บาท 

 
   1. รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏิบัตริาชการที่ไม�เข�า

ลักษณะรายจ�ายหมวดอื่นๆ  
  

 

 

    1.1 โครงการจัดตั้งศูนย�กระจายวัคซีนและรบัแจ�งการ
เกิดโรคระบาดในสัตว� (ผู�รบัผิดชอบ ส�วน
สาธารณสุขและสิง่แวดล�อม) 

จํานวน 20,000 บาท 

 

     1.2 โครงการบําบัดบ�อขยะองค�การบรหิารส�วนตําบล           
หนองหาน (ผู�รับผิดชอบ ส�วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล�อม) 
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จํานวน 30,000 บาท 



 

     1.3 โครงการวางแผนครอบครัวสุนัขและแมว เพื่อ
แก�ไขป�ญหาสุนัขและแมวจรจัดอย�างยัง่ยืน 
(ผ�ูรบัผิดชอบ   ส�วนสาธารณสุขและสิง่แวดล�อม) 

จํานวน 30,000 บาท 

 

     1.4 โครงการส�งเสรมิสุขภาพเดก็ 0-5 ป� 
(ผู�รบัผิดชอบ    ส�วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล�อม) 

จํานวน 20,000 บาท 

 

      1.5 โครงการหมู�บ�านแห�งการเรียนรู� นําสู�
กระบวนการจัดการสิ่งแวดล�อม (ผู�รับผิดชอบ 
ส�วนสาธารณสุขและสิง่แวดล�อม) 

จํานวน 50,000 บาท 

 

      1.6 โครงการอบรมให�ความรู�ด�านการอนรุักษ�
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่แวดล�อม 
(ผ�ูรบัผิดชอบ   ส�วนสาธารณสุขและสิง่แวดล�อม) 

จํานวน 20,000 บาท 

   
ค�าวัสดุ รวม 100,000 บาท 

 
1. วัสดุวิทยาศาสตร�หรือการแพทย� (ผู�รับผิดชอบ ส�วน

สาธารณสุขและสิง่แวดล�อม) 
จํานวน 100,000 บาท 

   
งบเงินอุดหนุน รวม 255,000 บาท 

   
    เงินอุดหนุน รวม 255,000 บาท 

 
       1. เงินอุดหนุนเอกชน (ผู�รบัผิดชอบ ส�วนสาธารณสุข

และสิง่แวดล�อม) 
จํานวน 255,000  บาท 

แผนงานสังคมสงเคราะห� 

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห� รวม 643,020 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 381,240 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ�ายประจํา) รวม 381,240 บาท 

 
    1. เงินเดือนพนักงาน (ผู�รับผิดชอบ ส�วนสวัสดิการสงัคม) จํานวน 186,480 บาท 

 
2. ค�าตอบแทนพนักงานจ�าง (ผู�รบัผิดชอบ ส�วนสวัสดกิารสังคม) จํานวน 194,760 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 261,780 บาท 

   
ค�าตอบแทน รวม 111,780 บาท 

 
   1. ค�าตอบแทนผู�ปฏิบัตริาชการอันเป�นประโยชน�แก�องค�กรปกครอง

ส�วนท�องถิ่น (ผู�รบัผิดชอบ ส�วนสวัสดิการสังคม) จํานวน 
        

55,780  บาท 

 
   2. ค�าเช�าบ�าน (ผ�ูรับผิดชอบ ส�วนสวัสดิการสงัคม) จํานวน 36,000 บาท 

 
   3. เงินช�วยเหลือการศกึษาบุตร (ผู�รบัผิดชอบ ส�วนสวัสดกิารสังคม) จํานวน 20,000 บาท 

   
ค�าใช�สอย รวม 30,000 บาท 

 
   1. รายจ�ายเพื่อให�ได�มาซึง่บริการ (ผู�รับผิดชอบ ส�วนสวสัดิการสงัคม) จํานวน 20,000 บาท 

 
   2. รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏิบัตริาชการที่ไม�เข�าลกัษณะรายจ�าย

หมวดอื่นๆ  
  

 

 
    2.1 ค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร

(ผ�ูรบัผิดชอบ ส�วนสวสัดิการสังคม) 
จํานวน 10,000 บาท 

   
ค�าวัสดุ รวม 120,000 บาท 

     1. วัสดุสํานักงาน (ผู�รบัผิดชอบ ส�วนสวัสดิการและสงัคม) จํานวน 100,000 บาท 

  
   2. วัสดุคอมพิวเตอร� (ผู�รบัผิดชอบ ส�วนสวัสดกิารและสงัคม) 
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จํานวน 20,000 บาท 



 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห� รวม 295,000 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 

29 ,00
0 

บาท 

   
ค�าใช�สอย รวม 295,000 บาท 

 
   1. รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏิบัตริาชการที่ไม�เข�าลกัษณะรายจ�าย

หมวดอื่นๆ  
  

 

 
    1.1 โครงการพฒันาคุณภาพผลิตภัณฑ�หมู�บ�าน (ผลิตภัณฑ� OTOP) 

(ผู�รบัผิดชอบ ส�วนสวสัดิการสังคม) 
จํานวน 50,000 บาท 

 
    1.2 โครงการฝ�กอบรมส�งเสริมกล�ุมอาชีพ (ผ�ูรับผิดชอบ                 

ส�วนสวัสดิการสงัคม) 
จํานวน 100,000 บาท 

 
   1.3 โครงการสนบัสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน (ผ�ูรับผิดชอบ           

ส�วนสวัสดิการสงัคม) 
จํานวน 30,000 บาท 

 
   1.4 โครงการจัดสวัสดิการสําหรบัผู�ด�อยโอกาส คนพิการ ผู�ติดเชื้อ

เอดส�และผู�สงูอายุ (ผู�รับผิดชอบ ส�วนสวัสดิการสงัคม) 
จํานวน 50,000 บาท 

 
   1.5 โครงการส�งเสริมสิทธิประโยชน�ทีป่ระชาชนพึงได�รับ

(ผ�ูรบัผิดชอบ ส�วนสวสัดิการสังคม) 
จํานวน 40,000 บาท 

 
   1.6 โครงการประชาสัมพันธ�ต�อต�านโรคเอดส� (ผู�รับผิดชอบ                 

ส�วนสวัสดิการสงัคม) 
จํานวน 5,000 บาท 

 
    1.7 โครงการฝ�กอบรมส�งเสริมความรู�ด�านเทคโนโลยสีารสนเทศ

ให�กับผู�สงูอาย ุและผู�พิการ(ผู�รบัผิดชอบ ส�วนสวัสดกิารสังคม) 
จํานวน 20,000 บาท 

แผนงานเคหะและชุมชน     

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,890,760 บาท     

    งบบุคลากร รวม 1,205,760 บาท     
      เงินเดือน (ฝ�ายประจํา) รวม 1,205,760 บาท     
       1. เงินเดือนพนักงาน (ผู�รบัผิดชอบ กองช�าง) จํานวน 823,440 บาท     
       2. เงินเพิ่มต�าง ๆ ของพนักงาน (ผู�รับผิดชอบ กองช�าง) จํานวน 48,000 บาท     
       3. เงินประจําตําแหน�ง (ผู�รบผิดชอบ กองช�าง) จํานวน 42,000 บาท     
       4. ค�าตอบแทนพนักงานจ�าง (ผู�รบัผิดชอบ กองช�าง) จํานวน 244,320 บาท     
       5. เงินเพิ่มต�าง ๆของพนักงานจ�าง (ผู�รบัผิดชอบ กองช�าง) จํานวน 48,000 บาท     
    งบดําเนินงาน รวม 685,000 บาท     
      ค�าตอบแทน รวม 135,000 บาท     

  
   1. ค�าตอบแทนผู�ปฏิบัตริาชการอันเป�นประโยชน�แก�องค�กรปกครอง

ส�วนท�องถิ่น (ผู�รบัผิดชอบ กองช�าง) 
จํานวน 89,000 บาท     

     2. ค�าเช�าบ�าน (ผ�ูรับผิดชอบ กองช�าง) จํานวน 36,000 บาท     
     3. เงินช�วยเหลือการศกึษาบุตร (ผู�รบัผิดชอบ กองช�าง) จํานวน 10,000 บาท     
      ค�าใช�สอย รวม 300,000 บาท     

     1. รายจ�ายเพื่อให�ได�มาซึง่บริการ (ผู�รับผิดชอบ กองช�าง) จํานวน 
           

50,000  
บาท     

  
   2. รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏิบัตริาชการที่ไม�เข�าลกัษณะรายจ�าย

หมวดอื่นๆ 
          

  
    2.1 ค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัร

(ผ�ูรบัผิดชอบ กองช�าง) 
จํานวน 50,000 บาท     
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         2.2 ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม (ผู�รบัผิดชอบ กองช�าง) จํานวน 200,000 บาท     
      ค�าวัสดุ รวม 250,000 บาท     
     1. วัสดุก�อสร�าง (ผู�รับผิดชอบ กองช�าง) จํานวน 100,000 บาท     
     2. วัสดุสํานักงาน (ผู�รบัผิดชอบ กองช�าง) จํานวน 100,000 บาท     
     3. วัสดุคอมพิวเตอร� (ผู�รบัผิดชอบ กองช�าง) จํานวน 50,000 บาท     
  งานไฟฟ�าถนน รวม 5,617,000 บาท     
    งบลงทุน รวม 5,617,000 บาท     
      ค�าที่ดินและสิ่งก�อสร�าง รวม 5,617,000 บาท     
      1. ค�าก�อสร�างสิ่งสาธารณูปโภค           

  
     1.1 โครงการก�อสร�างลานคอนกรีตเสริมเหลก็บริเวณรอบอาคาร

หอประชุมใหญ� องค�การบริหารส�วนตําบลหนองหาน อําเภอ
หนองหาน จังหวัดอุดรธานี (ผู�รับผิดชอบ กองช�าง) 

จํานวน 100,000 บาท 
    

  
     1.2 โครงการปรับปรงุซ�อมสร�างถนนผิวจราจรลูกรัง  หมู�ที่ 1  

บ�านหนองงิ้ว ตําบลหนองหาน  อําเภอหนองหาน  จังหวัด
อุดรธานี(ผู�รับผิดชอบ กองช�าง) 

จํานวน 100,000 บาท 
    

  
     1.3 โครงการปรับปรงุซ�อมสร�างถนนผิวจราจรลูกรัง  หมู�ที่ 3  

บ�านเชียงงาม ตําบลหนองหาน  อําเภอหนองหาน  จังหวัด
อุดรธานี(ผู�รับผิดชอบ กองช�าง) 

จํานวน 100,000 บาท 
    

  
     1.4 โครงการปรับปรงุซ�อมสร�างถนนผิวจราจรลูกรัง  หมู�ที่ 4  

บ�านยาง ตําบลหนองหาน  อําเภอหนองหาน  จังหวัด
อุดรธานี(ผู�รับผิดชอบ กองช�าง) 

 

จํานวน 

 

100,000 

 

บาท 
    

  
     1.5 โครงการปรับปรงุซ�อมสร�างถนนผิวจราจรลูกรัง  หมู�ที่ 5  

บ�านม�วง ตําบลหนองหาน  อําเภอหนองหาน  จังหวัด
อุดรธานี(ผู�รับผิดชอบ กองช�าง) 

จํานวน 100,000 บาท 
    

  
     1.6 โครงการปรับปรงุซ�อมสร�างถนนผิวจราจรลูกรัง  หมู�ที่ 6  

บ�านหนองหาน ตําบลหนองหาน  อําเภอหนองหาน  จังหวดั
อุดรธานี(ผู�รับผิดชอบ กองช�าง) 

จํานวน 100,000 บาท 
    

  
     1.7 โครงการปรับปรงุซ�อมสร�างถนนผิวจราจรลูกรัง  หมู�ที่ 7  

บ�านหนองบ�อ ตําบลหนองหาน  อําเภอหนองหาน  จังหวัด
อุดรธานี(ผู�รับผิดชอบ กองช�าง) 

จํานวน 100,000 บาท 
    

  
     1.8 โครงการปรับปรงุซ�อมสร�างถนนผิวจราจรลูกรัง  หมู�ที่ 8  

บ�านโพนยอ ตําบลหนองหาน  อําเภอหนองหาน  จังหวัด
อุดรธานี(ผู�รับผิดชอบ กองช�าง) 

จํานวน 100,000 บาท 
    

  
     1.9 โครงการปรับปรงุซ�อมสร�างถนนผิวจราจรลูกรัง  หมู�ที่ 9  

บ�านโสกหมู ตําบลหนองหาน  อําเภอหนองหาน  จังหวัด
อุดรธานี(ผู�รับผิดชอบ กองช�าง) 

จํานวน 100,000 บาท 
    

  
     1.10 โครงการปรับปรงุซ�อมสร�างถนนผิวจราจรลูกรัง  หมู�ที่ 10  

บ�านหนองหาน ตําบลหนองหาน  อําเภอหนองหาน  
จังหวัดอุดรธานี(ผู�รับผิดชอบ กองช�าง) 

จํานวน 100,000 บาท 
    

  

     1.11 โครงการปรับปรงุซ�อมสร�างถนนผิวจราจรลูกรัง  หมู�ที่ 11  
บ�านหนองหาน ตําบลหนองหาน  อําเภอหนองหาน  
จังหวัดอุดรธานี(ผู�รับผิดชอบ กองช�าง) 

 

จํานวน 100,000 บาท 
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     1.12 โครงการปรับปรงุซ�อมสร�างถนนผิวจราจรลูกรัง  หมู�ที่ 12  

บ�านม�วง ตําบลหนองหาน  อําเภอหนองหาน  จังหวัด
อุดรธานี(ผู�รับผิดชอบ กองช�าง) 

จํานวน 100,000 บาท 
    

  
     1.13 โครงการปรับปรงุซ�อมสร�างถนนผิวจราจรลูกรัง  หมู�ที่ 13  

บ�านหัวเชียง ตําบลหนองหาน  อําเภอหนองหาน  จังหวัด
อุดรธานี(ผู�รับผิดชอบ กองช�าง) 

จํานวน 100,000 บาท 
    

  
    1.14 โครงการปรบัปรุงซ�อมสร�างถนนผิวจราจรลกูรัง  หมู�ที่ 14  

บ�านหนองบ�อ ตําบลหนองหาน  อําเภอหนองหาน    
จังหวัดอุดรธานี(ผู�รับผิดชอบ กองช�าง) 

จํานวน 100,000 บาท 
    

  
   1.15 โครงการปรับปรุงซ�อมสร�างถนนผิวจราจรลูกรงั  หมู�ที่ 15  

บ�านเชียงงาม ตําบลหนองหาน  อําเภอหนองหาน  จังหวัด
อุดรธานี(ผู�รับผิดชอบ กองช�าง) 

จํานวน 100,000 บาท 
    

  
   1.16 โครงการปรับปรุงซ�อมสร�างถนนผิวจราจรลูกรงั  หมู�ที่ 16  

บ�านโสกหมู ตําบลหนองหาน  อําเภอหนองหาน  จังหวัด
อุดรธานี(ผู�รับผิดชอบ กองช�าง) 

จํานวน 100,000 บาท 
    

  
    1.17 โครงการปรบัปรุงซ�อมสร�างถนนผิวจราจรลกูรัง  หมู�ที่ 17  

บ�านยาง ตําบลหนองหาน  อําเภอหนองหาน  จังหวัด
อุดรธานี(ผู�รับผิดชอบ กองช�าง) 

จํานวน 100,000 บาท 
    

  
    1.18 โครงการก�อสร�างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู�ที่ 3  

บ�านเชียงงาม ตําบลหนองหาน  อําเภอหนองหาน  จังหวัด
อุดรธานี(ผู�รับผิดชอบ กองช�าง) 

จํานวน 200,000 บาท 
    

  
    1.19 โครงการก�อสร�างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู�ที่ 4  

บ�านยาง ตําบลหนองหาน  อําเภอหนองหาน  จังหวัด
อุดรธานี(ผู�รับผิดชอบ กองช�าง) 

จํานวน 100,000 บาท 
    

  
    1.20 โครงการก�อสร�างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู�ที่ 7  

บ�านหนองบ�อ  ตําบลหนองหาน  อําเภอหนองหาน  
จังหวัดอุดรธานี(ผู�รับผิดชอบ กองช�าง) 

จํานวน 100,000 บาท 
    

  
    1.21 โครงการก�อสร�างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู�ที่ 8  

บ�านโพนยอ  ตําบลหนองหาน  อําเภอหนองหาน  จังหวัด
อุดรธานี(ผู�รับผิดชอบ กองช�าง) 

จํานวน 100,000 บาท 
    

  
    1.22 โครงการก�อสร�างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู�ที่ 

10  บ�านหนองหาน  ตําบลหนองหาน  อําเภอหนองหาน  
จังหวัดอุดรธานี(ผู�รับผิดชอบ กองช�าง) 

จํานวน 100,000 บาท 
    

  
    1.23 โครงการก�อสร�างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู�ที่ 

11  บ�านหนองหาน  ตําบลหนองหาน  อําเภอหนองหาน  
จังหวัดอุดรธานี(ผู�รับผิดชอบ กองช�าง) 

จํานวน 100,000 บาท 
    

  
    1.24 โครงการก�อสร�างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู�ที่ 

12  บ�านม�วง  ตําบลหนองหาน  อําเภอหนองหาน  
จังหวัดอุดรธานี(ผู�รับผิดชอบ กองช�าง) 

จํานวน 100,000 บาท 
    

  
    1.25 โครงการก�อสร�างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู�ที่ 

13  บ�านหัวเชียง  ตําบลหนองหาน  อําเภอหนองหาน  
จังหวัดอุดรธานี(ผู�รับผิดชอบ กองช�าง) 

จํานวน 100,000 บาท 
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    1.26 โครงการก�อสร�างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู�ที่ 

14  บ�านหนองบ�อ  ตําบลหนองหาน  อําเภอหนองหาน  
จังหวัดอุดรธานี(ผู�รับผิดชอบ กองช�าง) 

จํานวน 100,000 บาท 
    

  
   1.27 โครงการก�อสร�างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู�ที่ 

15  บ�านเชียงงาม  ตําบลหนองหาน  อําเภอหนองหาน  
จังหวัดอุดรธานี(ผู�รับผิดชอบ กองช�าง) 

จํานวน 100,000 บาท 
    

  
    1.28 โครงการก�อสร�างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู�ที่ 

16  บ�านโสกหม ู ตําบลหนองหาน  อําเภอหนองหาน  
จังหวัดอุดรธานี(ผู�รับผิดชอบ กองช�าง) 

จํานวน 100,000 บาท 
    

  
    1.29 โครงการก�อสร�างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู�ที่ 

17  บ�านยาง  ตําบลหนองหาน  อําเภอหนองหาน  
จังหวัดอุดรธานี(ผู�รับผิดชอบ กองช�าง) 

จํานวน 100,000 บาท 
    

  
    1.30 โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมู�ที่ 8  บ�าน

โพนยอ  ตําบลหนองหาน  อําเภอหนองหาน  จังหวัด
อุดรธานี(ผู�รับผิดชอบ กองช�าง) 

จํานวน 530,000 บาท 
    

  
    1.31 โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมู�ที่ 1  บ�าน

หนองงิ้ว  ตําบลหนองหาน  อําเภอหนองหาน  จังหวัด
อุดรธานี(ผู�รับผิดชอบ กองช�าง) 

จํานวน 189,000 บาท 
    

  
    1.32 โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมู�ที่ 1  บ�าน

หนองงิ้ว  ตําบลหนองหาน  อําเภอหนองหาน  จังหวัด
อุดรธานี(ผู�รับผิดชอบ กองช�าง) 

จํานวน 220,000 บาท 
    

  
    1.33 โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมู�ที่ 6  บ�าน

หนองหาน  ตําบลหนองหาน  อําเภอหนองหาน  จังหวัด
อุดรธานี(ผู�รับผิดชอบ กองช�าง) 

จํานวน 1,168,000 บาท 
    

  
    1.34 โครงการก�อสร�างรางระบายน้ําคอนกรีตเสรมิเหลก็สําเร็จรูป 

รับแรงดึง หมู�ที่ 5  บ�านม�วง  ตําบลหนองหาน                  
อําเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี(ผู�รบัผิดชอบ กองช�าง) 

จํานวน 410,000 บาท 
    

  
    1.35 โครงการก�อสร�างรางระบายน้ําคอนกรีตเสรมิเหลก็สําเร็จรูป 

รับแรงดึง หมู�ที่ 2  บ�านหนองหาน  ตําบลหนองหาน  
อําเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี(ผู�รบัผิดชอบ กองช�าง) 

จํานวน 100,000 บาท 
    

 
แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 

 
งานส�งเสริมและสนับสนุนความเข�มแข็งชุมชน รวม 770,000 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 770,000 บาท 

   
ค�าใช�สอย รวม 770,000 บาท 

 
   1. รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏิบัตริาชการที่ไม�เข�าลกัษณะรายจ�าย

หมวดอื่นๆ  
  

 

 
    1.1 โครงการ อบต.หนองหาน ท�องถิ่นไทย ห�างไกลยาเสพติด

(ผ�ูรบัผิดชอบ สํานักปลัด) 
จํานวน 100,000 บาท 

 

    1.2 โครงการจัดทําแผนพฒันาตําบล แผนพัฒนาชุมชน และ 
อบต.เคลื่อนที่ เพื่อลดข้ันตอนการให�บรกิาร(ผู�รับผิดชอบ 
สํานักปลัด) 

จํานวน 50,000 บาท 
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    1.3 โครงการจัดหน�วยเคลื่อนที่ในการให�บริการประชาชน

(ผ�ูรบัผิดชอบ สํานักปลัด) 
จํานวน 20,000 บาท 

 

    1.4 โครงการรณรงค�ปลูกจิตสํานึก คุณธรรม จริยธรรม และ
ค�านิยมในการปฏิบัตริาชการของผ�ูบรหิาร และพนักงานของ
องค�การบรหิารส�วนตําบลหนองหาน(ผู�รับผิดชอบ สํานัก
ปลัด) 

จํานวน 50,000 บาท 

 
 

    1.5 โครงการศูนย�ข�อมลูข�าวสารระดับอําเภอ (ผู�รบัผิดชอบ      
สํานักปลัด) 

จํานวน 20,000 บาท 

 
    1.6 โครงการอบรม สัมมนา เพื่อพฒันาศักยภาพบุคลากร

(ผ�ูรบัผิดชอบ สํานักปลัด) 
จํานวน 400,000 บาท 

 
     1.7 โครงการสนบัสนุนการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล

(ผ�ูรบัผิดชอบ สํานักปลัด) 
จํานวน 50,000 บาท 

 
     1.8 โครงการเสรมิสร�างหมู�บ�าน/ชุมชนเข�มแข็ง(ผู�รบัผิดชอบ 

สํานักปลัด) 
จํานวน 80,000 บาท 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 120,000 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท 

   
ค�าใช�สอย รวม 70,000 บาท 

 
   1. รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏิบัตริาชการที่ไม�เข�าลกัษณะรายจ�าย

หมวดอื่นๆ  
  

 

 
    1.1 โครงการแข�งขันกีฬาสานสัมพันธ�ต�อต�านยาเสพติด   

(ผ�ูรบัผิดชอบ ส�วนการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
จํานวน 70,000 บาท 

   
ค�าวัสดุ รวม 50,000 บาท 

 
   1. วัสดุกีฬา (ผู�รับผิดชอบ ส�วนการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม) จํานวน   50,000  บาท 

 งานศาสนาวัฒนธรรมท�องถ่ิน รวม 320,000 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 320,000 บาท 

   
ค�าใช�สอย รวม 320,000 บาท 

 
   1. รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏิบัตริาชการที่ไม�เข�าลกัษณะรายจ�าย

หมวดอื่นๆ  
  

 

 

    1.1 โครงการจัดงานรดน้ําขอพรผู�สงูอายุเนื่องในเทศกาล
สงกรานต�(ผู�รบัผิดชอบ ส�วนการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม) 

จํานวน 30,000 บาท 

 
    1.2 โครงการประเพณีวันลอยกระทง(ผู�รบัผิดชอบ ส�วนการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม) 
จํานวน 250,000 บาท 

 
    1.3 โครงการจัดงานส�งเสรมิพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา

(ผ�ูรบัผิดชอบ ส�วนการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
จํานวน 20,000 บาท 

 
    1.4 โครงการจัดงานสบืสานวัฒนธรรมทอดเทียนเข�าพรรษา

(ผ�ูรบัผิดชอบ ส�วนการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
จํานวน 20,000 บาท 
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แผนงานการเกษตร 

 
งานส�งเสริมการเกษตร รวม 1,089,510 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 621,240 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ�ายประจํา) รวม 621,240 บาท 

 
    1. เงินเดือนพนักงาน (ผู�รับผิดชอบ ส�วนส�งเสริมการเกษตร) จํานวน 371,880 บาท 

 
    2. เงินประจําตําแหน�ง (ผู�รับผิดชอบ ส�วนส�งเสรมิการเกษตร) จํานวน 42,000 บาท 

 
    3. ค�าตอบแทนพนักงานจ�าง (ผ�ูรับผิดชอบ ส�วนส�งเสริมการเกษตร) จํานวน 207,360 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 468,270 บาท 

   
ค�าตอบแทน รวม 48,270 บาท 

 
    1. ค�าตอบแทนผู�ปฏิบัตริาชการอันเป�นประโยชน�แก�องค�กรปกครอง

ส�วนท�องถิ่น (ผู�รบัผิดชอบ ส�วนส�งเสริมการเกษตร) 
จํานวน 48,270 บาท 

   
ค�าใช�สอย รวม 290,000 บาท 

 
    1. รายจ�ายเพื่อให�ได�มาซึ่งบรกิาร (ผ�ูรบัผิดชอบ ส�วนส�งเสริม

การเกษตร) 
จํานวน 10,000 บาท 

 
    2. รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม�เข�าลักษณะรายจ�าย

หมวดอื่นๆ  
  

 

 
    2.1 ค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร

(ผ�ูรบัผิดชอบ ส�วนส�งเสรมิการเกษตร) 
จํานวน 10,000 บาท 

 

    2.2 ค�าใช�จ�ายในการดําเนินกิจกรรมของศูนย�บริการและถ�ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร ประจําตําบลหนองหาน(ผ�ูรับผิดชอบ 
ส�วนส�งเสริมการเกษตร) 

จํานวน 20,000 บาท 

 
    2.3 โครงการเรียนรู�ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการดาํเนินการ

ตามแนวพระราชดําร ิ(ผู�รบัผิดชอบ ส�วนส�งเสรมิการเกษตร) 
จํานวน 100,000 บาท 

 
    2.4 โครงการปลูกผักอินทรีย�ปลอดสารพิษ (ผู�รับผิดชอบ ส�วน

ส�งเสริมการเกษตร) 
จํานวน 100,000 บาท 

 
    2.5 โครงการปรบัปรุงภูมิทัศน�ภายในองค�การบริหารส�วนตําบล

หนองหาน (ผู�รับผิดชอบ ส�วนส�งเสริมการเกษตร) 
จํานวน 50,000 บาท 

   
ค�าวัสดุ รวม 130,000 บาท 

 
   1. วัสดุการเกษตร (ผ�ูรับผิดชอบ ส�วนส�งเสริมการเกษตร) จํานวน 10,000 บาท 

     2. วัสดุสํานักงาน (ผู�รบัผิดชอบ ส�วนส�งเสริมการเกษตร) จํานวน 100,000 บาท 
     3. วัสดุคอมพิวเตอร� (ผู�รบัผิดชอบ ส�วนส�งเสรมิการเกษตร) จํานวน 20,000 บาท 

 
งานอนุรักษ�แหล�งนํ้าและป�าไม� รวม 240,000 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 240,000 บาท 

   
ค�าใช�สอย รวม 240,000 บาท 

 
   1. รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏิบัตริาชการที่ไม�เข�าลกัษณะรายจ�าย

หมวดอื่นๆ  
  

 

 
    1.1 โครงการประชาอาสาปลูกป�าชุมชน (ผู�รบัผิดชอบ ส�วน

ส�งเสริมการเกษตร) 
จํานวน 80,000 บาท 

 
    1.2 โครงการปลูกต�นไม�เฉลมิพระเกียรติ (ผู�รับผิดชอบ                 

ส�วนส�งเสริมการเกษตร) 
จํานวน 80,000 บาท 

 
    1.3 โครงการลดโลกร�อน (ผู�รับผิดชอบ ส�วนส�งเสรมิการเกษตร) จํานวน 80,000 บาท 
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แผนงานงบกลาง 

 
งบกลาง รวม 2,050,998 บาท   

  
งบกลาง รวม 2,050,998 บาท   

   
งบกลาง รวม 2,050,998 บาท   

 
   1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ผู�รบัผิดชอบ                

สํานักปลัด) 
จํานวน 248,700 บาท   

 
   2. เบี้ยยังชีพผ�ูป�วยเอดส� (ผู�รับผิดชอบ สํานักปลัด) จํานวน 60,000 บาท   

 
   3. สํารองจ�าย (ผู�รับผิดชอบ สํานักปลัด) จํานวน 963,298  บาท   

 
   4. รายจ�ายตามข�อผูกพัน (ผู�รบัผิดชอบ สํานักปลัด) จํานวน 319,000 บาท   

 

เพื่อจ�ายเป�นรายจ�ายตามข�อผูกพันดังนี ้                                             
4.1 เงินสบทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท�องถิ่นหรือพื้นที่องค�การบริหารส�วนตําบลหนองหาน 
ตั้งไว� 189,000 บาท   
4.2 เงินชดใช�โครงการเศรษฐกิจชุมชน ตั้งไว� 
130,000 บาท 
    4.2.1 กลุ�มเกษตรทฤษฎีใหม�/ออมทรัพย�เพื่อ
การเกษตร หมู�ที่ 15 ตั้งไว� 100,000 บาท   
    4.2.2 กลุ�มเยบ็ผ�า หมู�ที่ 1 ตั้งไว� 30,000 บาท                                                                                                                       

 

 

 
  

 
  5. เงินสมทบกองทุนบําเหนจ็บํานาญข�าราชการส�วน

ท�องถิ่น (กบท.) (ผู�รบัผิดชอบ สํานักปลัด) 
จํานวน 460,000 บาท   

           
           

นายธนกร  วิศิษฎ�การ  - ผมขอให�สมาชิกทุกท�านพิจารณาร�างข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย 
ประธานสภาฯ   ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2559 วาระที่ 1 (ขั้นรับหลักการ) ไปทลีะข�อ                 

อย�างละเอียด และหากมสีมาชิกท�านใดมีข�อเสนอแนะหรือชีแ้จงเพิม่เตมิใดๆ                
ก็สามารถแจ�งหรอืซักถามในทีป่ระชุมได�เลยครับ เชิญครับ  

นายพร  โคตรวงษ�    - กระผม นายพร  โคตรวงษ� ส.อบต. หมู�ที่ 13 เนื่องจากชาวบ�าน หมู�ที่ 13                 
ส.อบต. หม�ูที่ 13  มีความต�องการศาลาประชาคมหมู�บ�าน จึงอยากขอเสนอเปลี่ยนโครงการจาก    
    โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู�ที่ 13 เป�นก�อสร�างศาลาประชาคม 
    ได�หรือไม�ครับ  

นายธนกร วิศิษฏ�การ  - กระผมมีความคิดเห็นว�า งบประมาณที่ใช�ในการก�อสร�างศาลาประชาคมหมู�บ�าน
ประธานสภาฯ   นั้น จําเป�นต�องใช�งบประมาณค�อนข�างสูง ซึ่งงบประมาณที่ได�ตั้งไว�มีจํานวนจํากัด 
    จึ ง ไม�สามารถดํ า เ นิ นการ ให�แล�ว เส ร็ จ ได� ดั งนั้ นจึ ง ยั ง คง ร�าง เดิ ม ไว�ก�อน                        
    ค�อยพิจารณาในงบประมาณครั้งหน�าครับ 

นายพร  โคตรวงษ�    - รับทราบ                                                                                                 
ส.อบต. หม�ูที่ 13      

นายพงษ�ศักดิ์  ศรีบุโฮม    - กระผม นายพงษ�ศักดิ์   ศรีบุ โฮม ส .อบต.หมู�ที่  17 กระผมขอสอบถาม                            
ส.อบต. หม�ูที่ 17       รายละ เอี ยดของ โคร งการตามเอกสารหน�า  34/45 และหน�า 31/45                   



    หม�ูที่ 8 มีโครงการ อย�ู 2 โครงการที่เหมือนกัน คือ  1. โครงการก�อสร�างถนน 
    คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู�ที่ 8 ตั้งไว� 100,000 บาท และ 2. โครงการก�อสร�างถนน 
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    คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู�ที่  8 ตั้ งไว� 530,000 บาท เป�นโครงการเดียวกัน                  
    หรือไม�ครับ    

 นายธนกร วิศิษฏ�การ  - ตามที่ ท�านพงษ�ศักดิ์   ศรี บุ โฮม  ได�มี ข�อซักถามนั้ น  กระผมขอชี้ แจ งว�า                          
ประธานสภาฯ   ทั้งสองโครงการนั้น เป�นคนละโครงการ จัดทําทีละโครงการครับ ยังคงร�างฯ                 
    เดิมครับ   

นายพงษ�ศักดิ์  ศรีบุโฮม    - รับทราบ                                                                                                
ส.อบต. หม�ูที่ 17                                               

นายธนกร วิศิษฏ�การ  - มีสมาชิกท�านใดมีข�อสงสัยหรือจะเพิ่มเติมใดๆอกีหรือไม�ครบั                                
ประธานสภาฯ    

มติที่ประชุม   - ไม�มีผ�ูใดมีข�อเสนอแนะเพิ่มเติมใดๆ 

นายธนกร วิศิษฏ�การ  - จากการพิจารณาร�างข�อบัญญัตงิบประมาณรายจ�าย ประจาํป�                                    
ประธานสภาฯ   งบประมาณ 2559 มสีมาชิกท�านใดมีข�อซักถามใดๆเพิ่มเตมิหรอืไม�  

หากไม�มผีมขอมตทิี่ประชุมในการรบัหลักการร�างข�อบญัญัติงบประมาณรายจ�าย  
ประจําป�งบประมาณ 2559 วาระที่ 1 (ขั้นรับหลักการ) 

มติที่ประชุม - มติที่ประชุมรบัหลักการร�างข�อบญัญัติงบประมาณรายจ�าย ประจําป�งบประมาณ 
2559 วาระที่ 1 (ขั้นรับหลักการ) 

 -  มีมติเป�นเอกฉันท� เห็นชอบ 34  เสียง 
    ไม�เห็นชอบ - เสียง 
    ไม�มา  - เสียง 
    งดออกเสียง - เสียง 
    3.2 แต�งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร�างข�อบญัญัติงบประมาณรายจ�าย                        
    ประจําป�งบประมาณ 2559 
 
นายธนกร  วิศิษฏ�การ  - การแต�งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร�างข�อบญัญัติงบประมาณรายจ�าย                       
ประธานสภาฯ   ประจําป�งบประมาณ 2559 
    ข�อกฎหมาย 

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยข�อบังคับการประชุมสภาท�องถิ่น 
พ.ศ. 2547 หมวด 4 งบประมาณ 

ข�อ 58 ญัตติร�างข�อบัญญัติงบประมาณ ให�ผู�บริหารท�องถิ่นยื่นต�อสภาท�องถิ่น
ตามแบบและวิธีการภายในระยะเวลาทีก่ําหนดไว�ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�า
ด�วยวิธีการงบประมาณ 

ข�อ 59 การแปรญัตตริ�างข�อบัญญัตงิบประมาณ จะกระทําได�เฉพาะการขอ
ลดรายจ�ายหรือการขอลดจํานวนเงินที่ขออนุญาตจ�ายและต�องมีจํานวนสมาชิกสภา
ท�องถิ่นรบัรองเช�นเดียวกับการเสนอญัตต ิ



ข�อ 60 ห�ามไม�ให�แปรญัตติรายจ�ายข้ึนใหม� หรือเพิ่มเติมรายจ�ายหรือ
เปลี่ยนแปลงความประสงค�ของจํานวนเงินที่ขออนุมัติจ�าย เว�นแต�จะได�รับคํารับรอง
จากผู�บรหิารท�องถิ่น หรือคําแปรญัตติน้ัน ผู�บรหิารท�องถิ่นเป�นผู�แปรญัตต ิ
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 ข�อ 61 ห�ามมิให�แปรญัตติในรายการและจํานวนเงินซึ่งมีข�อผูกพันอย�างใดอย�างหนึ่ง
ดังต�อไปนี ้

(1) ดอกเบี้ยและเงินส�งใช�ต�นเงินกู� 
(2) รายจ�ายซึง่เป�นจํานวนเงินที่ต�องจ�ายตามกฎหมาย 

    - การแต�งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร�างข�อบญัญัติงบประมาณรายจ�ายทั่วไป 
    ประจําป�งบประมาณ 2559 จะแต�งตั้ง 5 คนเป�นคณะกรรมการแปรญัตติฯ                       

ขอเชิญเสนอในทีป่ระชุม 
 
นางสินีวรรณ  ศรีชมภู  -  ดิฉันขอเสนอ นายสําเริง  จันทรเสนา  ส.อบต. หมู�ที่ 1 เป�นคณะกรรมการ 
ส.อบต. หม�ูที่ 14 
 
ผู�รับรอง  1. นายสายทอง  เข็มงามดี     ส.อบต. หมู�ที่ 11 
  2. นายคําภี  ขวัญทอง   ส.อบต. หมู�ที่ 1 

นายสําเริง  จันทรเสนา -  ผมขอเสนอ นายพงษ�ศักดิ์  ศรีบุโฮม ส.อบต. หมู�ที่ 17 เป�นคณะกรรมการ 

ส.อบต. หม�ูที่ 1 

ผู�รับรอง 1. นายแทน  ฤทธ์ิละคร   ส.อบต. หมู�ที่ 16 

 2. นายสวัสดิ์  บัตรวิเศษ   ส.อบต. หมู�ที่ 3 

 

นายเฉลียว  บุตรโยธี -  ผมขอเสนอ นายสายทอง  เข็มงามดี  ส.อบต. หมู�ที่ 11  เป�นคณะกรรมการ 

ส.อบต. หม�ูที่ 4 

ผู�รับรอง 1. นางบุญญรัตน�  โสทัต  ส.อบต. หมู�ที่ 15 

 2. นายขัน  อันทะสี  ส.อบต. หมู�ที่ 8 

 

นายสมพงษ�  ศรีบุญเรือง  -  ผมขอเสนอ นายแทน  ฤทธ์ิละคร   ส.อบต. หม�ูที่ 16  เป�นคณะกรรมการ 

ส.อบต. หม�ูที่ 16 

ผู�รับรอง    1. นายปฤษฎา  ดวงใจ  ส.อบต. หมู�ที่ 3 

    2. นายเฉลียว  บุตรโยธี  ส.อบต. หมู�ที่ 4 

นายสายทอง  เข็มงามด ี  -  ผมขอเสนอนายสวัสดิ์  บัตรวิเศษ ส.อบต. หมู�ที่ 3  เป�นคณะกรรมการ 

ส.อบต. หม�ูที่ 11 

ผู�รับรอง    1.นายป�ติ  ฤทธิ์ละคร   ส.อบต. หมู�ที่ 6 

    2. นางกุมารี  อํานาจเจริญ  ส.อบต. หมู�ที่ 12 



นายธนกร  วิศิษฏ�การ  - มีสมาชิกท�านใดจะเสนอผู�ใดเป�นคณะกรรมการแปรญัตติฯ อีกหรือไม�หากไม�มี

ประธานสภาฯ   ผมขอมตทิี่ประชุม 

      -25- 

มติที่ประชุม   - มีมติเป�นเอกฉันท�เห็นชอบให�แต�งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร�างข�อบญัญัต ิ

งบประมาณรายจ�าย ประจําป�งบประมาณ 2559 ประกอบด�วย 

1.  นายสําเริง  จันทรเสนา   ส.อบต. หมู�ที่ 1   เป�นคณะกรรมการ 

2.  นายพงษ�ศักดิ์  ศรีบุโฮม  ส.อบต. หมู�ที่ 17   เป�นคณะกรรมการ 

3.  นายสายทอง  เข็มงามดี   ส.อบต. หมู�ที่ 11   เป�นคณะกรรมการ 

4.  นายแทน  ฤทธ์ิละคร    ส.อบต. หมู�ที่ 16   เป�นคณะกรรมการ 

5.  นายสวัสดิ์  บัตรวิเศษ    ส.อบต. หมู�ที่ 3    เป�นคณะกรรมการ 

 - มีมติเป�นเอกฉันท� เห็นชอบ 34  เสียง 

    ไม�เห็นชอบ - เสียง 

    ไม�มา  - เสียง 

    งดออกเสียง - เสียง  

นายธนากร  วิศิษฏ�การ  - ตามที่สภาองค�การบรหิารส�วนตําบลหนองหาน ได�แต�งตั้งคณะกรรมการแปร
ประธานสภาฯ   ญัตติร�างข�อบัญญัตงิบประมาณรายจ�าย ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9   
    ประกอบด�วย 

1.  นายสําเริง  จันทรเสนา   ส.อบต. หมู�ที่ 1   เป�นคณะกรรมการ 

2.  นายพงษ�ศักดิ์  ศรีบุโฮม ส.อบต. หมู�ที่ 17   เป�นคณะกรรมการ 

3.  นายสายทอง  เข็มงามดี   ส.อบต. หมู�ที่ 11   เป�นคณะกรรมการ 

4.  นายแทน  ฤทธ์ิละคร    ส.อบต. หมู�ที่ 16   เป�นคณะกรรมการ 

5.  นายสวัสดิ์  บัตรวิเศษ    ส.อบต. หมู�ที่ 3    เป�นคณะกรรมการ 

จึงขอให�คณะกรรมการที่ได�รบัการแต�งตั้ง เสนอรายช่ือเพื่อแต�งตั้งประธาน 

คณะกรรมการแปรญัตติฯ และเลขานุการแปรญัตติฯ ในคราวประชุมคณะกรรมการ

แปรญัตติครั้งหน�า เพื่อดําเนินการประชุมพจิารณาแปรญัตตฯิ                         

ตามขั้นตอนต�อไปครับ 

มติที่ประชุม   - รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ 

นายธนกร  วิศิษฎ�การ  - ได�เรียนเชิญ  นายแทน   ฤทธิ์ละคร  ตําแหน�ง  คณะกรรมการแปรญัตติฯ                    
ประธานสภา ฯ   ผู�มีอาวุโสสงูสุดในทีป่ระชุม ทําหน�าทีป่ระธานคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ  ช่ัวคราว 

 

นายแทน  ฤทธิ์ละคร  - กระผม นายแทน  ฤทธ์ิละคร ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ                         
ประธานคณะกรรมการฯชั่วคราว ชั่วคราว ผมขอให�สมาชิกสภาฯ ทุกท�านเสนอญัตติฯ ให�กับคณะกรรมการแปรญัตติ 
    ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2558 ตั้งแต�เวลา 08.30 น. เป�นต�นไป และจะ 



    ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2558 ตั้งแต�เวลา                     
    10.00 น. 

มติที่ประชุม   - รับทราบ 
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นายธนกร  วิศิษฎ�การ  - กระผม นายธนกร  วิศิษฏ�การ ประธานสภาฯ ขอเชิญประชุม สมัยสามญั สมัยที่
ประธานสภา ฯ   สาม ครั้งที่ 2/2558 ในวันที่ 13 สิงหาคม 2558 วาระที่ 2 ขั้นพิจารณาแปร 

ญัตติร�างงบประมาณรายจ�าย ประจําป�งบประมาณ 2559 

มติที่ประชุม - รับทราบ 

 

นายสวัสดิ์  บัตรวิเศษ  - กระผม นายสวัสดิ์  บัตรวิเศษ ส.อบต.หมู�ที่ 3 กระผมขอสอบถาม/ติดตาม                        

ส.อบต.หมู�ที่ 3   ความคืบหน�าเรื่องไฟฟ�าของหมู�ที่ 3,15 ว�ามีความคืบหน�าอย�างไรบ�างครับ 

 

นายวุฒิชัย  จันทะบูลย�  - กระผมขอแจ�งว�าทางกองช�างได�ทําหนังสือถึงการไฟฟ�าส�วนภูมิภาคแล�ว กําลัง             

รองนายกฯ   อย�ูในช�วงการดําเนินการอย�ูครับ แต�เบื้องต�น ได�มีเจ�าหน�าที่จากหน�วยงาน อบต. 

    ลงไปสํารวจตรวจสอบหรือแก�ไขเบื้องต�นแล�วครับ 

 

 นายสวัสดิ์  บัตรวิเศษ  - กระผม นายสวัสดิ์  บัตรวิเศษ ส.อบต.หมู�ที่ 3 กระผมขอเสนอความคิดเห็นว�า                        

ส.อบต.หมู�ที่ 3   ควรเปลี่ยนจากคัทเอ�าท�เป�นออโต�สวิทซ� ได�หรือไม�ครับ 

 

นายวุฒิชัย  จันทะบูลย�  - กระผมขอแจ�งว�า ได�มีการตั้งงบประมาณไว�หรือไม� ถ�ามีการตั้งงบประมาณไว�ก็รอง

นายกฯ   สามารถเปลี่ยนได�ครับ แต�เนื่องจากช�วงนี้เป�นช�วงหน�าฝนการติดต้ังเป�นการเสี่ยง 

   อันตรายอย�างมาก วิธีการติดต้ังคัทเอาท�เป�นวิธีที่ปลอดภัยกว�าครับ 

 

มติที่ประชุม - รับทราบ 

 

นายนิพนธ�  พึ่งคํานวณ   - กระผม นายนิพนธ�  พึ่งคํานวณ ส.อบต.หมู�ที่ 12 กระผมขอเรียนถามว�าพอจะ      

ส.อบต.หมู�ที่ 12   มีงบประมาณในการปรับปรุงซุ�มประตูพระบรมฉายาลักษณ� หน�าทาง เข�า                    

    หม�ูบ�านม�วง  หมู�ที่ 12 หรือไม�ครับ  

 

นายธนกร  วิศิษฏ�การ  -  เนื่องจากงบประมาณมีจํานวนจํากัด เห็นควรพิจารณาในป�งบประมาณหน�า 

ประธานสภาฯ            

 

นายนิพนธ�  พึ่งคํานวณ   - รับทราบ                                                                                            

ส.อบต.หมู�ที่ 12   

 

นายแทน  ฤทธิ์ละคร  - กระผม นายแทน  ฤทธิ์ละคร ส.อบต. หมู�ที่ 16 ถ�ามีงบประมาณกระผม                  

ส.อบต.หมู�ที่ 16   ขอเสนอเพื่อพิจารณาตั้งงบประมาณในการติดตั้งไฟฟ�าที่ศาลานาบุญ และขอความ



    อนุเคราะห�แยกคัทเอาท�ของแต�ละหม�ูด�วยครับ เนื่องจากขณะนี้ทั้งสองหมู�ยัง 

    ใช�คัทเอาท�ตัวเดียวกันอย�ูครับ 
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นายธนกร  วิศิษฏ�การ  -  รับทราบและจะดําเนินการแก�ไขป�ญหาตามที่ท�านได�เสนอแนะมาครับ แต�ทั้งนี้

ประธานสภาฯ   การที่เราจะดําเนินการใดๆก็ตาม ต�องดูงบประมาณและความจําเป�นก�อนหลังก�อน

    นะครับถึงจะดําเนินการได�  

 

นายสวัสดิ์  บัตรวิเศษ  - กระผม นายสวัสดิ์  บัตรวิเศษ ส.อบต.หมู�ที่ 3 กระผมขอเสนอความคิดเห็นว�า                        

ส.อบต.หมู�ที่ 3   ถ�ายังไม�สามารถติดตั้งออโต�สวิทซ�ได� ก็ขอความอนุเคราะห�เป�นตัวครอบคัทเอาท�

    ก�อนได�หรือไม�ครับ เพื่อความปลอดภัยของผู�ปฏิบัติงานครับ 

 

นายวุฒิชัย  จันทะบูลย�  - เนื่องจากช�วงนี้เป�นช�วงฤดูฝน การติดตั้งระบบไฟฟ�าต�างๆเป�นไปด�วยความ                   

รองนายกฯ   ยากลําบากและอันตรายอย�างยิ่ง กระผมขอแนะนําให�มีการจัดระบบเวรในการ 

    เป�ด-ป�ด คัทเอาท�ไฟฟ�าหมู�บ�านน�าจะมีความปลอดภัยมากกว�าครับ 

 

นายธนกร  วิศิษฏ�การ  -  กระผมขอเสริมความคิดเห็นของท�านรองนายกฯครับ เนื่องจากการใช�ระบบ        

ประธานสภาฯ   ป�ด-เป�ด แบบคัทเอาท� เป�นวิธีที่ง�ายต�อการจัดการและปลอดภัยแล�ว แต�การใช� 

    ระบบไฟฟ�าแบบออโต�สวิทซ�ก็จะรับไว�พิจารณาในการประชุมครั้งหน�าเนื่องจาก 

    ต�องดูงบประมาณ/ความค�ุมค�า/อายุการใช�งานด�วยครับ 

 

มติที่ประชุม - รับทราบ 

 

นายธนกร  วิศิษฏ�การ  -  กระผมขอชี้แจงเกี่ยวกับเอกสารอีกชุด (คําสั่ งหัวหน�าคณะรักษาความสงบ

ประธานสภาฯ   แห�งชาติ ที่ 1/2557 เรื่องการได�มาซึ่งสมาชิกสภาท�องถิ่นหรอืผ�ูบริหารท�องถิ่น

    เป�นการชั่วคราว) ที่ได�แจกให�ทุกท�านแล�วนั้น โดยอ�างถึง ประกาศคณะกรรมการ

    การเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกองค�การบริหารส�วนตําบลหนองหาน  

    อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ตามที่ได�มีการเลือกตั้งนายกองค�การบริหารส�วน 

    ตําบลหนองหาน กรณีแทนตําแหน�งที่ว�าง จํานวน 1 คน เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 

    พ.ศ.2554 นั้น ผลการเลือกตั้ง คือ นางบัวเงิน  รอดขันเมือง เป�นผู�ได�รับเลือกตั้ง

    ให�ดําร งตําแหน�ง  นายกองค�การบริ หารส�วนตําบลหนองหาน ตั้ ง แต�วันที่                       

    10 กรกฎาคม 2554 จนถึงวันที่  9 กรกฎาคม 2558 ซึ่งจะครบวาระแล�ว                        

    แต�เนื่องจากตามที่มีประกาศคณะรักษาความสงบแห�งชาติที่ 85/2557 เรื่อง การ

    ได�มาซึ่งสมาชิกสภาท�องถิ่นหรือผู�บริหารท�องถิ่นเป�นการชั่วคราว ลงวันที่ 10  

    กรกฎาคม พ.ศ.2557 ให�งดการจัดให�มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท�องถิ่นหรือ 

    ผู�บริหารท�องถิ่นที่ครบวาระหรือพ�นจากตําแหน�งตามกฎหมายว�าด�วยการจัดตั้ง 

    องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นจนกว�าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง เพราะสถานการณ�



    ยังไม�อาจจัดให�มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท�องถิ่นหรือผู�บริหารท�องถิ่นได�โดย 

    เรียบร�อย โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห�ง 
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    ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหน�าคณะรักษาความ 

    สงบแห�งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห�งชาติ จึงมีคําสั่ง  

    ดังต�อไปนี้  

     ข�อ 5 กรณีผู�บริหารท�องถิ่นที่จะพ�นจากตําแหน�ง ให�ผู�บริหารท�องถิ่นที่

    ต�องพ�นจากตําแหน�งเนื่องจากครบวาระตามกฎหมายว�าด�วยการจัดตั้งองค�กร 

    ปกครองส�วนท�องถิ่น ตั้งแต�วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2558 เป�นต�นไป ยังคงอยู�ใน 

    ตําแหน�งเพื่อปฏิบัติหน�าที่ต�อไปจนกว�าคณะกรรมการการเลือกตั้งจะได�มีประกาศ

    ให�มีการเลือกตั้งตามกฎหมายว�าด�วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท�องถิ่นหรือผู�บริหาร

    ท�องถิ่น ในกรณีที่ผู�บริหารท�องถิ่นพ�นจากตําแหน�งเพราะเหตุอื่นนอกจากครบวาระ

    ให�ดําเนินการเพื่อให�ได�มาซึ่งผู�บริหารท�องถิ่นโดยให�ดําเนินการตามข�อ 11 ของ 

    ประกาศคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ที่ 85/2557 ฯ 

 

มติที่ประชุม - รับทราบ 

 

นายธนกร  วิศิษฏ�การ  -  มีสมาชิกท�านใดมีข�อเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม� หากไม�มีสมาชิกท�านใดเสนอเรื่อง

ประธานสภาฯ   อื่นใด ผมขอป�ดการประชุมครับ 

 

มติที่ประชุม   - รับทราบและไม�มีผ�ูใดมีข�อเสนอเพิ่มเติมใดๆ 

 

ป�ดประชุม   เวลา 16.00 น. 

 
 
 

(ลงชื่อ)           สิริกร  แก�วเจริญ  ผู�จดบันทึกการรายงานการประชุม 
(  นางสาวสิรกิร  แก�วเจริญ ) 

                            เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตาํบลหนองหาน 
 
 

(ลงชื่อ)  ธนกร   วิศิษฏ�การ ผู�ตรวจ/รับรองบันทกึรายงานการประชุม 
                                              ( นายธนกร   วิศิษฏ�การ) 
                                 ประธานสภาองค�การบรหิารส�วนตําบลหนองหาน 
 

 
(ลงชื่อ)           ยุวดี   ทิศาใต�       คณะกรรมการตรวจบันทึกการรายงานการประชุม 

                                              (  นางยุวดี   ทิศาใต� ) 



                                                ส.อบต. หมู�ที่  15 
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(ลงชื่อ)         สายทอง  เข็มงามดี      คณะกรรมการตรวจบันทึกการรายงานการประชุม 
                                 (นายสายทอง  เข็มงามดี) 

      ส.อบต. หมู�ที่  11 
 
 

(ลงชื่อ)        นิพนธ�   พึ่งคํานวน     คณะกรรมการตรวจบันทึกการรายงานการประชุม 
                                           (นายนิพนธ�   พึ่งคํานวน) 
                                               ส.อบต. หมู�ที่  12 
 

 
 

หมายเหต ุ
รับรองรายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองหาน สมัยสามัญ  สมัยที่สอง  ครั้งที่ 

2/2558  ลงวันที่  12  มิถุนายน  ๒๕๕8   ณ ห�องประชุมองค�การบริหารส�วนตําบลหนองหานในคราวประชุม
สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1/๒๕๕8  เมื่อวันที่ 5 เดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕8 จึงลงรายมือชื่อไว�เป�น
หลักฐาน 

 
 

(ลงชื่อ) 
( นายธนกร   วิศิษฏ�การ) 

ประธานสภาองค�การบรหิารส�วนตําบลหนองหาน 
 



บันทึกรายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองหาน 

สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งท่ี 2/2558 

เมื่อวันที่ 13  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558 

ณ ห�องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองหาน 

*************************************************** 

รายชื่อผู�เข�าประชุม 
ลําดับ ชื่อ  -  สกุล ตําแหน�ง ลายมือชื่อ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 

นายธนกร   วิศิษฏ�การ 
นางสาวนิลมล   ฤทธิ์ละคร 
นายคําภี   ขวัญทอง 
นายสําเรงิ   จันทรเสนา 
นางสมถวิล   อารีรกัษ� 
นางสมจิต   จันทร�ธาน ี
นายปฤษฎา   ดวงใจ 
นายสวัสดิ์   บัตรวิเศษ 
นายเฉลียว   บุตรโยธี 
นายวีระ   มหาโยธี 
นางแดง   ใจเข�มแข็ง 
นายเลิศชาย   ศรีบุโฮม 
นายป�ติ    ฤทธิ์ละคร 
จ.ส.อ.นาวา   ซองทุมมินทร� 
นายเคน   แดงวิบูลย� 
นายขัน   อันทะสี 
นายรําพรรณ   บุญศร ี
นายหนูพินธุ�  วงศ�หนองแวง 
นายอุทัย    มนต�อินทร� 
นางกองแก�ว   สอนสมบัต ิ
นางลัดดา  เบญจจินดา 
นายสายทอง   เข็มทองด ี
นางกุมารี   อํานาจเจรญิ 
นายนิพนธ�   พึ่งคํานวน 
นางฉวีวรรณ   บุญสิทธิ ์
นายพร    โคตรวงษ�   
นางสินีวรรณ   ศรีชมภู 
นางกอบจิตต�   สิงห�หล�า 
นางยุวดี   ทิศาใต� 
นางสาวบุญญรัตน�   โสทัต 
นายแทน  ฤทธ์ิละคร 
นายสมพงษ�   ศรีบุญเรอืง 
นายพงษ�ศักดิ์   ศรีบุโฮม 
นายธีรพงษ�   สุนากรณ� 
นางสาวสริิกร  แก�วเจริญ 

ประธานสภา อบต.หนองหาน 
รองประธานสภา อบต.หนองหาน 

สมาชิก  อบต.  หมู�ที่  1 
สมาชิก  อบต.  หมู�ที่  1 
สมาชิก  อบต.  หมู�ที่  2 
สมาชิก  อบต.  หมู�ที่  2 
สมาชิก  อบต.  หมู�ที่  3 
สมาชิก  อบต.  หมู�ที่  3 
สมาชิก  อบต.  หมู�ที่  4 
สมาชิก  อบต.  หมู�ที่  4 
สมาชิก  อบต.  หมู�ที่  5 
สมาชิก  อบต.  หมู�ที่  5 
สมาชิก  อบต.  หมู�ที่  6 
สมาชิก  อบต.  หมู�ที่  6 
สมาชิก  อบต.  หมู�ที่  7 
สมาชิก  อบต.  หมู�ที่  8 
สมาชิก  อบต.  หมู�ที่  8 
สมาชิก  อบต.  หมู�ที่  9 

สมาชิก  อบต.  หมู�ที่  10 
สมาชิก  อบต.  หมู�ที่  10 
สมาชิก  อบต.  หมู�ที่  11 
สมาชิก  อบต.  หมู�ที่  11 
สมาชิก  อบต.  หมู�ที่  12 
สมาชิก  อบต.  หมู�ที่  12 
สมาชิก  อบต.  หมู�ที่  13 
สมาชิก  อบต.  หมู�ที่  13 
สมาชิก  อบต.  หมู�ที่  14 
สมาชิก  อบต.  หมู�ที่  14 
สมาชิก  อบต.  หมู�ที่  15 
สมาชิก  อบต.  หมู�ที่  15 
สมาชิก  อบต.  หมู�ที่  16 
สมาชิก  อบต.  หมู�ที่  16 
สมาชิก  อบต.  หมู�ที่  17 
สมาชิก  อบต.  หมู�ที่  17 

เลขานุการสภา อบต.หนองหาน 

ธนกร   วิศิษฏ�การ 
นิลมล   ฤทธิ์ละคร 
คําภี   ขวัญทอง 
สําเริง   จันทรเสนา 
สมถวิล   อารีรักษ� 
สมจิต   จันทร�ธานี 
ปฤษฎา   ดวงใจ 
สวัสดิ์   บัตรวิเศษ 
เฉลียว   บุตรโยธี 
วีระ   มหาโยธี 
แดง   ใจเข�มแข็ง 
เลิศชาย   ศรีบุโฮม 
ป�ติ    ฤทธิ์ละคร 
นาวา   ซองทุมมินทร� 
เคน   แดงวิบูลย� 
ขัน   อันทะสี 
รําพรรณ   บุญศร ี
หนูพินธ�ุ  วงศ�หนองแวง 
อุทัย    มนต�อินทร� 
กองแก�ว   สอนสมบัต ิ
ลัดดา  เบญจจินดา 
สายทอง   เข็มทองด ี
กุมารี   อํานาจเจริญ 
นิพนธ�   พึ่งคํานวน 
ฉวีวรรณ   บุญสิทธิ์ 
พร    โคตรวงษ�   
สินีวรรณ   ศรีชมภู 
กอบจิตต�   สิงห�หล�า 
ยุวดี   ทิศาใต� 
บุญญรัตน�  โสทัต 
แทน  ฤทธิ์ละคร 
สมพงษ�   ศรีบุญเรอืง 
พงษ�ศักดิ์   ศรีบุโฮม 
ธีรพงษ�   สุนากรณ� 
สิริกร  แก�วเจริญ 
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รายชื่อผู�เข�าร�วมประชุม 
ลําดับ ชื่อ  -  สกุล ตําแหน�ง ลายมือชื่อ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

นางบัวเงิน  รอดขันเมือง 
นายวุฒิชัย   จันทะบูลย� 
นายวิจิตร  ศรีภิรมย� 
นายสวาท   ศรีภิรมย� 
นายพิสิษฐ�  สร�อยวิทยา 
นายกุลชาติ  คามวรรณ 
นางวนิดา  ปะพะวะ 
นางจิตติญา  ไทยลําภ ู
นางสาววิญาภรณ�  โพธิราชา 
นางสาวศิริวัลย�  จันทร�งาม 

นายก อบต.หนองหาน 
รองนายก อบต.หนองหาน 
รองนายก อบต.หนองหาน 
เลขานุการนายก ฯ 
รองปลัด อบต.หนองหาน 
ผู�อํานวยการกองช�าง 
หัวหน�าสํานกัปลัด 
หัวหน�าส�วนสาธารณสุข 
หัวหน�าส�วนสวัสดิการสงัคม 
ผู�ช�วยนักวิชาการเกษตร 

บัวเงิน  รอดขันเมือง 
วุฒิชัย   จันทะบูลย� 
วิจิตร  ศรีภิรมย� 
สวาท   ศรีภิรมย� 
พิสิษฐ�  สร�อยวิทยา 
กุลชาติ  คามวรรณ 
วนิดา  ปะพะวะ 
จิตติญา  ไทยลําภู 
วิญาภรณ�  โพธิราชา 
ศิริวัลย�  จันทร�งาม 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

เมื่อถึงกําหนดเวลานัดประชุมเลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองหานตรวจสอบรายชื่อสมาชิก                

ผู�มาประชุม มีสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองหาน มาประชุมจํานวน 34 คน ครบองค�ประชุม                          

จึงให�สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองหานเข�าร�วมประชุม 

นายธนกร  วิศิษฎ�การ  -  กล�าวเป�ดการประชุมและแจ�งให�ที่ประชุมทราบว�าวันนี้เป�นการประชุมสภา 

ประธานสภาฯ   องค�การบรหิารส�วนตําบลหนองหาน สมยัสามญั สมัยที่สาม ครั้งที ่ 2/2 5 5 8 
อาศัยอํานาจตามมาตรา 54 แห�งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหาร
ส�วนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก�ไขเพิ่มเติมจนถึง ( ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2546 )               
และกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยข�อบังคับการประชุมสภาท�องถิ่น พ.ศ. 2547          
จึงขอเป�ดประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองหาน สมัยสามัญ สมัยที่สาม 
ครั้งที่ 2/2558 วันที่  13  สิงหาคม 2558 โดยมีระเบียบวาระดังต�อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1  ประธานแจ�งให�ทราบ 
นายธนกร  วิศิษฎ�การ   1.1 การเข�าร�วมงานสดุดีในวันแม�แห�งชาติในวันที่  11 สิงหาคม 2558                          
ประธานสภาฯ   ณ ที่ทําการองค�การบริหารส�วนตําบลหนองหาน และ วันที่ 12 สิงหาคม 2558 
 ณ ที่ว�าการอําเภอหนองหาน นั้น ขอขอบคุณสมาชิกองค�การบริหารส�วนตําบล

หนองหานทุกท�านที่ให�ความร�วมมือเป�นอย�างดีครับ 

มติที่ประชุม - รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งแล�ว 

 2.1 เรื่องรับรองรายงายการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองหาน      
สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้ งที่  1/2558 เมื่ อวันที่  5 สิงหาคม 2558                      
เรื่องพิจารณารับหลักการร�างข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย ประจําป�งบประมาณ 
พ.ศ. 2559 วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ 

นายธนกร  วิศิษฎ�การ - ให�ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1/2558 
ประธานสภาฯ  ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2558 มีสมาชิกท�านใดจะขอแก�ไขรายงานการประชุมหรือไม�

หากไม�มีเสนอขอให�ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
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มติที่ประชุม -  มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองหาน                 
สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1/2558 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2558 วาระที่ 1   
ขั้นรับหลักการ 

- มีมติเป�นเอกฉันท�  เห็นชอบ          34   เสียง 

       ไม�เห็นชอบ       -      เสียง 

        ไม�มา              -      เสียง 

        งดออกเสียง      -      เสียง  

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  

 3.1 เรื่องพิจารณาร�างข�อบญัญัติงบประมาณรายจ�าย ประจําป�งบประมาณ 2559 
วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติฯ 

 นายธนกร  วิศิษฎ�การ  - กระผม นายธนกร  วิศิษฏ�การ ประธานสภาฯ ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯ
ประธานสภา ฯ   ได�พิจารณาการแปรญัตติฯ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 และได�ส�งร�างเดิม      
    พร�อมที่มีการแปรญัตติฯเพิ่มเติม ให�กับประธานสภาฯ นําเข�าประชุมสภาฯ                     
    ในวาระที่ 2 (ข้ันแปรญัตติ) 

 ข�อกฎหมาย  
 - อาศัยระเบียบการกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยข�อบังคับการประชุมสภาท�องถิ่น 

พ.ศ. 2547 
     หมวด 3  
      ญัตติ  
   ข�อ 49 ญัตติร�างข�อบัญญัติที่สภาลงมติรับหลักการแล�ว ถ�าจะต�องส�งให�

คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให�ประธานสภาท�องถิ่นส�งร�างข�อบัญญัตินั้นไปให�
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท�องถิ่นจะต�อง
กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต�อคณะกรรมการแปรญัตติด�วย 

   ภายในระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติที่สภาท�องถิ่นกําหนดตามวรรคหนึ่ง 
ผู�บริหารท�องถิ่นหรือสมาชิกสภาท�องถิ่นผู�ใดเห็นควรจะแก�ไขเพิ่มเติมร�างข�อบัญญัติ
ก็ให�เสนอคําแปรญัตติล�วงหน�าเป�นหนังสอื โดยให�แปรญัตติเป�นรายข�อและเสนอต�อ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณี 77 ที่สมาชิกสภาท�องถิ่นเป�นผู�แปรญัตติ
จะต�องมีสมาชิกสภาท�องถิ่นรับรองเช�นเดียวกับการเสนอญัตติ 

   การเสนอคําแปรญัตติให�อนุโลมใช�ตามแบบท�ายระเบียบนี้ 
   ในการพิจารณาร�างข�อบัญญัติวาระที่สอง กรณีการพิจารณาสามวาระ  

รวดเดียว ผ�ูแปรญัตติอาจเสนอคําแปรญัตติด�วยวาจาได� 
   ข�อ 51 ในการพิจารณาร�างข�อบัญญัติ วาระที่สอง ให�ปรึกษาเรียง

ตามลําดับข�อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก�ไขเท�านั้น 
เว�นแต�ที่ประชุมสภาท�องถิ่นจะได�ลงมติเป�นอย�างอื่น 
 - ในการพิจารณาวาระนี้ให�ที่ประชุมสภาท�องถิ่นลงมติเห็นชอบกับการแปรญัตติ
ร�างข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2559 
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นายธนกร  วิศิษฎ�การ  - ขอให�ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯได�อภิปรายผลการแปรญัตติฯ                        
ประธานสภา ฯ   ให�ที่ประชุมทราบโดยทั่วกัน โดยพิจารณาเรียงตามลําดับข�อเฉพาะที่มีการแปร 
    ญัตติหรือแก�ไขเท�านั้น เว�นแต�ที่ประชุมสภาท�องถิ่นจะได�ลงมติเป�นอย�างอื่น 

นายแทน  ฤทธิ์ละคร  - กระผม นายแทน  ฤทธิ์ละคร ในนามประธานกรรมการแปรญัตติ ฯ                     
ประธานกรรมการฯ  ซึ่งคณะกรรมการได�ประชุมร�วมกันแล�ว ไม�มีผ�ูใดเสนอขอแปรญัตติฯ ดังนั้น 

คณะกรรมการแปรญัตติฯ ขอเสนอแปรญัตติฯ ให�คงร�างเดิมไว� และเห็นพ�อง 
 ต�องกันว�า การจัดทําร�างข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย ประจําป�งบประมาณ                 

พ.ศ. 2559 ถูกต�องครบถ�วนทุกประการแล�ว จึงมีมติเสนอแปรญัตติตามร�างเดิม 
และขอสงวนสิทธิ์การแปรญัตติร�างข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย ประจําป�
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ครับ 

มติที่ประชุม  - รับทราบ 

นายธนกร  วิศิษฎ�การ - กระผม นายธนกร  วิศิษฏ�การ ประธานสภา ฯ ขอให�สมาชิกทุกท�านพิจารณาร�าง
ประธานสภา ฯ  ข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2559 วาระที่ 2  

 ขั้นแปรญัตติฯ ไปทีละแผนงานอย�างละเอียด หากสมาชิกท�านใดมีข�อเสนอแนะ
เพิ่มเติมก็ขอให�เสนอในที่ประชุมได�เลยครับ  

1. ส�วนสํานักปลัด  

นายธนกร  วิศิษฎ�การ     - ในส�วนนี้มีท�านใดจะเสนอแนะเพิ่มเตมิหรือไม�ครบั 
ประธานสภาฯ         

 
นายสําเริง   จันทรเสนา   - กระผม นายสําเรงิ  จันทรเสนา ส.อบต.หมู�ที่ 1 ในส�วนนี้การจัดตั้งงบประมาณ  
ส.อบต.หมู�ที่ 1   ในแต�ละข�อกระผมมีความเห็นว�ามีความเหมาะสมแล�วครบั  
 
นายสายทอง  เข็มงามด ี   - กระผม นายสายทอง เข็มงามดี ส.อบต.หมู�ที่ 11 กระผมเห็นด�วยกับ                   
ส.อบต.หมู�ที่ 11   นายสําเรงิ  จันทรเสนา ครบั เนื่องจากได�พิจารณาแล�วงบประมาณที่ได�ตั้งไว�แต�ละ
    ข�อก็มีความเหมาะสมในการดําเนินงานแล�วครับ 
 
นายธนกร  วิศิษฎ�การ - มีสมาชิกท�านใดจะอภปิรายอีกหรือไม�ถ�าไม�มผีมขอมตทิี่ประชุม 
ประธานสภาฯ   เห็นด�วยกับการแปรญัตตริ�างข�อบัญญัตงิบประมาณรายจ�าย ประจําป�งบประมาณ 
    พ.ศ. 2559 (ส�วนสํานักปลัด) 

มติที่ประชุม - พิจารณาแล�วมีมติเห็นชอบการแปรร�างข�อบญัญัติงบประมาณรายจ�าย ประจําป�
งบประมาณ 2559 (ส�วนสํานักปลัด) 

   - มีมติเป�นเอกฉันท�        เห็นชอบ        34     เสียง 

            ไม�เห็นชอบ       -      เสียง 

              ไม�มา             -       เสียง 

             งดออกเสียง      -       เสียง  
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2. กองคลัง  

นายธนกร  วิศิษฎ�การ     - ในส�วนนี้มีท�านใดจะเสนอแนะเพิ่มเตมิหรือไม�ครบั 
ประธานสภาฯ          

 
นายพงษ�ศักดิ์  ศรีบุโฮม   - กระผม นายพงษ�ศักดิ์  ศรีบุโฮม ส.อบต.หมู�ที่ 17 ในส�วนนี้การจัดตัง้งบประมาณ
ส.อบต.หมู�ที่ 17   ในการจัดซื้อครุภัณฑ�เป�นงบประมาณทีเ่ห็นสมควรแล�วครับ 
 
นายธนกร  วิศิษฎ�การ - มีสมาชิกท�านใดจะอภปิรายอีกหรือไม�ถ�าไม�มผีมขอมตทิี่ประชุม 
ประธานสภาฯ เห็นด�วยกับการแปรญัตตริ�างข�อบัญญัตงิบประมาณรายจ�าย ประจําป�งบประมาณ

พ.ศ. 2559 (ส�วนกองคลัง) 

มติที่ประชุม - พิจารณาแล�วมีมติเห็นชอบการแปรร�างข�อบญัญัติงบประมาณรายจ�าย                  
ประจําป�งบประมาณ 2559 (กองคลงั) 

 - มีมติเป�นเอกฉันท�        เห็นชอบ        34     เสียง 

         ไม�เห็นชอบ       -      เสียง 

         ไม�มา             -       เสียง 

         งดออกเสียง      -       เสียง  

3. กองช�าง  

นายธนกร  วิศิษฎ�การ     - ในส�วนนี้มีท�านใดจะเสนอแนะเพิ่มเตมิหรือไม�ครบั 
ประธานสภาฯ          

 
นายป�ติ  ฤทธิ์ละคร    - กระผม นายป�ติ  ฤทธิ์ละคร ส.อบต.หมทูี่ 6 ในส�วนนี้การจดัตั้งงบประมาณ            
ส.อบต.หมูที่ 6   สําหรับโครงการต�างๆของแต�ละหมู�บ�านจะมีความแตกต�างกนัไปแล�วแต�โครงการ 

ซึ่งคณะกรรมการฯ พิจารณาแล�วไม�มสีมาชิกท�านใดขอเสนอแปรญัตตเิพิ่มเติม               
นั่นก็หมายความว�า มติที่ประชุมสภาฯ มีความเห็นที่ตรงกันในการทีจ่ะพฒันา
ท�องถิ่นโดยไม�มีข�อโต�แย�งเรื่องงบประมาณที่แตกต�างกัน 

 
นายธนกร  วิศิษฎ�การ - มีสมาชิกท�านใดจะอภปิรายอีกหรือไม�ถ�าไม�มผีมขอมตทิี่ประชุม 
ประธานสภาฯ เห็นด�วยกับการแปรญัตตริ�างข�อบัญญัตงิบประมาณรายจ�าย ประจําป�งบประมาณ

พ.ศ. 2559 (กองช�าง) 

มติที่ประชุม - พิจารณาแล�วมีมติเห็นชอบการแปรร�างข�อบญัญัติงบประมาณรายจ�าย                    
ประจําป�งบประมาณ 2559 (กองช�าง) 

  - มีมติเป�นเอกฉันท�        เห็นชอบ        34     เสียง 

         ไม�เห็นชอบ       -      เสียง 

         ไม�มา             -       เสียง 

         งดออกเสียง      -       เสียง  
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4. ส�วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

นายธนกร  วิศิษฎ�การ     - ในส�วนนี้มีท�านใดจะเสนอแนะเพิ่มเตมิหรือไม�ครบั 
ประธานสภาฯ          

นายสวัสดิ์  บัตรวิเศษ    - กระผม นายสวสัดิ์  บัตรวิเศษ  ส.อบต.หม�ูที่ 3 ในส�วนนี้การจัดตั้งงบประมาณ                     
ส.อบต.หมู�ที่ 3   กระผมมีความคิดเห็นว�ามีความเหมาะสมแล�วในการตั้งงบประมาณในแต�ละข�อ 
 
นายธนกร  วิศิษฎ�การ - มีสมาชิกท�านใดจะอภปิรายอีกหรือไม�ถ�าไม�มผีมขอมตทิี่ประชุม 
ประธานสภาฯ  เห็นด�วยกับการแปรญัตตริ�างข�อบัญญัตงิบประมาณรายจ�าย ประจําป�งบประมาณ

 พ.ศ. 2559  (ส�วนการศึกษาฯ) 

มติที่ประชุม - พิจารณาแล�วมีมติเห็นชอบการแปรร�างข�อบญัญัติงบประมาณรายจ�าย                  
ประจําป�งบประมาณ 2559 (ส�วนการศึกษาฯ) 

  - มีมติเป�นเอกฉันท�        เห็นชอบ        34     เสียง 

         ไม�เห็นชอบ       -      เสียง 

         ไม�มา             -       เสียง 

         งดออกเสียง      -       เสียง  

นายธนกร  วิศิษฎ�การ - พักรับประทานอาหารกลางวัน 1 ช่ัวโมง และขอเชิญผู�เข�าร�วมประชุมทุกท�าน                   
ประธานสภาฯ เข�าประชุม เวลา 13.00 น. 

พักการประชุม เวลา 12.00 น. 

เริ่มประชุม เวลา 13.00 น. 

นายธนกร  วิศิษฎ�การ - กระผมขอเริ่มการประชุม โดยขอให�ทุกท�านพิจารณาร�างข�อบัญญัติฯในลําดับ
ประธานสภาฯ ต�อไป คือ                    

5. ส�วนสาธารณสขุและสิ่งแวดล�อม  

นายธนกร  วิศิษฎ�การ     - ในส�วนนี้มีท�านใดจะเสนอแนะเพิ่มเตมิหรือไม�ครบั 
ประธานสภาฯ           

นางกองแก�ว  สอนสมบัต ิ  - ดิฉัน นางกองแก�ว  สอนสมบัติ  ส.อบต.หม�ูที่ 10 ในส�วนนี้การจัดตัง้งบประมาณ                     
ส.อบต.หมู�ที่ 10   ดิฉันมีความคิดเห็นว�ามีความเหมาะสมแล�วในการตั้งงบประมาณในแต�ละข�อ 
 
นายธนกร  วิศิษฎ�การ - มีสมาชิกท�านใดจะอภปิรายอีกหรือไม�ถ�าไม�มผีมขอมตทิี่ประชุม 
ประธานสภาฯ  เห็นด�วยกับการแปรญัตตริ�างข�อบัญญัตงิบประมาณรายจ�าย ประจําป�งบประมาณ

 พ.ศ. 2559 (ส�วนสาธารณสุขฯ) 

มติที่ประชุม - พิจารณาแล�วมีมติเห็นชอบการแปรร�างข�อบญัญัติงบประมาณรายจ�าย                            
ประจําป�งบประมาณ 2559 (ส�วนสาธารณสุขฯ) 

 



                                                              -7- 

 
  - มีมติเป�นเอกฉันท�        เห็นชอบ        34     เสียง 

         ไม�เห็นชอบ       -      เสียง 

         ไม�มา             -       เสียง 

         งดออกเสียง      -       เสียง  

6. ส�วนสวัสดิการสังคม  

นายธนกร  วิศิษฎ�การ     - ในส�วนนี้มีท�านใดจะเสนอแนะเพิ่มเตมิหรือไม�ครบั 
ประธานสภาฯ           

 
นายพร  โคตรวงษ�  - กระผม นายพร  โคตรวงษ� ส.อบต.หม�ูที่ 13 ในการตัง้งบประมาณในแต�ละข�อ 
ส.อบต.หมู�ที่ 13 มีความคิดเห็นว�ามีความเหมาะสมแล�วในการตั้งงบประมาณครับ 
 
นายธนกร  วิศิษฎ�การ - มีสมาชิกท�านใดจะอภปิรายอีกหรือไม�ถ�าไม�มผีมขอมตทิี่ประชุม 
ประธานสภาฯ  เห็นด�วยกับการแปรญัตตริ�างข�อบัญญัตงิบประมาณรายจ�าย ประจําป�งบประมาณ

 พ.ศ. 2559  (ส�วนสวัสดิการสงัคม) 

มติที่ประชุม - พิจารณาแล�วมีมติเห็นชอบการแปรร�างข�อบญัญัติงบประมาณรายจ�าย                       
ประจําป�งบประมาณ 2559 (ส�วนสวัสดกิารสังคม) 

  - มีมติเป�นเอกฉันท�        เห็นชอบ        34     เสียง 

         ไม�เห็นชอบ       -      เสียง 

         ไม�มา             -       เสียง 

         งดออกเสียง      -       เสียง  

7. ส�วนส�งเสริมการเกษตร  

นายธนกร  วิศิษฎ�การ     - ในส�วนนี้มีท�านใดจะเสนอแนะเพิ่มเตมิหรือไม�ครบั 
ประธานสภาฯ           
 
นายพงษ�ศักดิ์  ศรีบุโฮม    - กระผม นายพงษ�ศักดิ์  ศรีบุโฮม  ส.อบต.หม�ูที่ 17 ในส�วนนี้การจัดตัง้                         
ส.อบต.หมู�ที่ 17   งบประมาณกระผมมีความคิดเห็นว�ามีความเหมาะสมแล�วครับ 
 
นายธนกร  วิศิษฎ�การ - มีสมาชิกท�านใดจะอภปิรายอีกหรือไม�ถ�าไม�มผีมขอมตทิี่ประชุม 
ประธานสภาฯ  เห็นด�วยกับการแปรญัตตริ�างข�อบัญญัตงิบประมาณรายจ�าย ประจําป�งบประมาณ

 พ.ศ. 2559 (ส�วนส�งเสริมการเกษตร) 

มติที่ประชุม - พิจารณาแล�วมีมติเห็นชอบการแปรร�างข�อบญัญัติงบประมาณรายจ�าย                       
ประจําป�งบประมาณ 2559 (ส�วนส�งเสริมการเกษตร) 
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  - มีมติเป�นเอกฉันท�        เห็นชอบ        34     เสียง 

         ไม�เห็นชอบ       -      เสียง 

         ไม�มา             -       เสียง 

         งดออกเสียง      -       เสียง  

รายจ�ายงบกลาง  

นายธนกร  วิศิษฎ�การ     - ในส�วนนี้มีท�านใดจะเสนอแนะเพิ่มเตมิหรือไม�ครบั 
ประธานสภาฯ           

นายคําภี  ขวัญทอง    - กระผม นายคําภี  ขวัญทอง ส.อบต.หมู�ที่ 1 ในส�วนนี้การจัดตั้งงบประมาณ                    
ส.อบต.หมู�ที่ 1   กระผมมีความคิดเห็นว�ามีความเหมาะสมแล�วในการตั้งงบประมาณในแต�ละข�อ 
 
นายธนกร  วิศิษฎ�การ - มีสมาชิกท�านใดจะอภปิรายอีกหรือไม�ถ�าไม�มผีมขอมตทิี่ประชุม 
ประธานสภาฯ  เห็นด�วยกับการแปรญัตตริ�างข�อบัญญัตงิบประมาณรายจ�าย ประจําป�งบประมาณ

 พ.ศ. 2559 (งบกลาง) 

มติที่ประชุม - พิจารณาแล�วมีมติเห็นชอบการแปรร�างข�อบญัญัติงบประมาณรายจ�าย                   
ประจําป�งบประมาณ 2559 (งบกลาง) 

  - มีมติเป�นเอกฉันท�        เห็นชอบ        34     เสียง 

         ไม�เห็นชอบ       -      เสียง 

         ไม�มา             -       เสียง 

         งดออกเสียง      -       เสียง 

นายธนกร  วิศิษฎ�การ     - มีท�านใดจะเสนอแนะเพิม่เติมหรือไม�ครบั 
ประธานสภาฯ           

 ที่ประชุมฯ  - ไม�มีสมาชิกท�านใดมีข�อเสนอแนะเพิ่มเติมอีก 

นายธนกร  วิศิษฎ�การ  - ถ�าไม�มีผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบกับการพิจารณาร�างข�อบัญญัติงบประมาณ                       
ประธานสภา ฯ    รายจ�ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2559 (วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติฯ) 

มติที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบกับการแปรญัตติร�างงบประมาณรายจ�าย ประจําป�งบประมาณ 
พ.ศ. 2559 (วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติฯ) 

   - มีมติเป�นเอกฉันท�    เห็นชอบ       34      เสียง 

         ไม�เห็นชอบ      -       เสียง 

        ไม�มา            -        เสียง 

        งดออกเสียง     -       เสียง 
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ 

นายธนกร  วิศิษฎ�การ  - ผมขอเชิญประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 3/2558 ในวันที่ 14 สิงหาคม                           
ประธานสภา ฯ   2558 เรื่องพิจารณาให�ตราเป�นข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย ประจําป� 

งบประมาณ พ.ศ. 2559 วาระที่ 3 (ขั้นตราเป�นข�อบัญญัติ)  

มติที่ประชุม - รับทราบ 

นายธนกร  วิศิษฎ�การ   - มีสมาชิกท�านใดมีข�อเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม� หากไม�มีสมาชิกท�านใดเสนอ
ประธานสภา ฯ   เรื่องอื่นใด ผมขอป�ดการประชุม 

มติที่ประชุม - ไม�มีข�อเสนอเพิ่มเติมใดๆ 

ป�ดประชุม      เวลา   16.00 น.     

 

(ลงชื่อ)           สิริกร  แก�วเจริญ  ผู�จดบันทึกการรายงานการประชุม 
(  นางสาวสิรกิร  แก�วเจริญ ) 

                            เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตาํบลหนองหาน 

(ลงชื่อ)  ธนกร   วิศิษฏ�การ ผู�ตรวจ/รับรองบันทกึรายงานการประชุม 
                                              ( นายธนกร   วิศิษฏ�การ) 
                                 ประธานสภาองค�การบรหิารส�วนตําบลหนองหาน 

(ลงชื่อ)           ยุวดี   ทิศาใต�       คณะกรรมการตรวจบันทึกการรายงานการประชุม 
                                              (  นางยุวดี   ทิศาใต� ) 
                                                ส.อบต. หมู�ที่  15 

(ลงชื่อ)         สายทอง  เข็มงามดี      คณะกรรมการตรวจบันทึกการรายงานการประชุม 
                                 (นายสายทอง  เข็มงามดี) 

      ส.อบต. หมู�ที่  11 

(ลงชื่อ)        นิพนธ�   พึ่งคํานวน     คณะกรรมการตรวจบันทึกการรายงานการประชุม 
                                           (นายนิพนธ�   พึ่งคํานวน) 
                                               ส.อบต. หมู�ที่  12 

 
หมายเหต ุ

รับรองรายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองหาน สมัยสามัญ  สมัยที่สาม                   
ครั้งที่ ๑/2558  ลงวันที่  5  สิงหาคม  ๒๕๕8   ณ ห�องประชุมองค�การบริหารส�วนตําบลหนองหาน                 
ในคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๒/๒๕๕8 เมื่อวันที่  ๑๓  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕8                  
จึงลงรายมือชื่อไว�เป�นหลักฐาน 

(ลงชื่อ) 
( นายธนกร   วิศิษฏ�การ) 

ประธานสภาองค�การบรหิารส�วนตําบลหนองหาน 
 
 



บันทึกรายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองหาน 

สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งท่ี 3/2558 

เมื่อวันที่ 14  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558 

ณ ห�องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองหาน 

*************************************************** 

รายชื่อผู�เข�าประชุม 
ลําดับ ชื่อ  -  สกุล ตําแหน�ง ลายมือชื่อ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 

นายธนกร   วิศิษฏ�การ 
นางสาวนิลมล   ฤทธิ์ละคร 
นายคําภี   ขวัญทอง 
นายสําเรงิ   จันทรเสนา 
นางสมถวิล   อารีรกัษ� 
นางสมจิต   จันทร�ธาน ี
นายปฤษฎา   ดวงใจ 
นายสวัสดิ์   บัตรวิเศษ 
นายเฉลียว   บุตรโยธี 
นายวีระ   มหาโยธี 
นางแดง   ใจเข�มแข็ง 
นายเลิศชาย   ศรีบุโฮม 
นายป�ติ    ฤทธิ์ละคร 
จ.ส.อ.นาวา   ซองทุมมินทร� 
นายเคน   แดงวิบูลย� 
นายขัน   อันทะสี 
นายรําพรรณ   บุญศร ี
นายหนูพินธุ�  วงศ�หนองแวง 
นายอุทัย    มนต�อินทร� 
นางกองแก�ว   สอนสมบัต ิ
นางลัดดา  เบญจจินดา 
นายสายทอง   เข็มทองด ี
นางกุมารี   อํานาจเจรญิ 
นายนิพนธ�   พึ่งคํานวน 
นางฉวีวรรณ   บุญสิทธิ ์
นายพร    โคตรวงษ�   
นางสินีวรรณ   ศรีชมภู 
นางกอบจิตต�   สิงห�หล�า 
นางยุวดี   ทิศาใต� 
นางสาวบุญญรัตน�   โสทัต 
นายแทน  ฤทธ์ิละคร 
นายสมพงษ�   ศรีบุญเรอืง 
นายพงษ�ศักดิ์   ศรีบุโฮม 
นายธีรพงษ�   สุนากรณ� 
นางสาวสริิกร  แก�วเจริญ 

ประธานสภา อบต.หนองหาน 
รองประธานสภา อบต.หนองหาน 

สมาชิก  อบต.  หมู�ที่  1 
สมาชิก  อบต.  หมู�ที่  1 
สมาชิก  อบต.  หมู�ที่  2 
สมาชิก  อบต.  หมู�ที่  2 
สมาชิก  อบต.  หมู�ที่  3 
สมาชิก  อบต.  หมู�ที่  3 
สมาชิก  อบต.  หมู�ที่  4 
สมาชิก  อบต.  หมู�ที่  4 
สมาชิก  อบต.  หมู�ที่  5 
สมาชิก  อบต.  หมู�ที่  5 
สมาชิก  อบต.  หมู�ที่  6 
สมาชิก  อบต.  หมู�ที่  6 
สมาชิก  อบต.  หมู�ที่  7 
สมาชิก  อบต.  หมู�ที่  8 
สมาชิก  อบต.  หมู�ที่  8 
สมาชิก  อบต.  หมู�ที่  9 

สมาชิก  อบต.  หมู�ที่  10 
สมาชิก  อบต.  หมู�ที่  10 
สมาชิก  อบต.  หมู�ที่  11 
สมาชิก  อบต.  หมู�ที่  11 
สมาชิก  อบต.  หมู�ที่  12 
สมาชิก  อบต.  หมู�ที่  12 
สมาชิก  อบต.  หมู�ที่  13 
สมาชิก  อบต.  หมู�ที่  13 
สมาชิก  อบต.  หมู�ที่  14 
สมาชิก  อบต.  หมู�ที่  14 
สมาชิก  อบต.  หมู�ที่  15 
สมาชิก  อบต.  หมู�ที่  15 
สมาชิก  อบต.  หมู�ที่  16 
สมาชิก  อบต.  หมู�ที่  16 
สมาชิก  อบต.  หมู�ที่  17 
สมาชิก  อบต.  หมู�ที่  17 

เลขานุการสภา อบต.หนองหาน 

ธนกร   วิศิษฏ�การ 
นิลมล   ฤทธิ์ละคร 
คําภี   ขวัญทอง 
สําเริง   จันทรเสนา 
สมถวิล   อารีรักษ� 
สมจิต   จันทร�ธานี 
ปฤษฎา   ดวงใจ 
สวัสดิ์   บัตรวิเศษ 
เฉลียว   บุตรโยธี 
วีระ   มหาโยธี 
แดง   ใจเข�มแข็ง 
เลิศชาย   ศรีบุโฮม 
ป�ติ    ฤทธิ์ละคร 
นาวา   ซองทุมมินทร� 
เคน   แดงวิบูลย� 
ขัน   อันทะสี 
รําพรรณ   บุญศร ี
หนูพินธ�ุ  วงศ�หนองแวง 
อุทัย    มนต�อินทร� 
กองแก�ว   สอนสมบัต ิ
ลัดดา  เบญจจินดา 
สายทอง   เข็มทองด ี
กุมารี   อํานาจเจริญ 
นิพนธ�   พึ่งคํานวน 
ฉวีวรรณ   บุญสิทธิ์ 
พร    โคตรวงษ�   
สินีวรรณ   ศรีชมภู 
กอบจิตต�   สิงห�หล�า 
ยุวดี   ทิศาใต� 
บุญญรัตน�  โสทัต 
แทน  ฤทธิ์ละคร 
สมพงษ�   ศรีบุญเรอืง 
พงษ�ศักดิ์   ศรีบุโฮม 
ธีรพงษ�   สุนากรณ� 
สิริกร  แก�วเจริญ 
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รายชื่อผู�เข�าร�วมประชุม 
ลําดับ ชื่อ  -  สกุล ตําแหน�ง ลายมือชื่อ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

นางบัวเงิน  รอดขันเมือง 
นายวุฒิชัย   จันทะบูลย� 
นายวิจิตร  ศรีภิรมย� 
นายสวาท   ศรีภิรมย� 
นายพิสิษฐ�  สร�อยวิทยา 
นายกุลชาติ  คามวรรณ 
นางวนิดา  ปะพะวะ 
นางจิตติญา  ไทยลําภ ู
นางสาววิญาภรณ�  โพธิราชา 
นางสาวศิริวัลย�  จันทร�งาม 

นายก อบต.หนองหาน 
รองนายก อบต.หนองหาน 
รองนายก อบต.หนองหาน 
เลขานุการนายก ฯ 
รองปลัด อบต.หนองหาน 
ผู�อํานวยการกองช�าง 
หัวหน�าสํานกัปลัด 
หัวหน�าส�วนสาธารณสุข 
หัวหน�าส�วนสวัสดิการสงัคม 
ผู�ช�วยนักวิชาการเกษตร 

บัวเงิน  รอดขันเมือง 
วุฒิชัย   จันทะบูลย� 
วิจิตร  ศรีภิรมย� 
สวาท   ศรีภิรมย� 
พิสิษฐ�  สร�อยวิทยา 
กุลชาติ  คามวรรณ 
วนิดา  ปะพะวะ 
จิตติญา  ไทยลําภู 
วิญาภรณ�  โพธิราชา 
ศิริวัลย�  จันทร�งาม 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

เมื่อถึงกําหนดเวลานัดประชุมเลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองหานตรวจสอบรายชื่อสมาชิก              

ผู�มาประชุม มีสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองหาน มาประชุมจํานวน 34 คน ครบองค�ประชุม                      

จึงให�สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองหานเข�าร�วมประชุม 

นายธนกร  วิศิษฎ�การ  - กล�าวเป�ดการประชุมและแจ�งให�ทีป่ระชุมทราบว�าวันนี้เป�นการประชุมสภา 

ประธานสภาฯ   องค�การบริหารส�วนตําบลหนองหาน สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 3/2558 
อาศัยอํานาจตามมาตรา 54 แห�งพระราชบญัญัตสิภาตําบลและองค�การบริหาร
ส�วนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก�ไขเพิ่มเติมจนถึง ( ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2546 ) และ
กระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยข�อบังคับการประชุมสภาท�องถิ่น พ.ศ. 2547              
จึงขอเป�ดประชุมสภาองค�การบรหิารส�วนตําบลหนองหาน สมัยสามญั สมัยที่สาม       
ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 14 สิงหาคม 2558 โดยมีระเบียบวาระดังต�อไปนี ้

ระเบียบวาระที่ 1   ประธานแจ�งให�ทราบ 

นายธนกร  วิศิษฎ�การ  - เนื่องด�วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได�จัดทําโครงการฝ�กอบรมหลกัสูตร 

ประธานสภาฯ   “ผ�ูบริหารท�องถิ่นและสมาชิกสภาท�องถิ่นกบับทบาทการประชุมสภาเพื่อพิจารณา

    ตรวจเอกสารงบประมาณ รายจ�ายประจําป� พ.ศ.2559” โดยมีวัตถุประสงค� 

    เพื่อให�ผู�เข�ารับการฝ�กอบรมได�ทราบถึงกระบวนการและขั้นตอนเกี่ยวกับการ 

    ประชุมสภาองค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น และการตรวจเอกสารงบประมาณ  

    ประจําป� พ.ศ.2559 อย�างไรให�ถูกต�อง ค�าลงทะเบียนท�านละ 3,900 บาท              

    (สามพันเก�าร�อยบาทถ�วน) ซึ่งผู�เข�ารบัการอบรมสามารถเบิกค�าลงทะเบียนได�เตม็

    จํานวนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยค�าใช�จ�ายในการฝ�กอบรมและการ

    เข�ารับการฝ�กอบรมของเจ�าหน�าที่ท�องถิ่น พ.ศ.2557 หมวด 2 ข�อ 28 (1) และ

    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปราชการของ 

    เจ�าหน�าที่ท�องถิ่น พ.ศ.2555 แก�ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2558 ทั้งนี ้
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    สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได�ทีส่ํานักทรัพย�สินและรายได� มหาวิทยาลัย

    ราชภัฏสวนสุนันทา โทร. 083-0775035 , 083-0342336 ครับ  

มติที่ประชุม   - รับทราบ     

ระเบียบวาระที่ 2   รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล�ว 

2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองหาน 

สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่  2/2558  เมื่อวันที่  13  สิงหาคม  2558  

เรื่อง การรับแปรญัตติร�างข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย ประจําป�งบประมาณ 
พ.ศ. 2559 วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ 

นายธนกร  วิศิษฎ�การ  - มีสมาชิกท�านใดจะซักถามข�อใดหรือไม�ก�อนที่จะลงมติรับรองประชุม 
ประธานสภา ฯ    การแปรญัตติร�างบัญญัติงบประมาณรายจ�าย ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2559 
    - หากไม�มีผมขอมติต�อไป 

มติที่ประชุม  - มี มติ รับ รองการประชุมการแปรร�างข�อบัญญั ติ งบประมาณรายจ�าย                        
ประจําป� งบประมาณ พ.ศ. 2559 วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตต ิ

- มีมติเป�นเอกฉันท�      เห็นชอบ            34    เสียง 

          ไม�เห็นชอบ          -     เสียง 

          ไม�มา        -     เสียง 

          งดออกเสียง         -     เสียง   

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 3.1 การพิจารณาร�างข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย ประจําป�งบประมาณ                   
พ.ศ. 2559 วาระที่ 3 (ขั้นตราเป�นข�อบัญญัติ) 

นายธนกร  วิศิษฎ�การ  - การพิจารณาร�างข�อบัญญัตงิบประมาณรายจ�ายทั่วไป ประจําป�งบประมาณ 
ประธานสภา ฯ    พ.ศ. 2559 วาระที่ 3 (ขั้นตราเป�นข�อบัญญัติฯ) 

- อาศัยระเบียบการกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยข�อบังคับการประชุมสภาท�องถิ่น               
พ.ศ. 2547 

     หมวด 3  
      ญัตติ  
   ข�อ 52 การพิจารณาร�างข�อบัญญัติในวาระที่สาม ไม�มีการอภิปราย เว�น

แต�ที่ประชุมสภาท�องถิ่นจะได�ลงมติให�มีการอภิปราย ถ�ามีเหตุอันสมควร 
  - ในการพิจารณาวาระนี้ ให�ที่ประชุมสภาท�องถิ่นลงมติว�าให�ตราเป�นข�อบัญญัติ

หรือไม� 

นายธนกร  วิศิษฎ�การ  - มีสมาชิกท�านใดมีข�อเสนอเพิ่มเติมอีกหรอืไม� หากไม�มผีู�เสนอใดๆ กระผมขอมติ
ประธานสภา ฯ    ที่ประชุมให�ตราเป�นข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย ประจําป�งบประมาณ 
  พ.ศ. 2559 วาระที่ 3 (ขั้นตราเป�นข�อบัญญัติ) 
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มติที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบให�ตราเป�นข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย ประจําป�งบประมาณ 
พ.ศ. 2559 วาระที่ 3 (ขั้นตราเป�นข�อบัญญัติ) 

   - มีมติเป�นเอกฉันท�    เห็นชอบ       34      เสียง 

         ไม�เห็นชอบ      -       เสียง 

        ไม�มา            -        เสียง 

        งดออกเสียง     -       เสียง 

นายธนกร  วิศิษฎ�การ - พักรับประทานอาหารกลางวัน 1 ช่ัวโมง และขอเชิญผู�เข�าร�วมประชุมทุกท�าน                   
ประธานสภาฯ เข�าประชุม เวลา 13.00 น. 

พักการประชุม เวลา 12.00 น. 

เริ่มประชุม เวลา 13.00 น. 

นายธนกร  วิศิษฎ�การ - กระผมขอเริ่มการประชุม ในลําดบัต�อไปครบั                                                
ประธานสภาฯ                    

นายธนกร  วิศิษฎ�การ  - จากมติที่ ประชุม เห็นชอบให�ตราเป�นข�อบัญญัติ งบประมาณรายจ�าย                   
ประธานสภาฯ  ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2559 นั้น กระผมขอให�สมาชิกทุกท�านพิจารณา 
  งบประมาณรายจ�าย ดังกล�าว โดยอ�างถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการ 
  รับเงิน การเบิกจ�ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ

องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น พ.ศ.2547 (แก�ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548)  
     หมวด 4  
    การเบิกเงิน  

ข�อ 39 การขอเบิกเงินจากหน�วยงานคลังขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นตาม

งบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณใด ให�เบิกได�แต�เฉพาะในป�งบประมาณนั้น 

รวมทั้งเงินอุดหนุนทีร่ัฐบาลให�องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นโดยระบุวัตถุประสงค� 

เว�นแต� 

(๑) เป�นเงินงบประมาณรายจ�ายที่ยังมิได�ก�อหนีผู้กพันในป�งบประมาณนั้น 
และได�รับอนุมัติให�กันเงินไว�ต�อผู�มีอํานาจตามระเบียบแล�ว 
(๒) เป�นงบประมาณรายจ�ายที่ได�ก�อหนีผู้กพันไว�ก�อนสิ้นป�งบประมาณ 
และได�รับอนุมัติจากผ�ูบรหิารท�องถิ่นให�กันเงินไปจ�ายในป�งบประมาณ
ถัดไป 
(๓) กรณีมเีงินอุดหนุนทีร่ัฐบาลให�องค�กรปกครองส�วนท�องถิน่โดยระบุ
วัตถุประสงค�ซึ่งเบิกจ�ายไม�ทันภายในสิ้นป�งบประมาณทีผ่�านมา และได�
บันทึกบัญชีไว�แล�ว 

- จากการพิจารณาระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการรบัเงิน การเบิกจ�ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น 
พ.ศ.2547 ผมขอให�สมาชิกทุกท�านยึดระเบียบดงัที่ได�กล�าวมาข�างต�นแล�วน้ัน 
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    - มีสมาชิกท�านใดมีข�อเสนอเพิ่มเติมอีกหรอืไม� หากไม�มผีู�เสนอใดๆ กระผมขอมติ                         
    ที่ประชุมให�ตราเป�นข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย ประจําป�งบประมาณ 
    2559 โดยยึดถือระเบียบกันเงินเป�นหลัก  

มติที่ประชุม   - มีมติเห็นชอบให�ตราเป�นข�อบญัญัตงิบประมาณรายจ�าย ประจําป�งบประมาณ
2559 ว�าด�วยการรับเงิน การเบิกจ�ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น พ.ศ.2547 (แก�ไขเพิ่มเตมิถึง ฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2548) ในข�อบัญญัตงิบประมาณรายจ�าย ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2559                 
ทุกส�วน/ทกุโครงการ 

   - มีมติเป�นเอกฉันท�    เห็นชอบ       34      เสียง 
         ไม�เห็นชอบ      -       เสียง 

         ไม�มา            -        เสียง 

         งดออกเสียง     -       เสียง 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ 

นายธนกร  วิศิษฎ�การ  - มีสมาชิกท�านใดมีข�อเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม� หากไม�มีสมาชิกท�านใดเสนอ
ประธานสภา ฯ   เรื่องอื่นใด ผมขอป�ดการประชุม 

มติที่ประชุม - ไม�มีข�อเสนอเพิ่มเติมใดๆ 

 

ป�ดประชุม      เวลา   15.00 น.     

 

(ลงชื่อ)           สิริกร  แก�วเจริญ  ผู�จดบันทึกการรายงานการประชุม 
(  นางสาวสิรกิร  แก�วเจริญ ) 

                            เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตาํบลหนองหาน 
 

(ลงชื่อ)  ธนกร   วิศิษฏ�การ ผู�ตรวจ/รับรองบันทกึรายงานการประชุม 
                                              ( นายธนกร   วิศิษฏ�การ) 
                                 ประธานสภาองค�การบรหิารส�วนตําบลหนองหาน 
 

(ลงชื่อ)           ยุวดี   ทิศาใต�       คณะกรรมการตรวจบันทึกการรายงานการประชุม 
                                              (  นางยุวดี   ทิศาใต� ) 
                                                ส.อบต. หมู�ที่  15 
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(ลงชื่อ)         สายทอง  เข็มงามดี      คณะกรรมการตรวจบันทึกการรายงานการประชุม 
                                 (นายสายทอง  เข็มงามดี) 

      ส.อบต. หมู�ที่  11 
 

(ลงชื่อ)        นิพนธ�   พึ่งคํานวน     คณะกรรมการตรวจบันทึกการรายงานการประชุม 
                                           (นายนิพนธ�   พึ่งคํานวน) 
                                               ส.อบต. หมู�ที่  12 

 
 
 
 

หมายเหต ุ
รับรองรายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองหาน สมัยสามัญ  สมัยที่สาม                   

ครั้งที่ ๒/2558  ลงวันที่  ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๕8   ณ ห�องประชุมองค�การบริหารส�วนตําบลหนองหาน                    
ในคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๓/๒๕๕8  เมื่อวันที่  ๑๔  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕8                   
จึงลงรายมือชื่อไว�เป�นหลักฐาน 

 
 

(ลงชื่อ) 
( นายธนกร   วิศิษฏ�การ) 

ประธานสภาองค�การบรหิารส�วนตําบลหนองหาน 
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