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รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 2 ประจ าปี 2559 

วันจันทร ์ที่  15  เดือน สิงหาคม  พ.ศ.2559 

ณ ห้องประชุม อาคารจามจุร ีองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 

    ผู้มาประชุม  

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

1 นายเกรยีงไกร  พลเหีย้มหาญ ประธานสภา อบต.โคกหินแฮ ่ เกรยีงไกร  พลเหีย้มหาญ  

2 นายตะวัน     บัวชุม รองประธานสภา อบต. ตะวัน     บัวชุม  

3 นายเกษมศักดิ์ ทพิย์วงค์ ปลัด อบต.(เลขานุการสภา ฯ) เกษมศักดิ์ ทพิย์วงค์  

4 นายวีระศักดิ์   บัวชุม ส.อบต.หมู ่1 วรีะศักดิ์   บัวชุม  

5 นายพายัพ     บัวชุม ส.อบต.หมู ่1 พายัพ     บัวชุม  

6 นายเป่งทอง   บัวชุม ส.อบต.หมู ่2 เป่งทอง   บัวชุม  

7 นายบุญถม    อนุสนธ์ ส.อบต. หมู่ 2 บุญถม    อนุสนธ์  

8 นายยอด       เคนก ิ ส.อบต.หมู ่3 ยอด       เคนก ิ  

9 นายรุ่งศักดิ์    พอ่ตาแสง ส.อบต.หมู ่3 รุ่งศักดิ์    พ่อตาแสง  

10 นางปราณี     สุนกีร ส.อบต.หมู ่4 ปราณี     สุนีกร  

11 นายราตรี      เจ๊กมาก ส.อบต.หมู ่4 ราตรี      เจ๊กมาก  

12 นายพงษ์ศักดิ์  พลิารัตน ์ ส.อบต.หมู ่5 พงษ์ศักดิ์ พิลารัตน์  

13 นายบุญรัตน์    จิตมาตย์ ส.อบต.หมู ่6 บุญรัตน์    จิตมาตย์  

14 นายถาวร       จิตมาตย์ ส.อบต.หมู ่6 ถาวร       จิตมาตย์  

15 นายชัยชนะ     ยะไวย์ ส.อบต.หมู ่7 ชัยชนะ     ยะไวย์  

16 นายชาญเดช    ถานัน ส.อบต. หมู่ 7 ชาญเดช    ถานัน  

17 นายสิงขร        มูลสุรินทร์ ส.อบต.หมู ่8 สิงขร        มุลสุรินทร์  

18 นายอาทติย์     บัวสาย ส.อบต.หมู ่8 อาทิตย ์    บัวสาย  

19 นายราชวัง      สุขรี ส.อบต.หมู ่9 ราชวัง      สุขรี  

20 นายคงไทย     บุตรด ี ส.อบต.หมู ่9  คงไทย     บุตรด ี  

21 นายเกรยีงไกร  ค าวัน ส.อบต.หมู ่10 เกรยีงไกร  ค าวัน  

22 นายนักรบ   อุ่นลุม ส.อบต.หมู ่10 นักรบ   อุ่นลุม  

23 นายพรค า       สุขร ี ส.อบต.หมู ่11 พรค า       สุขรี  

24 นายยุทธกิจ   บัวชุม ส.อบต.หมู ่11 ยุทธกิจ   บัวชุม  

25 นางนติยา       ภูโสภา ส.อบต.หมู ่12 นติยา       ภโูสภา  

26 นายมนตรี      เสนารัตน์ ส.อบต.หมู ่13 มนตรี      เสนารัตน์  

27 นางเครอืวัลย ์  ธงวาท ส.อบต.หมู ่13 เครอืวัลย ์  ธงวาท  

28 นายอุทิศ        ส ารองพัน ส.อบต. หมู่ 14 อุทิศ        ส ารองพัน  

29 นายภานุวัฒน์  เหลื่อมเภา ส.อบต. หมู่ 14 ภานุวัฒน์  เหลื่อมเภา  

30 นายวิษณุ       สิงห์ค า ส.อบต.หมู ่15 วษิณุ       สิงหค์ า  

31 นายวีระพล     อัตตยิะ ส.อบต.หมู ่15 วรีะพล     อัตติยะ  
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ผู้บรหิารที่เข้าร่วมประชุม      

ที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสันต ิ ศรียะไชย นายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบล สันต ิ  ศรียะไชย  

2 นายประไพ   มุลทาเย็น รองนายก อบต. ประไพ   มลุทาเย็น  

3 นายจาลึก   แสนมติร รองนายก  อบต. จาลึก   แสนมติร  

4 นายทองสุข  โกพลรัตน ์ เลขานุการนายก อบต. ทองสุข   โกพลรัตน์  

 ผู้เข้าร่วมประชุม 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นางมลิน ี  เพชรมี ผอ.กองการศึกษาฯ มลิน ี เพชรม ี  

2 นายพิภพ   บัวชุม นายช่างโยธา พิภพ  บัวชุม  

3 นายสาคร   ผาสุข ผอ.โรงเรยีนบ้านนาบัว สาคร  ผาสุข  

4 นายค ามี   เขียวโป ผอ.โรงเรยีนบ้านหนองแซง ค ามี  เขยีวโป  

5 นายธวัช    บัวชุม ผอ.โรงเรยีนบ้านนาโดนใหม่ ธวัช  บัวชุม  

6 นายพิทักษ์   สารทอง ผอ.โรงเรยีนบ้านหนองกุง พิทักษ์   สารทอง  

7 นายวนัค า   บัวสาย ผอ.ธรงเรยีนบ้านโคกหินแฮ่ วันค า   บัวสาย  

8 นางสุธาทิพย์   พุทธลา ผอ.รพ.สต.โคกหนิแฮ ่ สุธาทิพย์   พุทธลา  

9 นางเยาวเรศ    บัวชุม ผอ.รพ.สต.นาบัว เยาวเรศ   บัวชุม  

10 นายนวลจันทร ์ เพชรฤทธ์ ผู้ใหญ่บา้นนาม่วงท่า นวลจันทร ์ เพชรฤทธ์  

11 นายนันทวัฒน ์ จติมาตย์ ผู้ใหญ่บา้นนาบัว นันทวัฒน์  จิตมาตย์  

12 นายคริสตม์าส   รุณธาตุ ก านันต าบลโคกหนิแฮ่ คริสต์มาส   รุณธาต ุ  

13 นายบุญโจด  ธิสุทอน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้นหนองกุง บุญโจด  ธสิุทอน  

14 นางจันทรแ์รม  กลิน่ขจร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้นนาโดนใหม่ จันทรแ์รม  กลิน่ขจร  

15 นางสาวอรสา  นอ้ยไธสง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้นเนินน้ าค า อรสา  นอ้ยไธสง  

 

เปิดการประชุม  เวลา 09.00 น. 

เลขานุการสภาฯ  เมื่อที่ประชุมพร้อม ขอเชิญทา่นประธานสภาเปิดการประชุมสภาตามระเบียบ

วาระการประชุม       

ประธานสภาฯ                   สวัสดีครับ  ท่านนายก รองนายก  เลขานุการนายกฯ  เพือ่นสมาชิกสภา 

  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่ทุกท่าน  วันนีเ้ป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

  ต าบลโคกหนิแฮ่  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่ 2 ประจ า ปี พ. ศ . 2559    เมื่อที่ประชุม 

  พร้อม และครบองค์ประชุม ผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิ

  แฮ่   สมัยสามัญ   สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2559   และขอเข้าระเบียบวาระ

  การประชุม ต่อไปนี้                   
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ระเบียบวาระที่   1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ  แจ้งว่านายอินทร์ตอง  วรคันทักษ์  ซึ่งเป็นบุคลากรในสังกัดองค์การบริหาร

ส่วนต าบลโคกหินแฮ่ ได้เกษียณอายุเมื่อวันที่  10  สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา

บุคลากรในองค์กร พร้อมผู้บริหาร และสมาชิกได้จัดพิธีพานศรีสู่ขวัญ และกิจกรรม

สันทนาการเพื่อแสดงมุทิตาจิตในงานวันเกษียณอายุ ต่อไปใหน้ายกได้แจ้งข้อราชการ

ต่างๆ 

นายก ฯ  1. กล่าวขอบคุณพนักงาน สมาชิกทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมงานพิธีเฉลิมพระ

เกียรติ “ 12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ” พุทธศักราช 2559  เนื่องในวโรกาสวัน

เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิกิติ์พระบรมราชินีนาถจะทรงพระ

ชนมพรรษาครบ  84  พรรษา ที่อ าเภอเรณูนคร ได้ก าหนดจัดงานพิธีเฉลิมพระ

เกียรติ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมอ าเภอเรณูนครทั้งภาคเช้าและ

ภาคค่ า มพีิธีจดุเทียนชัยถวายพระพร    

ระเบียบวาระที่  2     เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิ

   แฮ ่ คร้ังท่ีแล้ว  

ประธานสภาฯ    ขอให้สมาชิกสภาทุกท่าน  ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมซึ่งได้

จัดส่งให้แลว้ ท่านใดมีความประสงค์จะแก้ไขหรอืเพิ่มเติม รายงาน หรือ ไม่   ขอ เชิญ

ครับ  หากไม่มี ขอมตทิี่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุม ส ภ า อ ง ค์ ก า ร

บริหารส่วนต าบลสมัยสามัญ   สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1  ประจ าปี  พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 

10  สิงหาคม  2559  

ที่ประชุม   -มีมติรับรอง รายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์  - 

ระเบียบวาระที่  3    เรื่องเสนอพิจารณา 

 3.1 พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  

  2559 (พิจารณาวาระที่ 1 (รับหลักการ)) 

 

ประธานสภา ฯ       ขอเชญินายก อบต. ชีแ้จงรายละเอียดร่างขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560 ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  

เจ้าหน้าที่งบประมาณ  ขออนุญาตที่ประชุมแจ้งข้อสั่งการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ว่าด้วย การซักซ้อมการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560 ตาม

หนังสือดว่นที่สุดที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ซึ่งมี

สาระส าคัญที่จะขอน าเรียนต่อสภาฯดังนี้ 
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1. ประมาณการรายรับ จะเพิ่มเติมจากเดิมในส่วนของเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์

ได้แก่  

1.1 เงินเบี้ยยังชพีผูสู้งอายุ  

1.2 เงินเบี้ยยังชีพผู้พิการหรอืทุพลภาพ 

1.3 เงินอุดหนุนส าหรับสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า 

1.4 เงินสนับสนุนส าหรับการจัดการศกึษา เช่น เงินเดือนครู ค่าตอบแทน เงนิเพิ่มค่า

ครองชีพ ทุนการศึกษาส าหรับผู้ดูแลเด็ก ค่ารายหัวเด็กเล็ก ฯลฯ 

1.5 ฯลฯ 

2. ประมาณการรายจ่ายใหอ้งค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นตั้งประมาณการรายจ่าย จากเดิมที่

เป็นเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ผ่านข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 

2560 จึงท าให้งบประมาณเพิ่มเป็น 38,168,160 บาท โดยตั้งจา่ยตามที่ประมาณการ

รายรับใกล้เคียงกับที่รับจรงิของงบประมาณ ปี พ.ศ.2559  
 

ประธานสภา ฯ        ขอเชญินายก อบต. ชีแ้จงรายละเอียดร่างขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560 ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   
 

นายก อบต.   ได้น าเสนอร่างขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2560 ดังนี้ 

                
 

                                  ค ำแถลงงบประมำณ 

ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

  
 

 

 
ทำ่นประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลโคกหนิแฮ่ 

          

              บัดน้ีถึงเวลำที่คณะผู้บริหำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกหินแฮ่ จะได้เสนอร่ำงข้อบัญญัติ งบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกหินแฮ่อีกครั้งหน่ึง ฉะน้ัน ในโอกำสน้ี คณะผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกหิน
แฮ่จึงขอชี้แจงให้ท่ำนประธำนและสมำชิกทุกท่ำนได้ทรำบถึงสถำนะกำรคลังตลอดจนหลักกำรและแนวนโยบำยกำรด ำเนินกำร ใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปน้ี 

  1. สถำนะกำรคลงั 

    1.1 งบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป 
 

 

      ในปีงบประมำณ พ.ศ.2559 ณ วันที่ 26 สิงหำคม พ.ศ.2559 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีสถำนะกำรเงิน ดังน้ี 
 

 

      1.1.1 เงินฝำกธนำคำร จ ำนวน 31,166,265.38 บำท 

      1.1.2 เงินสะสม จ ำนวน 11,635,647.81 บำท 

      1.1.3 เงินทุนส ำรองเงินสะสม จ ำนวน 10,134,039.12 บำท 

      1.1.4 รำยกำรที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหน้ีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ำย จ ำนวน 1 โครงกำร รวม 166,000.00 บำท 

      1.1.5 รำยกำรที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน จ ำนวน 1 โครงกำร รวม 385,651.00 บำท 
 

 

    1.2 เงินกู้คงค้ำง จ ำนวน 0.00 บำท 
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  2. กำรบรหิำรงบประมำณ ในปงีบประมำณ 2559 ณ วันที ่26 สงิหำคม พ.ศ.2559 
 

 

    (1) รำยรับจริง จ ำนวน 24,034,885.32 บำท ประกอบด้วย 
 

 

      หมวดภำษีอำกร จ ำนวน 159,180.30 บำท 

      หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต จ ำนวน 266,305.03 บำท 

      หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน จ ำนวน 158,880.76 บำท 

      หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์ จ ำนวน 28,355.00 บำท 

      หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด จ ำนวน 264,050.00 บำท 

      หมวดรำยได้จำกทุน จ ำนวน 0.00 บำท 

      หมวดภำษีจัดสรร จ ำนวน 13,878,861.23 บำท 

      หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ ำนวน 9,279,253.00 บำท 
 

    (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ ำนวน 18,015,441.37 บำท 
 

    (3) รำยจ่ำยจริง จ ำนวน 17,569,119.50 บำท ประกอบด้วย 
 

      งบกลำง จ ำนวน 534,487.00 บำท 

      งบบุคลำกร จ ำนวน 7,782,448.00 บำท 

      งบด ำเนินงำน จ ำนวน 4,650,905.06 บำท 

      งบลงทุน จ ำนวน 1,902,490.00 บำท 

      งบรำยจ่ำยอ่ืน จ ำนวน 0.00 บำท 

      งบเงินอุดหนุน จ ำนวน 2,698,789.44 บำท 
 

    (4) รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินอุดหนุนที่รัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ ำนวน 16,990,592.57 บำท 
 

    (5) รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินสะสม จ ำนวน 1,249,500.00 บำท 
 

    (6) รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินทุนส ำรองเงินสะสม 0.00 บำท 
  

 
 

  รำยรับจรงิ ป ี2558 ประมำณกำร ป ี2559 ประมำณกำร ป ี2560 

รำยได้จดัเก็บ       

  หมวดภำษีอำกร 97,928.87 106,000.00 120,000.00 

  หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต 72,867.20 45,800.00 73,000.00 

  หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน 201,461.50 100,000.00 100,000.00 

  หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์ 33,165.00 25,000.00 25,000.00 

  หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด 353,000.00 330,000.00 200,000.00 

  หมวดรำยได้จำกทุน 0.00 0.00 0.00 

รวมรำยไดจ้ดัเก็บ 758,422.57 606,800.00 518,000.00 

รำยไดท้ี่รฐับำลเกบ็แล้วจดัสรรใหอ้งคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น 

      

 



6 
 

  หมวดภำษีจัดสรร 16,142,842.30 13,105,200.00 16,022,000.00 

รวมรำยไดท้ีร่ัฐบำลเก็บแลว้จดัสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

16,142,842.30 13,105,200.00 16,022,000.00 

รำยไดท้ี่รฐับำลอดุหนุนให้องคก์รปกครองส่วน
ท้องถิน่ 

      

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 22,503,337.21 11,037,000.00 21,628,160.00 

รวมรำยไดท้ีร่ัฐบำลอดุหนนุให้องคก์รปกครองสว่น
ท้องถิน่ 

22,503,337.21 11,037,000.00 21,628,160.00 

รวม 39,404,602.08 24,749,000.00 38,168,160.00 

  

 

      

   
 

 
 

รำยงำนรำยละเอยีดประมำณกำรรำยจำ่ยงบประมำณรำยจำ่ยทัว่ไป 

  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560     

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกหินแฮ ่

อ ำเภอ เรณูนคร จังหวัดนครพนม 
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ประมำณกำรรำยจำ่ยรวมทัง้สิ้น 38,168,160 บำท จำ่ยจำกรำยได้จดัเกบ็เอง หมวดภำษจีัดสรรและหมวดเงนิอดุหนนุ
ทัว่ไป แยกเปน็  

แผนงำนบรหิำรงำนทัว่ไป 

  งำนบรหิำรทัว่ไป รวม 9,117,520 บำท 

    งบบุคลำกร รวม 6,481,420 บำท 

      เงนิเดอืน (ฝำ่ยกำรเมอืง) รวม 3,435,120 บำท 

      เงินเดือนนำยก/รองนำยก จ ำนวน 514,080 บำท 

      
    เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนรำยเดือน ของนำยกองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบล และรองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล        

      เงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก จ ำนวน 42,120 บำท 

      
    เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่ง ของนำยกองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบล และรองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล       

      เงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก จ ำนวน 42,120 บำท 

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพิเศษ ของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และ
รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  

      

      เงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำร/ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี นำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล 

จ ำนวน 86,400 บำท 

      
    เงินเดือน/ค่ำตอบแทนเลขำนุกำรของผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น เพื่อจ่ำยเป็นเงินตอบแทนรำยเดือน ของเลขำนุกำรนำยกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล  

      

      เงินคำ่ตอบแทนสมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 2,750,400 บำท 

      

    ค่ำตอบแทนประธำนสภำ รองประธำนสภำ สมำชิกสภำ และเลขำนุกำร
สภำ  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้แก่  
(1) ประธำนสภำฯ รองประธำนสภำฯ และเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล  331,200 บำท  
(2) สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  2,419,200 บำท  

      

      เงนิเดอืน (ฝำ่ยประจ ำ) รวม 3,046,300 บำท 

      เงินเดือนพนักงำน จ ำนวน 2,256,000 บำท 

      
    เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล จ ำนวน 7 อัตรำ (ปลัด,รอง

ปลัด,หน.สป. นักวิเครำะห์นโยบำยฯ, จพง.ธุรกำร, นักจัดกำรทั่วไป,นัก
ทรัพยำกรบุคคล)   

      

      เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน จ ำนวน 12,500 บำท 

          เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มพิเศษกำรสู้รบ พ.ส.ร.         

      เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 252,000 บำท 

          เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งและเงินค่ำตอบแทนพิเศษของ ปลัด รอง
ปลัด และหัวหน้ำส ำนักปลัด  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   

      

      ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 465,800 บำท 

          ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง ประเภทพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 1 อัตรำ และ
ต ำแหน่งพนักงำนจ้ำงทั่วไป 3 อัตรำ   

      

      เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 60,000 บำท 
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          เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำวพนักงำนจ้ำง          

    งบด ำเนนิงำน รวม 2,008,000 บำท 

      คำ่ตอบแทน รวม 248,000 บำท 

      ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 150,000 บำท 

      
    ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบล ตำมที่ได้รับมอบหมำย และเพื่อจ่ำยเป็นเงินตอบแทนผลประโยชน์
อ่ืนเป็นกรณีพิเศษส ำหรับพนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำง 

      

      ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน 15,000 บำท 

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร ส ำหรับ
ข้ำรำชกำรพนักงำนส่วนต ำบล พนักงำนจ้ำง 

      

      ค่ำเช่ำบ้ำน จ ำนวน 36,000 บำท 

      
    เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบลที่มีสิทธิเบิกได้ตำม

ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548  

      

      เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร จ ำนวน 42,000 บำท 

          เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล  ซ่ึงมี
สิทธิเบิกเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย   

      

      เงินช่วยเหลือค่ำรักษำพยำบำล จ ำนวน 5,000 บำท 

      
    เพื่อจ่ำยเป็น เงินช่วยเหลือค่ำรักษำพยำบำลให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล และ

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ซ่ึงมีสิทธิ ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย   

      

      คำ่ใชส้อย รวม 1,105,000 บำท 

      รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซ่ึงบริกำร จ ำนวน 695,000 บำท 

      

      เพื่อจ่ำยเป็น  
(1) ค่ำธรรมเนียม ค่ำลงทะเบียนเกี่ยวกับกำรฝึกอบรมต่ำงๆ  ค่ำเช่ำพ้ืนที่
อินเตอร์เนต เป็นต้น   จ ำนวน  150,000 บำท 
(2) ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำง ๆ เช่น จ้ำงเหมำเก็บขยะ เป็น
ต้น  จ ำนวน  180,000 บำท 
(3) ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร   จ ำนวน  35,000 บำท 
(4) ค่ำบอกรับวำรสำร หนังสือพิมพ์ นิตยสำร ฯลฯ จ ำนวน 10,000  บำท 
(5) ค่ำจ้ำงเหมำรำยเดือน(ส ำหรับจ้ำงคนงำนทั่วไป,จ้ำงยำม
,แม่บ้ำน)  จ ำนวน 240,000 บำท 
(6) ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำป้ำย และป้ำยประชำสัมพันธ์
ต่ำงๆ  จ ำนวน 30,000  บำท 
(7) ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรอ่ืนๆ เช่น เข้ำเล่มเอกสำร จัดท ำคู่มือต่ำงๆ ล้ำงอัด
รูป ถำงป่ำ เป็นต้น จ ำนวน  50,000 บำท 

      

 

   

 
      

หน้ำ : 2/11 

 

   
 

      รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร จ ำนวน 50,000 บำท 

      

    - ค่ำรับรองในกำรประชุมสภำท้องถิ่น หรือประชุมต่ำงๆ  ค่ำใช้จ่ำยในกำร
จัดงำนต่ำงๆ เช่น งำนวันปิยมหำรำช งำนวันเฉลิมพระชนมพรรษำ งำน
ประชุมสัมมนำเตรียมงำนต่ำงๆ ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินโครงกำร
ต่ำงๆ  เป็นต้น     
- ค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล    

      

 



9 
 

- ค่ำใช้จ่ำยในพิธีทำงศำสนำและรัฐพิธี    

      รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ       

        -ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร จ ำนวน 100,000 บำท 

      
    เพื่อเป็น ค่ำเบ้ียเล้ียง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ในกำร

เดินทำงไปรำชกำร ของพนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำง  คณะผู้บริหำร และ
สมำชิกสภำอบต.   

      

        ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้ง จ ำนวน 10,000 บำท 

          เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้งซ่อมสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล   

      

        -ค่ำพวงมำลัย ช่อดอกไม้ กระเช้ำดอกไม้และพวงมำลำ จ ำนวน 10,000 บำท 

            ส ำหรับพิธีกำร วันส ำคัญต่ำง ๆ ตำมวำระ โอกำสที่จ ำเป็นและมี
ควำมส ำคัญ   

      

        โครงกำรจัดฝึกอบรมและศึกษำดูงำน จ ำนวน 200,000 บำท 

      
    เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดอบรมและศึกษำดูงำนนอกสถำนที่ ส ำหรับ

คณะบริหำร สมำชิก และข้ำรำชกำร พนักงำนส่วนต ำบล พนักงำนจ้ำง  ครู
ผู้ดูแลเด็ก  

      

      ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 40,000 บำท 

          เพื่อเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินของทำงรำชกำรให้สำมำรถใช้
งำนได้ตำมปกติ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  

      

      คำ่วสัด ุ รวม 415,000 บำท 

      วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 50,000 บำท 

      
    เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซ้ือส่ิงของที่เป็นวัสดุโดยสภำพและวัสดุคงทนถำวร

ฯ เช่น  กระดำษ แฟ้ม ปำกกำ ดินสอ พระบรมฉำยำลักษณ์ กระดำนจัด
นิทรรศกำร ผ้ำปูโต๊ะ แท่นวำงธง ฯลฯ   

      

      วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ จ ำนวน 5,000 บำท 

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำ หลอดไฟฟ้ำ ฟิวส์ ปล๊ัก สวิทซ์ เบรกเกอร์ ฯลฯ         

      วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 10,000 บำท 

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำส่ิงของเคร่ืองใช้ต่ำง ๆ เช่น ถัง แปรง ไม้
กวำด สบู่ ผงซักฟอก ผ้ำปูโต๊ะ น้ ำดื่มที่จัดซ้ือจำกเอกชน ฯลฯ     

      

      วัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 20,000 บำท 

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือค่ำวัสดุก่อสร้ำง ต่ำงๆเช่น ปูน หิน ทรำย ไม้ ทิน
เนอร์ อุปกรณ์ต่ำงๆ เป็นต้น     

      

      วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง จ ำนวน 60,000 บำท 

      
    เพื่อจ่ำยเป็นค่ำไขควง ประแจ ยำงรถยนต ์น้ ำมันเบรก น้ ำมันเคร่ือง  หม้อ

น้ ำ หัวเทียน แบตเตอรร่ี  ฯลฯ ซ่ึงเป็นวัสดุคงทน วัสดุส้ินเปลือง วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ส ำหรับรถยนต์ส ำนักงำน   

      

      วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ ำนวน 180,000 บำท 

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำน้ ำมันเบนซิล น้ ำมันหล่อล่ืน น้ ำมันดเีซล  น้ ำมันจำร
บี ถ่ำน แก๊สหุงต้ม ฯลฯ  

      

      วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 15,000 บำท 

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือ ปุ๋ย ถุงด ำ กรรไกร พันธ์ุพืช จอบ ครำด ฯลฯ        

      วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ จ ำนวน 10,000 บำท 
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          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเคร่ืองเขียนโปสเตอร์ ไม้อัด พู่กัน สี ฯลฯ        

      วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 50,000 บำท 

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำ จัดซ้ือวัสดุคอมฯ เช่น แผ่นดิสก์ แฮนด์ด้ีไดรว์ ผงหมึก ผ้ำ
หมึกเคร่ืองปร๊ินท์ ฯลฯ  

      

      วัสดุอ่ืน จ ำนวน 15,000 บำท 

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือธงตรำสัญลักษณ์ ผ้ำประดับงำนพิธี         

      คำ่สำธำรณปูโภค รวม 240,000 บำท 

      ค่ำไฟฟ้ำ จ ำนวน 160,000 บำท 

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำส ำหรับที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และค่ำ
ไฟฟ้ำประปำที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของ อบต.  

      

      ค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล จ ำนวน 10,000 บำท 

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำน้ ำประปำส ำหรับประปำในส ำนักงำนและจุดจ่ำยน้ ำประปำ
บริกำรประชำชน   

      

      ค่ำบริกำรไปรษณีย์ จ ำนวน 10,000 บำท 

      
    เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบริกำรไปรษณีย์ ค่ำโทรเลข ค่ำธนำณัต ิค่ำซ้ือดวงตรำ

ไปรษณีย์อำกร ค่ำเชำ่ตู้ไปรษณีย์ ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินในระบบ
บริหำรกำรคลังภำครัฐฯ  

      

      ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม จ ำนวน 60,000 บำท 

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบริกำรทำงโทรคมนำคม ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้
ระบบ Internet ฯลฯ ส ำหรับที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  

      

    งบลงทนุ รวม 583,100 บำท 

      คำ่ครภุณัฑ ์ รวม 213,100 บำท 

      ครุภัณฑ์ส ำนักงำน       

        เคร่ืองปรับอำกำศ จ ำนวน 111,000 บำท 

      
    เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือ

เคร่ืองปรับอำกำศ ขนำด 30000 ซีพีย ูจ ำนวน 3 เคร่ืองๆ
ละ 37,000 บำท  พร้อมติดตั้ง  
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        ตู้ไม้เก็บเอกสำร จ ำนวน 12,800 บำท 

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือตู้ไม้เก็บเอกสำร จ ำนวน 4 ตู ้       

        โต๊ะท ำงำน จ ำนวน 30,000 บำท 

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือโต๊ะส ำหรับท ำงำน  จ ำนวน 10  โตะ๊         

      ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่       

        กล้องถ่ำยภำพนิ่งระบบดิจิตอล จ ำนวน 10,000 บำท 

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือกล้องถ่ำยภำพนิ่งระบบดิจิตอล ควำมละเอียด ไม่น้อย
กว่ำ 16 ล้ำนพิกเซล จ ำนวน 1 ตัว   

      

      ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       
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        เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน จ ำนวน 16,000 บำท 

      

    เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน (จอขนำด
ไม่น้อยกว่ำ 18.5 นิ้ว) จ ำนวน 1 เคร่ือง ดังนี้  
-มีหน่วยประมวลผลกลำง CPU ไม่น้อยกว่ำ 2 แกนหลัก มีควำมเร็ว
สัญญำนนำฬิกำพื้นฐำนไม่น้อยกว่ำ 3.3GHz หรือดีกว่ำ จ ำนวน 1 หน่วย  
-มีหน่วยควำมจ ำหลัก ชนิด DDR3 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB  
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล(HARD DRIVE) ชนิด SATA หรือดีกว่ำ มีขนำด
ไม่น้อยกว่ำ 4 GB หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB  
-มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จ ำนวน 1 หน่วย  
-มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง  
-มีแป้นพิมพ์และเมำส์  
-มีจอภำพแบบ LCD หรือดีกว่ำ มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่ำ 600:1 และมีขนำดไม่น้อยกว่ำ 18.5 นิ้ว จ ำนวน 1 หน่วย  

      

        เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จ ำนวน 3,300 บำท 

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED ขำวด ำ (18หน้ำ/
นำที) จ ำนวน 1 เคร่ือง   

      

      ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ ำนวน 30,000 บำท 

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงครุภัณฑ์ ต่ำงๆ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล        

      คำ่ทีด่นิและสิ่งกอ่สรำ้ง รวม 370,000 บำท 

      อำคำรต่ำง ๆ       

        โครงกำรปรับปรุงต่อเติมชั้นล่ำงอำคำรหอประชุม องค์กำรบริหำรสำวนต ำบล
โคกหินแฮ ่

จ ำนวน 350,000 บำท 

          ขนำดกว้ำง 8  เมตร ยำว 24.00  เมตร  พร้อมป้ำยโครงกำร 1 ป้ำย ตำม
แบบองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกหินแฮ่ เลขที่ 20/2560   

      

      ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้ำง       

        ค่ำบ ำรุงรักษำปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้ำง จ ำนวน 20,000 บำท 

          ค่ำบ ำรุงรักษำปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้ำง ต่ำงๆ        

    งบรำยจำ่ยอืน่ รวม 20,000 บำท 

      รำยจำ่ยอืน่ รวม 20,000 บำท 

      รำยจ่ำยอ่ืน จ ำนวน 20,000 บำท 

          ค่ำจ้ำงที่ปรึกษำ เพื่อศึกษำวิจัย ประเมินผล หรือพัฒนำระบบต่ำงๆ         

    งบเงนิอุดหนนุ รวม 25,000 บำท 

      เงนิอดุหนนุ รวม 25,000 บำท 

      เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 25,000 บำท 

          อุดหนุนเทศบำลเรณูนคร เพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินงำนศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร
อ ำเภอเรณูนคร   

      

  งำนบรหิำรงำนคลงั รวม 2,221,400 บำท 

    งบบุคลำกร รวม 1,659,500 บำท 

      เงนิเดอืน (ฝำ่ยประจ ำ) รวม 1,659,500 บำท 



12 
 

      เงินเดือนพนักงำน จ ำนวน 1,307,500 บำท 

      
    เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล จ ำนวน 4 อัตรำ(ผอ.กอง

คลัง ,นักวิชำกำรจัดเก็บรำยได้ ,เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี ,เจ้ำ
พนักงำนพัสดุ)   

      

      เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 42,000 บำท 

          เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งและเงินค่ำตอบแทนพิเศษ ผอ.กอง
คลัง หรือผู้มีสิทธิได้รับ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  

      

      ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 262,000 บำท 

          ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ต ำแหน่ง ผช.จนท.พัสดุ และผช.
จนท.จัดเก็บรำยได้ รวม 2 อัตรำ     

      

      เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 48,000 บำท 

          เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำวพนักงำนจ้ำง          

    งบด ำเนนิงำน รวม 532,000 บำท 

      คำ่ตอบแทน รวม 217,000 บำท 

      ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 100,000 บำท 

      
    ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบล ตำมที่ได้รับมอบหมำย และเพื่อจ่ำยเป็นเงินตอบแทนผลประโยชน์
อ่ืนส ำหรับพนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำง     

      

      ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน 20,000 บำท 

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร         
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      ค่ำเช่ำบ้ำน จ ำนวน 72,000 บำท 

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบลที่มีสิทธิเบิกได้ตำม
ระเบียบก ำหนด  

      

      เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร จ ำนวน 20,000 บำท 

          เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล         

      เงินช่วยเหลือค่ำรักษำพยำบำล จ ำนวน 5,000 บำท 

          เพื่อจ่ำยเป็นรักษำพยำบำลพนักงำนส่วนต ำบล        

      คำ่ใชส้อย รวม 250,000 บำท 

      รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซ่ึงบริกำร จ ำนวน 80,000 บำท 

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียม ค่ำลงทะเบียนเกี่ยวกับกำร
ฝึกอบรม  ค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ   

      

      รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ       

        ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร จ ำนวน 60,000 บำท 

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ค่ำเบ้ียเล้ียง ค่ำที่พัก ค่ำ
พำหนะ ฯลฯ  

      

        โครงกำรจัดท ำแผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน จ ำนวน 100,000 บำท 
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          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรจัดท ำแผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อ
ปรับปรุงระบบแผนที่ภำษี  

      

      ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 10,000 บำท 

          เพื่อซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ        

      คำ่วสัด ุ รวม 65,000 บำท 

      วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 35,000 บำท 

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุ เช่น กระดำษ ปำกกำ ดินสอ แบบพิมพ์ต่ำงๆ ฯลฯ        

      วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 30,000 บำท 

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุคอมฯ เช่น แผ่นดิสก์ แฮนด์ด้ีไดรว์ ผงหมึก ผ้ำ
หมึกเคร่ืองปร๊ินท์ ฯลฯ   

      

    งบลงทนุ รวม 29,900 บำท 

      คำ่ครภุณัฑ ์ รวม 29,900 บำท 

      ครุภัณฑ์ส ำนักงำน       

        ตู้ไม้เก็บเอกสำร จ ำนวน 5,600 บำท 

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือตู้ไม้เก็บเอกสำร จ ำนวน 2 หลัง        

      ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

        เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ส ำหรับงำนประมวลผล จ ำนวน 21,000 บำท 

      

    เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ส ำหรับงำน
ประมวลผล จ ำนวน 1 เคร่ือง   
-มีหน่วยประมวลผลกลำง CPU ไม่น้อยกว่ำ 2 แกน
หลัก จ ำนวน 1 หน่วย ตำมมำตรฐำนครุภัณฑ์กระทรวงไอซีที   
-มีหน่วยควำมจ ำหลัก ชนิด DDR3 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 8 GB  
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล(HARD DRIVE) ขนำดควำมจุไม่น้อย
กว่ำ 1 TB จ ำนวน 1 หน่วย  
-มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จ ำนวน 1 หน่วย  
-มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง  
-มีจอภำพที่รองรับควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำ 1366x768 Pixel และมี
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 12 นิ้ว   
สำมำรถใช้งำนได้ไม่น้อยกว่ำ Wifi(802.11b,g,n) และ Bluetooth  

      

        เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จ ำนวน 3,300 บำท 

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED ขำวด ำ (18หน้ำ/
นำที) จ ำนวน 1 เคร่ือง  

      

แผนงำนกำรรกัษำควำมสงบภำยใน 

  งำนบรหิำรทัว่ไปเกีย่วกบักำรรกัษำควำมสงบภำยใน รวม 256,700 บำท 

    งบบุคลำกร รวม 176,700 บำท 

      เงนิเดอืน (ฝำ่ยประจ ำ) รวม 176,700 บำท 

      เงินเดือนพนักงำน จ ำนวน 170,000 บำท 

          เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล จ ำนวน 1 อัตรำ (จพง.
ป้องกันฯ)    
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      เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน จ ำนวน 6,700 บำท 

          เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มของพนักงำนส่วนต ำบล          

    งบด ำเนนิงำน รวม 67,000 บำท 

      คำ่ตอบแทน รวม 52,000 บำท 

      ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 15,000 บำท 

          ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล   

      

      ค่ำเช่ำบ้ำน จ ำนวน 30,000 บำท 

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบลที่มีสิทธิเบิกได้ตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น  

      

      เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร จ ำนวน 7,000 บำท 

          เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล  ซ่ึงมี
สิทธิเบิกเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  
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      คำ่วสัด ุ รวม 15,000 บำท 

      วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ จ ำนวน 15,000 บำท 

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเวชภัณฑ์และยำ ชุดตรวจปัสสำวะ        

    งบลงทนุ รวม 13,000 บำท 

      คำ่ครภุณัฑ ์ รวม 13,000 บำท 

      ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง       

        สำยส่งน้ ำ จ ำนวน 13,000 บำท 

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือสำยส่งน้ ำส ำหรับรถบรรทุกน้ ำเอนกประสงค์         

แผนงำนกำรศกึษำ 

  งำนบรหิำรทัว่ไปเกีย่วกบักำรศกึษำ รวม 1,495,100 บำท 

    งบบุคลำกร รวม 734,100 บำท 

      เงนิเดอืน (ฝำ่ยประจ ำ) รวม 734,100 บำท 

      เงินเดือนพนักงำน จ ำนวน 520,500 บำท 

          เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล จ ำนวน 2 อัตรำ (ผอ.กอง
กำรศึกษำฯ และนักวิชำกำรศึกษำ)   

      

      เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 42,000 บำท 

          เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล   

      

      ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 147,600 บำท 

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ จ ำนวน 1 อัตรำ         

      เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 24,000 บำท 
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          เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำวพนักงำนจ้ำง        

    งบด ำเนนิงำน รวม 745,000 บำท 

      คำ่ตอบแทน รวม 163,000 บำท 

      ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 100,000 บำท 

      
    ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบล ตำมที่ได้รับมอบหมำย และเพื่อจ่ำยเป็นเงินตอบแทนผลประโยชน์
อ่ืนเป็นกรณีพิเศษส ำหรับพนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำง    

      

      ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน 10,000 บำท 

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร          

      เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร จ ำนวน 48,000 บำท 

          เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล  ซ่ึงมี
สิทธิเบิกเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย   

      

      เงินช่วยเหลือค่ำรักษำพยำบำล จ ำนวน 5,000 บำท 

      
    เพื่อจ่ำยเป็น เงินช่วยเหลือค่ำรักษำพยำบำลให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล และ

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ซ่ึงมีสิทธิ ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย   

      

      คำ่ใชส้อย รวม 516,000 บำท 

      รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซ่ึงบริกำร จ ำนวน 446,000 บำท 

      
    เพื่อจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียม ค่ำลงทะเบียนเกี่ยวกับกำรฝึกอบรม  และ

ค่ำลงทะเบียนต่ำง ๆ จ ำนวน 50,000 บำท  
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรรถรับส่งเด็กก่อนวัย
เรียน จ ำนวน 396,000 บำท  

      

      รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ       

        ค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำร จ ำนวน 40,000 บำท 

      
    -ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ส ำหรับเป็น ค่ำเบ้ียเล้ียง ค่ำ

พำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ในกำรเดินทำงไปรำชกำร ในกำร
ฝึกอบรม/สัมมนำค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ ของพนักงำนส่วนต ำบล พนักงำน
จ้ำง ครูผู้ดูแลเด็ก   

      

        ค่ำใช้จ่ำยติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต จ ำนวน 10,000 บำท 

          -ค่ำใช้จ่ำยในกำรติดต้ังระบบอินเตอร์เน็ตส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบล        

      ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 20,000 บำท 

          เพื่อซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ         

      คำ่วสัด ุ รวม 10,000 บำท 

      วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 10,000 บำท 

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุ เช่น กระดำษ ปำกกำ ดินสอ แบบพิมพ์ต่ำงๆ ฯลฯ        

      คำ่สำธำรณปูโภค รวม 56,000 บำท 

      ค่ำไฟฟ้ำ จ ำนวน 36,000 บำท 

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำส ำหรับที่ท ำกำรศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก          
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      ค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล จ ำนวน 10,000 บำท 

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำน้ ำประปำส ำหรับประปำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบล         

      ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม จ ำนวน 10,000 บำท 

      
    เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบริกำรทำงโทรคมนำคม ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้

ระบบ Internet ฯลฯ ส ำหรับที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ตั้งจ่ำย
จำกเงินรำยได้  

      

    งบลงทนุ รวม 16,000 บำท 

      คำ่ครภุณัฑ ์ รวม 16,000 บำท 

      ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

        เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน จ ำนวน 16,000 บำท 

      

    เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน (จอขนำด
ไม่น้อยกว่ำ 18.5 นิ้ว) จ ำนวน 1 เคร่ือง ดังนี้   
-มีหน่วยประมวลผลกลำง CPU ไม่น้อยกว่ำ 2 แกนหลัก มีควำมเร็ว
สัญญำนนำฬิกำพื้นฐำนไม่น้อยกว่ำ 3.3GHz หรือดีกว่ำ จ ำนวน 1 หน่วย  
-มีหน่วยควำมจ ำหลัก ชนิด DDR3 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB  
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล(HARD DRIVE) ชนิด SATA หรือดีกว่ำ มีขนำด
ไม่น้อยกว่ำ 4 GB หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB  
-มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จ ำนวน 1 หน่วย  
-มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง  
-มีแป้นพิมพ์และเมำส์  
-มีจอภำพแบบ LCD หรือดีกว่ำ มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่ำ 600:1 และมีขนำดไม่น้อยกว่ำ 18.5 นิ้ว จ ำนวน 1 หน่วย  

      

  งำนระดับกอ่นวยัเรยีนและประถมศกึษำ รวม 6,534,340 บำท 

    งบบุคลำกร รวม 2,158,140 บำท 

      เงนิเดอืน (ฝำ่ยประจ ำ) รวม 2,158,140 บำท 

      เงินเดือนพนักงำน จ ำนวน 1,503,000 บำท 

          เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่ข้ำรำชกำรครูผู้ดูแลเด็ก จ ำนวน 6 อัตรำ         

      ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 615,140 บำท 

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ และพนักงำนจ้ำง
ทั่วไป  จ ำนวน 5 อัตรำ   

      

      เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 40,000 บำท 

          เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำวพนักงำนจ้ำง        

    งบด ำเนนิงำน รวม 2,424,200 บำท 

      คำ่ใชส้อย รวม 838,800 บำท 

      รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร จ ำนวน 15,000 บำท 

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดกิจกรรมโครงกำรแข่งขันกีฬำศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก        

      รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ       
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        ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำ จ ำนวน 793,800 บำท 

      
    1. สนับสนุนเป็นค่ำอำหำรกลำงวัน ของเด็กศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบัว

ขำว จ ำนวน 41 คนๆละ 20 บำท 245 วัน ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป   
2.สนับสนุนเป็นค่ำอำหำรกลำงวัน ของเด็กศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
ต ำบล จ ำนวน 121 คนๆละ 20 บำท 245 วัน  

      

        ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก จ ำนวน 30,000 บำท 

      
     

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก   

      

      คำ่วสัด ุ รวม 1,585,400 บำท 

      วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 10,000 บำท 

      
    เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส้ินเปลือง เช่น ผงซักฟอก สบู่ ไม้กวำด ถ้วย

ชำม ฯลฯ และวัสดุคงทนอ่ืนตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม ส ำหรับศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กในต ำบล   

      

      ค่ำอำหำรเสริม (นม) จ ำนวน 1,300,000 บำท 

      

    1) เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ืออำหำรเสริม(นม)  เพื่อจัดซ้ือ
นม UHT ขนำด 200 มิลลิลิตร  จัดสรรให้ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กใน
ต ำบล 2 ศูนย์(260 วัน x 162 คน x 8 บำท)     
 
2)เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ืออำหำรเสริม(นม)  เพื่อจัดซ้ือ
นม UHT ขนำด 200 มิลลิลิตร  ส ำหรับจัดสรรให้โรงเรียน 6 แห่ง ใน
ระดับเด็กเล็ก-ประถมศึกษำปีที่ 6  (260 วัน x 463 คน x 8 บำท) 

      

      วัสดุกำรศึกษำ จ ำนวน 275,400 บำท 

      
    เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือส่ือกำรเรียนกำรสอน เคร่ืองเล่นพัฒนำกำร วัสดุ

กำรศึกษำ เช่น หุ่น แบบจ ำลอง หนังสือ ฯลฯ ตำมควำมจ ำเป็นและ
เหมำะสม ส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในต ำบล   

      

    งบเงนิอุดหนนุ รวม 1,952,000 บำท 

      เงนิอดุหนนุ รวม 1,952,000 บำท 

      เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร จ ำนวน 1,952,000 บำท 

      

    อุดหนุนโรงเรียนในต ำบล 6  แห่ง     แยกเป็น  
   1) อุดหนุนโรงเรียนโคกหินแฮ่   เพื่อจ่ำยเป็นค่ำ  
      1. สนับสนุนอำหำรกลำงวัน (133คนx20บำทx200
วัน)              จ ำนวน 532,000 บำท 
      2. โครงกำรโคกหินแฮโ่มเดล   จ ำนวน 100,000 บำท  
   2) อุดหนุนโรงเรียนนำโดนใหม่   เพื่อจ่ำยเป็นค่ำ  
      สนับสนุนอำหำรกลำงวัน (103คนx20บำทx200วัน) 
จ ำนวน 412,000 บำท 
   3) อุดหนุนโรงเรียนบ้ำนนำบัว   เพื่อจ่ำยเป็นค่ำ  
       สนับสนุนอำหำรกลำงวัน (94คนx20บำทx200วัน) 
จ ำนวน 376,000 บำท 
   4) อุดหนุนโรงเรียนบ้ำนหนองแซง     เพื่อจ่ำยเป็นค่ำ  
       สนับสนุนอำหำรกลำงวัน (48คนx20บำทx200วัน) 
จ ำนวน 192,000 บำท 
   5) อุดหนุนโรงเรียนบ้ำนนำม่วง   เพื่อจ่ำยเป็นค่ำ  
        สนับสนุนอำหำรกลำงวัน (43คนx20บำทx200วัน) 
จ ำนวน 172,000 บำท 
   6) อุดหนุนโรงเรียนบ้ำนหนองกุง    เพื่อจ่ำยเป็นค่ำ  
        สนับสนุนอำหำรกลำงวัน (42คนx20บำทx200วัน) 
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จ ำนวน 168,000 บำท 

แผนงำนสำธำรณสขุ 

  งำนบรหิำรทัว่ไปเกีย่วกบัสำธำรณสขุ รวม 270,000 บำท 

    งบด ำเนนิงำน รวม 260,000 บำท 

      คำ่วสัด ุ รวม 260,000 บำท 

      วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ ำนวน 75,000 บำท 

          เพื่อจ่ำยเป็น ค่ำจัดซ้ือน้ ำมันเบนซิน น้ ำมันดีเซล ฯลฯ เพื่อใช้ในกำรฉีดพ่น
ยุงลำย  

      

      วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ จ ำนวน 185,000 บำท 

      

    เพื่อจ่ำยเป็น   
(1) ค่ำจัดซ้ือทรำยอะเบท  จ ำนวน 22  ถังๆ
ละ 5,000 บำท รวม 110,000 บำท    
(2) ค่ำจัดซ้ือน้ ำยำพ่นหมอกควัน จ ำนวน 30 ขวดๆ
ละ 1,500 บำท รวม 45,000 บำท   
(3) ค่ำจัดซ้ือวัคซีน พิษสุนัขบ้ำ จ ำนวน 1000  โดสๆ
ละ 30 บำท รวม 30,000 บำท    

      

   

 
      

หน้ำ : 7/11 

 

  
 

 
 

    งบเงนิอุดหนนุ รวม 10,000 บำท 

      เงนิอดุหนนุ รวม 10,000 บำท 

      เงินอุดหนุนกิจกำรที่เป็นสำธำรณประโยชน์ จ ำนวน 10,000 บำท 

          เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนศูนย์เฉลิมพระเกียรติช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์อ ำเภอ
เรณูนคร เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ติดเชื้อ H.I.V.  

      

แผนงำนสังคมสงเครำะห ์

  งำนสวัสดกิำรสงัคมและสงัคมสงเครำะห ์ รวม 100,000 บำท 

    งบลงทนุ รวม 100,000 บำท 

      คำ่ทีด่นิและสิ่งกอ่สรำ้ง รวม 100,000 บำท 

      อำคำรต่ำง ๆ       

        โครงกำรปรับปรุงต่อเติมอำคำรศูนย์ผู้สูงอำยุต ำบลโคกหินแฮ่ จ ำนวน 100,000 บำท 

          ขนำดกว้ำง 9.00 เมตร  ยำว  24.00   เมตร ตำมแบบ อบต.โคกหิน
แฮ่ ที ่22/2550   

      

แผนงำนเคหะและชุมชน 

  งำนบรหิำรทัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชมุชน รวม 2,342,500 บำท 

    งบบุคลำกร รวม 1,386,000 บำท 

      เงนิเดอืน (ฝำ่ยประจ ำ) รวม 1,386,000 บำท 

      เงินเดือนพนักงำน จ ำนวน 549,000 บำท 

          เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบล 2 อัตรำ(ผอ.กองช่ำง และนำย       
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ช่ำงโยธำ)  

      เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 42,000 บำท 

          เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งและเงินค่ำตอบแทนพิเศษ ผอ.กอง
ช่ำง หรือผู้มีสิทธิได้รับ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   

      

      ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 695,000 บำท 

          ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 6 อัตรำ  ได้แก่ ผช.จนท.ธุรกำร  ผช.ช่ำง
ไฟฟ้ำ คนงำนเคร่ืองสูบน้ ำ  3  อัตรำ และพนักงำนขับรถกระเช้ำไฟฟ้ำ  

      

      เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 100,000 บำท 

          เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำวพนักงำนจ้ำง         

    งบด ำเนนิงำน รวม 606,000 บำท 

      คำ่ตอบแทน รวม 116,000 บำท 

      ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 60,000 บำท 

      
    ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบล ตำมที่ได้รับมอบหมำย และเพื่อจ่ำยเป็นเงินรำงวัลส ำหรับพนักงำน
ส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำง  

      

      ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน 15,000 บำท 

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร พนักงำนส่วน
ต ำบล พนักงำนจ้ำง 

      

      ค่ำเช่ำบ้ำน จ ำนวน 36,000 บำท 

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบลที่มีสิทธิเบิกได้ตำม
ระเบียบก ำหนด   

      

      เงินช่วยเหลือค่ำรักษำพยำบำล จ ำนวน 5,000 บำท 

          เพื่อจ่ำยเป็นรักษำพยำบำลพนักงำนส่วนต ำบล         

      คำ่ใชส้อย รวม 90,000 บำท 

      รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซ่ึงบริกำร จ ำนวน 45,000 บำท 

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียม ค่ำลงทะเบียนเกี่ยวกับกำรฝึกอบรม  เป็นต้น         

      รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ       

        ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร จ ำนวน 35,000 บำท 

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ค่ำเบ้ียเล้ียง ค่ำพำหนะ ค่ำ
เช่ำที่พัก ฯลฯ  

      

      ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 10,000 บำท 

          เพื่อซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ        

      คำ่วสัด ุ รวม 160,000 บำท 

      วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 20,000 บำท 

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซ้ือส่ิงของที่เป็นวัสดุโดยสภำพและวัสดุคงทนถำวร
ฯ เช่น  กระดำษ แฟ้ม ปำกกำ ดินสอ เคร่ืองคิดเลขฯลฯ  

      

      วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ จ ำนวน 80,000 บำท 

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำ หลอดไฟฟ้ำ ฟิวส์ ปล๊ัก สวิทซ์ เบรกเกอร์ ฯลฯ ส ำหรับซ่อม
และติดตั้งไฟฟ้ำสำธำรณะ และไฟฟ้ำส ำนักงำน  
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      วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง จ ำนวน 40,000 บำท 

      
    เพื่อจ่ำยเป็นค่ำไขควง ประแจ ยำงรถยนต ์น้ ำมันเบรก น้ ำมันเคร่ือง  หม้อ

น้ ำ หัวเทียน แบตเตอรร่ี  ฯลฯ ซ่ึงเป็นวัสดุคงทน วัสดุส้ินเปลือง วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ส ำหรับรถยนต์ ส ำนักงำน   

      

      วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 20,000 บำท 

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ ต่ำงๆ        

      คำ่สำธำรณปูโภค รวม 240,000 บำท 

      ค่ำไฟฟ้ำ จ ำนวน 240,000 บำท 

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำส ำหรับไฟฟ้ำสำธำรณะที่เกินหน่วย ตำมที่กำรไฟฟ้ำ
ส่วนภูมิภำคก ำหนด และเพื่อจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำกิจกำรประปำบ้ำนต้องน้อย  

      

    งบลงทนุ รวม 30,500 บำท 

      คำ่ครภุณัฑ ์ รวม 30,500 บำท 

      ครุภัณฑ์ส ำนักงำน       

        เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล จ ำนวน 22,000 บำท 

      

     เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล (จอ
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 18.5 นิ้ว) จ ำนวน 1 เคร่ือง ดังนี ้  
-มีหน่วยประมวลผลกลำง CPU ไม่น้อยกว่ำ 4 แกนหลัก หรือ 8 แกน
เสมือน โดยมีควำมเร็วสัญญำนนำฬิกำพื้นฐำนไม่น้อยกว่ำ 2.7 GHz หรือ
ดีกว่ำ จ ำนวน 1 หน่วย  
-มีหน่วยประมวลผลกลำง CPU มีหน่วยควำมจ ำ
แบบ Cache Memory ขนำดไม่น้อยกว่ำ 6 MB  
-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพ โดยมีคุณลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
หรือที่ดีกว่ำ ดังนี้  
1.เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภำพ แยกจำกแผงวงจรหลักที่มีหน่วยควำมจ ำ
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1GB หรือ  
2.มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพติดต้ัง อยู่ภำยในหน่วยประมวลผล
กลำง แบบ แยกจำกแผงวงจรหลักที่มีหน่วยควำมจ ำขนำดไม่น้อย
กว่ำ 1GB หรือ  
-มีหน่วยควำมจ ำหลัก RAM ชนิด DDR3 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อย
กว่ำ 4 GB  
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล(HARD DRIVE) ชนิด SATA หรือดีกว่ำ มีขนำด
ไม่น้อยกว่ำ 1 T จ ำนวน 1 หน่วย  
-มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จ ำนวน 1 หน่วย  
-มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง  
-มีแป้นพิมพ์และเมำส์  
-มีจอภำพแบบ LCD หรือดีกว่ำ มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่ำ 600:1 และมีขนำดไม่น้อยกว่ำ 18.5 นิ้ว จ ำนวน 1 หน่วย  

      

        เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก จ ำนวน 8,500 บำท 

      
     เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก ส ำหรับกระดำษ

ขนำด A3 ควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อย
กว่ำ 1200x1200 dpi  จ ำนวน 1 เคร่ือง  
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    งบเงนิอุดหนนุ รวม 320,000 บำท 

      เงนิอดุหนนุ รวม 320,000 บำท 

      เงินอุดหนุนกิจกำรที่เป็นสำธำรณประโยชน์ จ ำนวน 320,000 บำท 

      

    -อุดหนุนกลุ่มประปำบ้ำนโคกอนำมัย  
เพื่อปรับปรุงระบบส่งน้ ำประปำบ้ำนโคกอนำมัย เพื่อบริกำรประชำชนใน
ชุมชนให้มีน้ ำอุปโภคบริโภคอย่ำงทั่วถึง  จ ำนวน  120,000  บำท  
-อุดหนุนกลุ่มประปำหมู่ที่ 7  
เพื่อปรับปรุงระบบส่งน้ ำประปำ หมู่ที่ 7 เพื่อบริกำรประชำชนในชุมชนให้
มีน้ ำอุปโภคบริโภคอย่ำงทั่วถึง  จ ำนวน  80,000 บำท  
-อุดหนุนกลุ่มประปำหมู่ที่ 10  
เพื่อปรับปรุงระบบส่งน้ ำประปำ หมู่ที่ 10 โดยกำรขยำยทอ่เมน เพื่อบริกำร
ประชำชนในชุมชนให้มีน้ ำอุปโภคบริโภคอย่ำง
ทั่วถึง จ ำนวน 120,000 บำท  

      

  งำนไฟฟ้ำถนน รวม 3,138,000 บำท 

    งบลงทนุ รวม 2,540,000 บำท 

      คำ่ทีด่นิและสิ่งกอ่สรำ้ง รวม 2,540,000 บำท 

      ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค       

        โครงกำรก่อสร้ำงซุ้มประตูทำงเข้ำศูนย์เรียนรู้บ้ำนเนินน้ ำค ำ จ ำนวน 50,000 บำท 

          ขนำดกว้ำง 6.00 เมตร สูง 5.00 เมตร ตำมแบบ อบต.โคกหิน
แฮ่ เลขที ่ 12/2560  

      

        โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 1 สำยนำยจูม-นำยสีสวำสดี จ ำนวน 71,000 บำท 

      
    ผิวจรำจรกว้ำง  3.00  เมตร  ระยะทำง

ยำว  50.00  เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่ำ 90  ตำรำงเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทำงข้ำงละ 0.50 เมตร ตำม
แบบมำตรฐำน ท1-01  

      

        โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 สำยนำยทำ จ ำนวน 100,000 บำท 

      
    ผิวจรำจรกว้ำง  3.00  เมตร  ระยะทำง

ยำว  70  เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่ำ  210 ตร.ม. พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทำงข้ำงละ 0.50 เมตร  ตำมแบบ
มำตรฐำน ท1-01  

      

        โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 สำยนำงเพ็ญจิตร จ ำนวน 150,000 บำท 

      
    ผิวจรำจรกว้ำง  4.00  เมตร  ระยะทำง

ยำว 73  เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่ำ  292 ตร.ม. และลงดินลูกรังไหล่ทำงข้ำงละ 0.50 เมตร พร้อมป้ำย
โครงกำร จ ำนวน 1 ป้ำย  ตำมแบบมำตรฐำน ท1-01  

      

        โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 - สำยนำยจันทร์ตอง จ ำนวน 80,000 บำท 

      
    ผิวจรำจรกว้ำง  5.00  เมตร  ระยะทำง

ยำว 32.50  เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่ำ 162.50 ตร.ม. พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทำงข้ำงละ 0.50 เมตร ตำม
แบบมำตรฐำน ท1-01  

      

        โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 สำยนำยวิลัย-นำยบุญมำ จ ำนวน 100,000 บำท 

      
    ผิวจรำจรกว้ำง  4.00  เมตร  ระยะทำง

ยำว  50  เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่ำ  200 ตร.ม. พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทำงข้ำงละ 0.50 เมตร  ตำมแบบ
มำตรฐำน ท1-01  
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        โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 สำยบ้ำนต้องน้อย-บ้ำน
โคกหินแฮ ่

จ ำนวน 100,000 บำท 

      
    ผิวจรำจรกว้ำง  4.00  เมตร  ระยะทำง

ยำว 50  เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่ำ  200 ตร.ม. พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทำงข้ำงละ 0.50 เมตร ตำมแบบ
มำตรฐำน ท1-01  

      

        โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 สำยนำม่วงท่ำ-วัดป่ำ
อุทุมพร 

จ ำนวน 200,000 บำท 

      
    ผิวจรำจรกว้ำง  5.00  เมตร  ระยะทำง

ยำว 80  เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่ำ 400 ตร.ม. พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทำงข้ำงละ 0.50 เมตร พร้อมป้ำย
โครงกำร 1 ป้ำย ตำมแบบมำตรฐำน ท1-01  

      

        โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 สำยบ้ำนนำยสนิท-วัดศรี
ธนนชัย 

จ ำนวน 50,000 บำท 

      
    ผิวจรำจรกว้ำง  3.00  เมตร  ระยะทำง

ยำว 35.00  เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่ำ 105  ตำรำงเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทำงข้ำงละ 0.50 เมตร ตำม
แบบมำตรฐำน ท1-01  

      

        โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 สำยนำยทรงมำ-วิจิตร จ ำนวน 200,000 บำท 

      
    ผิวจรำจรกว้ำง  5.00  เมตร  ระยะทำง

ยำว 80  เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่ำ 400 ตร.ม. พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทำงข้ำงละ 0.50 เมตร พร้อมป้ำย
โครงกำร 1 ป้ำย ตำมแบบมำตรฐำน ท1-01  

      

        โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 สำยนำยมงคล จ ำนวน 100,000 บำท 

      
    ผิวจรำจรกว้ำง  4.00  เมตร  ระยะทำง

ยำว 50  เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่ำ 200 ตร.ม. พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทำงข้ำงละ 0.50 เมตร ตำมแบบ
มำตรฐำน ท1-01  

      

        โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 1 สำยนำยนัน-นำยสุบัน จ ำนวน 47,000 บำท 

      
    ผิวจรำจรกว้ำง  3.00  เมตร  ระยะทำง

ยำว  33.00  เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่ำ 99  ตำรำงเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทำงข้ำงละ 0.50 เมตร ตำม
แบบมำตรฐำน ท1-01  

      

   

 
      

หน้ำ : 9/11 

 

   
 

        โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 1 สำยนำยภิรมย์ - นำงสมใจ จ ำนวน 26,000 บำท 

      
    ผิวจรำจรกว้ำง  3.00  เมตร  ระยะทำง

ยำว  19.00  เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่ำ  57  ตำรำงเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทำงข้ำงละ 0.50 เมตร ตำม
แบบมำตรฐำน ท1-019 ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

        โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ที่ 13 สำยนำยโกวิทย์ จ ำนวน 120,000 บำท 

          ขนำดปำกกว้ำง 0.30 เมตร ยำว 50.50 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร พร้อม
ป้ำยโครงกำร จ ำนวน 1 ป้ำย ตำมแบบ อบต.โคกหินแฮ ่ เลขที ่ 15/2560  

      

        โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ที่ 9 สำยนำยจรูญ-นำยค ำไฟ จ ำนวน 136,400 บำท 

          ขนำดปำกกว้ำง 0.30 เมตร ยำว 57.50 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร พร้อม
ป้ำยโครงกำร จ ำนวน 1 ป้ำย ตำมแบบ อบต.โคกหินแฮ ่ เลขที ่8/2560  
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        โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรังภำยในหมู่บ้ำน หมู่ที่ 1 จ ำนวน 26,000 บำท 

      
    โดยลงลูกรังปรับเกล่ียซ่อมแซมผิวจรำจรถนนลูกรังภำยใน

หมู่บ้ำน ปริมำณดินลูกรังไม่น้อยกว่ำ  210  ลบ.ม. ตำมแบบ อบต.โคกหิน
แฮ่  เลขที่  1/2560  

      

        โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรังภำยในหมู่บ้ำน หมู่ที่ 12 จ ำนวน 20,000 บำท 

      
    โดยลงลูกรังปรับเกล่ียซ่อมแซมผิวจรำจรถนนลูกรังภำยใน

หมู่บ้ำน ปริมำณดินลูกรังไม่น้อยกว่ำ 162 ลบ.ม. ตำมแบบ อบต.โคกหิน
แฮ่  เลขที่  14/2560  

      

        โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรังภำยในหมู่บ้ำน หมู่ที่ 13 จ ำนวน 30,000 บำท 

      
    โดยลงลูกรังปรับเกล่ียซ่อมแซมผิวจรำจรถนนลูกรังภำยใน

หมู่บ้ำน ปริมำณดินลูกรังไม่น้อยกว่ำ 242 ลบ.ม. ตำมแบบ อบต.โคกหิน
แฮ่  เลขที่ 16/2560  

      

        โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรังภำยในหมู่บ้ำน หมู่ที่ 14 จ ำนวน 20,000 บำท 

      
    โดยลงลูกรังปรับเกล่ียซ่อมแซมผิวจรำจรถนนลูกรังภำยใน

หมู่บ้ำน ปริมำณดินลูกรังไม่น้อยกว่ำ 162 ลบ.ม. ตำมแบบ อบต.โคกหิน
แฮ่  เลขที่ 18/2560  

      

        โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรังภำยในหมู่บ้ำน หมู่ที่ 15 จ ำนวน 30,000 บำท 

      
    โดยลงลูกรังปรับเกล่ียซ่อมแซมผิวจรำจรถนนลูกรังภำยใน

หมู่บ้ำน ปริมำณดินลูกรังไม่น้อยกว่ำ  242 ลบ.ม. ตำมแบบ อบต.โคกหิน
แฮ่  เลขที่ 19/2560  

      

        โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรังภำยในหมู่บ้ำน หมู่ที่ 8 จ ำนวน 30,000 บำท 

      
    โดยลงลูกรังปรับเกล่ียซ่อมแซมผิวจรำจรถนนลูกรังภำยใน

หมู่บ้ำน ปริมำณดินลูกรังไม่น้อยกว่ำ 242 ลบ.ม. ตำมแบบ อบต.โคกหิน
แฮ่  เลขที่ 3/2560  

      

        โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำ ข้ำมถนน หน้ำบ้ำนนำยบัน สุขรี จ ำนวน 16,800 บำท 

      
    โดยกำรวำงท่อระบำยน้ ำ

ขนำด '? 0.40 x 1.00 ม. จ ำนวน  6  ท่อน พร้อมบ่อพัก
ขนำด 0.80x0.80x1.00 จ ำนวน 2 บ่อ ตำมแบบ อบต.โคกหิน
แฮ่  เลขที่ 9/2560  

      

        โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำ ข้ำมถนน หน้ำบ้ำนนำยส ำเร็จ วงค์มหำเทพ จ ำนวน 16,800 บำท 

      
    โดยกำรวำงท่อระบำยน้ ำ

ขนำด '? 0.40 x 1.00 ม. จ ำนวน  6  ท่อน พร้อมบ่อพัก
ขนำด 0.80x0.80x1.00 จ ำนวน 2 บ่อตำมแบบ อบต.โคกหิน
แฮ่  เลขที่  10/2560  

      

        โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำพร้อมบ่อพัก คสล. สำยข้ำงบ้ำนนำยประหยัด จ ำนวน 40,000 บำท 

      
    โดยกำรวำงท่อระบำยน้ ำ

ขนำด ? 0.40 x 1.00 ม. จ ำนวน 43 ท่อน พร้อมบ่อพัก
ขนำด 0.80x0.80x1.00 เมตร จ ำนวน 3 บ่อ ตำมแบบ อบต.โคกหิน
แฮ่ เลขที ่11/2560  

      

        โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำพร้อมบ่อพัก คสล. สำยนำงพิมพ์มหำ จ ำนวน 70,000 บำท 

      
    โดยกำรวำงท่อระบำยน้ ำ

ขนำด ? 0.40 x 1.00 ม. จ ำนวน 69 ท่อน พร้อมบ่อพัก
ขนำด 0.80x0.80x1.00 เมตร จ ำนวน 6 บ่อ ตำมแบบ อบต.โคกหิน
แฮ่ เลขที ่13/2560  

      

        โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำพร้อมบ่อพัก คสล. หมูที่ 14 จ ำนวน 2 จุด จ ำนวน 70,000 บำท 
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    จุดที่ 1 โดยกำรวำงท่อระบำยน้ ำ
ขนำด ? 0.40 x 1.00 ม. จ ำนวน 49 ท่อน พร้อมบ่อพัก
ขนำด 0.80x0.80x1.00 เมตร จ ำนวน 4 บ่อ   
จุดที่ 2 โดยกำรวำงท่อระบำยน้ ำ
ขนำด ? 0.40 x 1.00 ม. จ ำนวน 20 ท่อน พร้อมบ่อพัก
ขนำด 0.80x0.80x1.00 เมตร จ ำนวน 2 บ่อ ตำมแบบ อบต.โคกหิน
แฮ่ เลขที ่ 17/2560  

      

        โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำพร้อมบ่อพัก หมูที่ 13 สำยนำยชำญชัย-นำยค ำสิงห์ จ ำนวน 100,000 บำท 

      
    โดยกำรวำงท่อระบำยน้ ำ

ขนำด '? 0.40 x 1.00 ม. จ ำนวน  88  ท่อน พร้อมบ่อพัก
ขนำด 0.80x0.80x1.00 จ ำนวน 7 บ่อ ตำมแบบ อบต.โคกหิน
แฮ่  เลขที่ 21/2560  

      

        โครงกำรเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 ซอยข้ำงวัดศรี จ ำนวน 50,000 บำท 

      
    ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 505.00 เมตร หนำ

เฉล่ีย 0.20 เมตร หรือมีปริมำณดินลูกรังไม่น้อยกว่ำ 404 ลบ.ม. ตำม
แบบ อบต.โคกหินแฮ่  เลขที่ 7/2560  

      

        โครงกำรเสริมผิวแอลฟัสติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 สำยวัดบัวขำว-นำยอนุรักษ์ จ ำนวน 270,000 บำท 

      
    ผิวจรำจรกว้ำง  4.00  เมตร  ระยะทำงยำว  234  เมตร หนำ

เฉล่ีย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่เสริมผิวลำดยำงแบบแอสฟัลท์ติก ไม่น้อย
กว่ำ 935 ตร.ม. พร้อมป้ำยโครงกำรจ ำนวน 1 ป้ำย ตำมแบบ อบต.โคก
หินแฮ่ เลขที่ 4/2560  

      

        โครงกำรเสริมผิวแอลฟัสติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 สำยบ้ำนนำยพวงมำลำ จ ำนวน 200,000 บำท 

      
    ผิวจรำจรกว้ำง  5.00  เมตร  ระยะทำงยำว 138  เมตร หนำ

เฉล่ีย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่เสริมผิวลำดยำงแบบแอสฟัลท์ติก ไม่น้อย
กว่ำ 690 ตร.ม. พร้อมป้ำยโครงกำรจ ำนวน 1 ป้ำย ตำมแบบ อบต.โคก
หินแฮ่ เลขที่ 5/2560  

      

      ค่ำออกแบบ ค่ำควบคุมงำนที่จ่ำยให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภำยนอก
เพื่อให้ได้มำซ่ึงส่ิงก่อสร้ำง 

      

        ค่ำออกแบบและควบคุมงำน จ ำนวน 20,000 บำท 

      
    เพื่อจ่ำยเป็นค่ำออกแบบและค่ำควบคุมงำนที่จ่ำยให้แก่เอกชน นิติบุคคล

หรือบุคคลภำยนอก เพื่อใหไ้ด้มำซ่ึงส่ิงก่อสร้ำง  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุน
ทั่วไป  

      

    งบเงนิอุดหนนุ รวม 598,000 บำท 

      เงนิอดุหนนุ รวม 598,000 บำท 

      เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร จ ำนวน 598,000 บำท 

      

    อุดหนุนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคธำตุพนม   
1.โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำ สำยนำยประยูร นำยกัลป์มำ  
จ ำนวน  100,000  บำท 
2.โครงกำรไฟฟ้ำคำดสำย หมู่ที่ 10 จ ำนวน 50,000 บำท 
3.โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำ หมู่ที่ 7 สำยนำยสิงห์ - ปำนทอง 
จ ำนวน 24,000  บำท 
4.โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำ หมู่ที่ 7  สำยนำยสุดใจ-อภัย
วงค ์ จ ำนวน 24,000  บำท 
5.โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำ หมู่ที่ 11  สำยนำย
อุทรณ์  จ ำนวน 150,000 บำท 
6.โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำ หมู่ที่ 11  สำยห้วยยำงตอนกลำง 
จ ำนวน 50,000  บำท 
7.โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงสูง หมู่ที่ 15  สำยห้วยยำงตอนบน 
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จ ำนวน 200,000 บำท 

แผนงำนสรำ้งควำมเข้มแขง็ของชุมชน 

  งำนสง่เสรมิและสนับสนนุควำมเขม้แขง็ชุมชน รวม 110,000 บำท 

    งบด ำเนนิงำน รวม 80,000 บำท 

      คำ่ใชส้อย รวม 80,000 บำท 

      รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร จ ำนวน 10,000 บำท 

          ค่ำรับรองในกำรประชุมประชำคมต่ำงๆ เช่น กำรจัดท ำแผน
ชุมชน แผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เป็นต้น ตั้งไว้ 10,000 บำท  

      
   

 
      

หน้ำ : 10/11 

 

   
 

      รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ       

        โครงกำรนครพนมเมืองสะอำด-คัดแยกขยะต้นทำงชุมชนต้นแบบ จ ำนวน 70,000 บำท 

      
    - เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกิจกรรมคัดแยกขยะต้นทำงชุมชน

ต้นแบบภำยใต้โครงกำรนครพนมเมืองสะอำด ได้แก่ กำรอบรมศึกษำดู
งำน ค่ำวิทยำกร ป้ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำวัสดุอุปกรณ์รองรับกำรคัดแยก
ขยะ โรงเรือนพักขยะ เป็นต้น ส ำหรับชุมชนต้นแบบ 2 หมู่บ้ำน  

      

    งบเงนิอุดหนนุ รวม 30,000 บำท 

      เงนิอดุหนนุ รวม 30,000 บำท 

      เงินอุดหนุนเอกชน จ ำนวน 20,000 บำท 

          อุดหนุนกลุ่มไก่พื้นเมือง หมู่ที่ 13  ภำยใต้โครงกำรหมู่บ้ำนเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อส่งเสริมกำรประกอบอำชีพเพิ่มรำยได้ให้ครัวเรือน   

      

      เงินอุดหนุนกิจกำรที่เป็นสำธำรณประโยชน์ จ ำนวน 10,000 บำท 

          อุดหนุนศูนย์ต่อสู้และเอำชนะเอำเสพติดอ ำเภอเรณูนคร เพื่อด ำเนินกำร
ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด   

      

แผนงำนกำรศำสนำวฒันธรรมและนนัทนำกำร 

  งำนกฬีำและนนัทนำกำร รวม 250,000 บำท 

    งบด ำเนนิงำน รวม 150,000 บำท 

      คำ่ใชส้อย รวม 50,000 บำท 

      รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ       

        โครงกำรแข่งขันกีฬำ จ ำนวน 50,000 บำท 

          ค่ำใช้จ่ำยด ำเนินโครงกำรจัดแข่งขันกีฬำเพื่อควำมสมำนฉันท์ของคนใน
ชุมชน   

      

      คำ่วสัด ุ รวม 100,000 บำท 

      วัสดุกีฬำ จ ำนวน 100,000 บำท 

      
    เพื่อจ่ำยเป็น ค่ำจัดซ้ืออุปกรณ์กีฬำ เช่น ลูกฟุตบอล ลูกวอลเลย์บอล ลูก

ปิงปอง ไม้แบดมินตัน เน็ต ตำข่ำย ฯลฯ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมกำรออก
ก ำลังกำย เล่นกีฬำ ของเยำวชนและประชำชน   

      

    งบลงทนุ รวม 100,000 บำท 
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      คำ่ครภุณัฑ ์ รวม 100,000 บำท 

      ครุภัณฑ์กีฬำ       

        เคร่ืองกำยบริหำร จ ำนวน 100,000 บำท 

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเคร่ืองออกก ำลังกำยชุมชน เคร่ืองบริหำร
ร่ำงกำย จ ำนวน 8 เคร่ือง   

      

  งำนศำสนำวฒันธรรมทอ้งถิน่ รวม 585,000 บำท 

    งบด ำเนนิงำน รวม 340,000 บำท 

      คำ่ใชส้อย รวม 340,000 บำท 

      รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร จ ำนวน 10,000 บำท 

          ค่ำใช้จ่ำยในพิธีทำงศำสนำ กิจกรรมท ำบญเล้ียงพระของอบต.         

      รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ       

        โครงกำรจัดงำนประเพณีข้ำวหลำมใหญ่ ป้ิงไก่บ้ำน จ ำนวน 150,000 บำท 

           เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรจัดงำนประเพณีข้ำวหลำมใหญ่ ป้ิงไก่
แซบ ต ำบลโคกหินแฮ่  

      

        โครงกำรประเพณีลอยกระทงลงเรือแข่ง จ ำนวน 100,000 บำท 

           เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยงำนประเพณีลอยกระทงลงเรือแข่งบ้ำนนำบัว         

        โครงกำรประเพณีสงกรำนต์เรณูนคร จ ำนวน 65,000 บำท 

      
      เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดรถบุพชำติเทพีสงกรำนต์ ค่ำเช่ำรถ ค่ำเช่ำเคร่ือง

เสียง ค่ำประกอบอำหำรเล้ียงผู้ร่วมขบวนแห่ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆในกำรส่ง
เทพีสงกรำนต์และขบวนรถสงกรำนต์เข้ำร่วมประกวดสนับสนุนงำน
ประเพณีสงกรำนต์อ ำเภอเรณูนคร  

      

        โครงกำรแห่เทียนพรรษำ จ ำนวน 15,000 บำท 

             เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษำต ำบลโคกหิน
แฮ่ ในช่วงเทศกำลเข้ำพรรษำ  

      

    งบเงนิอุดหนนุ รวม 245,000 บำท 

      เงนิอดุหนนุ รวม 245,000 บำท 

      เงินอุดหนุนเอกชน จ ำนวน 205,000 บำท 

      

    เพื่อจ่ำยเป็น  
1.อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน เพื่อจัดประเพณีท้องถิ่น  เช่น บุญ
พระเวส ก่อเจดีย์ทรำย ฯลฯ    จ ำนวน  85,000 บำท 
2.อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน ด ำเนินโครงกำรบรรพชำสำมเณรภำค
ฤดูร้อน วัดสระแก้ว เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทำง
ศำสนำ  จ ำนวน 20,000  บำท 
3.อุดหนุนคณะกรรมกำรวัฒนธรรมชนเผ่ำภูไทนำบัว เพื่อก่อสร้ำงบ้ำนชน
เผ่ำผู้ไทยจ ำลอง จ ำนวน 90,000 บำท 
4.อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน  เพื่อจัดงำนพิธี 7 สิงหำ ร ำลึก บ้ำนนำ
บัวเสียงปืนดับ  จ ำนวน 10,000 บำท 

      

      เงินอุดหนุนกิจกำรที่เป็นสำธำรณประโยชน์ จ ำนวน 40,000 บำท 

      
    เงินอุดหนุนสภำวัฒนธรรมอ ำเภอเรณูนคร  เพื่อจ่ำยเป็น  

  1. โครงกำรจัดท ำเรือไฟ เพื่อสนับสนุนงำนประเพณีไหลเรือไฟ ส่งเสริม
กำรท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม จ ำนวน      30,000  บำท  
  2. โครงกำรอนุรักษ์และสืบสำนประเพณีกำรฟ้อนผู้ไท  
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                           จ ำนวน      10,000  บำท  
       

แผนงำนกำรเกษตร 

  งำนสง่เสรมิกำรเกษตร รวม 1,102,000 บำท 

    งบด ำเนนิงำน รวม 750,000 บำท 

      คำ่สำธำรณปูโภค รวม 750,000 บำท 

      ค่ำไฟฟ้ำ จ ำนวน 750,000 บำท 

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำ ส ำหรับสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำ ภำยใต้กำรก ำกับดูแล
ของอบต. (กองช่ำง)  

      
   

 
      

หน้ำ : 11/11 

 

   
 

    งบลงทนุ รวม 272,000 บำท 

      คำ่ทีด่นิและสิ่งกอ่สรำ้ง รวม 272,000 บำท 

      ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค       

        โครงกำรก่อสร้ำงคลองส่งน้ ำ สถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำ บ้ำนนำม่วง จ ำนวน 100,000 บำท 

      
    ขนำดดำดคอนกรีต กว้ำง 1.00 เมตร ท้องคลอง

กว้ำง 0.30 เมตร ยำว 250 เมตร  ตำมแบบ อบต.โคกหิน
แฮ่ เลขที ่ 2/2560 (กองช่ำง)  

      

        โครงกำรขุดลอกหนองตำครก จ ำนวน 72,000 บำท 

          พื้นที่ขุดไม่น้อยกว่ำ  3,100 ตำรำงเมตร ลึกเฉล่ีย 0.65 เมตร ตำม
แบบ อบต.โคกหินแฮ่ เลขที ่6/2560  

      

      ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้ำง       

        ค่ำบ ำรุงรักษำปรับปรุงสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำ จ ำนวน 100,000 บำท 

          ค่ำบ ำรุงรักษำปรับปรุงสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำบ้ำนนำบัว บ้ำนนำม่วง และ
บ้ำนต้องน้อย  (กองช่ำง)  

      

    งบเงนิอุดหนนุ รวม 80,000 บำท 

      เงนิอดุหนนุ รวม 80,000 บำท 

      เงินอุดหนุนกิจกำรที่เป็นสำธำรณประโยชน์ จ ำนวน 80,000 บำท 

      
    อุดหนุนศูนย์บริกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตร เพื่อบริหำรจัดกำร

ศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยี และส่งเสริมกำรใช้สำรชีวภัณฑ์ป้องกันก ำจัดโรค
และแมลงศัตรูพืช  

      

แผนงำนงบกลำง 

  งบกลำง รวม 10,645,600 บำท 

    งบกลำง รวม 10,645,600 บำท 

      งบกลำง รวม 10,645,600 บำท 

      เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ ำนวน 140,000 บำท 

          เพื่อจ่ำยเงินสบทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว้ 140,000  บำท         

      เบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุ จ ำนวน 7,369,200 บำท 
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          เพื่อจ่ำยเป็นเงินสงเครำะห์เบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุ จ ำนวน 939 คน จ่ำยตำม
ขั้นบันได  ตั้งจ่ำยจำกอุดหนุนทั่วไป   

      

      เบ้ียยังชีพคนพิกำร จ ำนวน 2,131,000 บำท 

          เพื่อจ่ำยเป็นเงินสงเครำะห์เบ้ียยังชีพผู้พิกำร จ ำนวน 222 คนๆ
ละ 800 บำทต่อเดือน   

      

      เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ ำนวน 80,000 บำท 

          เพื่อจ่ำยเป็นเงินสงเครำะห์เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ ำนวน 13 คนๆ
ละ 500 บำทต่อเดือน  

      

      ส ำรองจ่ำย จ ำนวน 500,000 บำท 

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุ ส่ิงของต่ำงๆ ส ำหรับช่วยเหลือผู้ยำกจน ผู้ประสบภัย
ต่ำงๆ งำนป้องกันสำธำรณภัย และแก้ปัญหำควำมเดือดร้อนอ่ืนๆ ฯลฯ  

      

      รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน จ ำนวน 260,000 บำท 

      
    -เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพ ไม่น้อยกว่ำ 40% เพื่อด ำเนิน

กิจกรรมตำมวัตถุประสงค์กองทุน ตั้งไว้ 200,000 บำท ป  
-เงินทุนกำรศึกษำระดับปริญญำตรี ส ำหรับครูผู้ดูแลเด็ก   ตั้ง
ไว้ 60,000 บำท   

      

      เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (กบท.) จ ำนวน 165,400 บำท 

           เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น         
   

 

  

ประธานสภาฯ             ขอเชญิท่านสมาชิกสภาได้ตรวจสอบและพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2560     วาระที่ 1  (ขั้นรับหลักการ)   ว่าควร

จะรับหลักการรา่งขอ้บัญญัติดังกล่าวหรอืไม่ อย่างไร  หรอืจะมีการอภปิรายก่อนที่จะ

รับหลักการดังกล่าว   ขอใหท้่านสมาชิกทุกท่านได้พิจารณา  และก่อนที่จะพิจารณา

ว่าจะรับหลักการร่างขอ้บัญญัติหรอืไม่ นั้น ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหาร

สว่นต าบลได้ช้ีแจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง  ขอเชญิเลขานุการสภาฯ  

เลขานุการสภาฯ     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  

พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถงึ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 47 “ในการพิจารณา

ญัตติรา่งข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแหง่ร่าง

ข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งรา่งขอ้บัญญัตินัน้หรอืไม่ หากมีสมาชิกสภา

ท้องถิ่นประสงค์จะอภปิราย ห้ามไม่ใหล้งมตกิ่อนที่สมาชิกสภาได้อภปิรายในเรื่องนั้น

พอสมควรแล้ว เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง สภาท้องถิ่น

จะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้” 

ข้อ 48    “ในกรณีที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการแห่งรา่งข้อบัญญัติใน

กรณีที่สภาท้องถิ่นมีมตไิม่รับหลักการแห่งรา่งขอ้บัญญัติงบประมาณให้ประธานสภา

ท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสภาท้องถิ่น เพื่อเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการ

ในคณะกรรมการหาข้อยุติตามจ านวนที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น

นั้นก าหนด โดยใหน้ าวิธีการเลือกในข้อ 12 แหง่ระเบียบนี้ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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แล้วแจง้มตไิม่รับหลักการแหง่รา่งขอ้บัญญัติงบประมาณและรายชื่อกรรมการหาข้อ

ยุติฝ่ายสภาท้องถิ่น กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือองค์การบริหารส่วนต าบล 

ให้แจ้งผูว้่าราชการจังหวัดทราบ กรณีองค์การบริหารส่วนต าบลใหแ้จ้งนายอ าเภอ

ทราบ ทั้งนี ้ให้ด าเนินการภายในสามวันนับแต่วันที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการให้

ประธานสภาท้องถิ่นท าหนังสือแจง้มติของสภาท้องถิ่นที่ไม่รับหลักการแห่งรา่ง

ข้อบัญญัติงบประมาณให้ผู้บริหารท้องถิ่น 

ทราบในวันถัดจากวันที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการ ร่างขอ้บัญญัติงบประมาณที่

ผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการหาข้อยุติตามวรรคหนึ่ง ให้สภาท้องถิ่นน าเข้า

พิจารณาในวาระที่สองและวาระที่สาม ตามล าดับ” 

ประธานสภาฯ                 มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภปิรายหรือไม่  

นายราชวัง  สุขรี  ได้สอบถามงบประมาณโครงการศึกษาดูงาน วา่งบประมาณ 200,000 

บาท ที่ตัง้ไว้ในร่างข้อบัญญัตินี้จะเพียงพอหรอืไม่ และมีรายละเอียดอย่างไร 

เจ้าหน้าที่งบประมาณ  ได้ช้ีแจงเกี่ยวกับรายการละเอียดโครงการศึกษาดูงาน ก าหนด 2 คนื 3 วัน 

จ านวน 45 คน มอีบรมในวันแรก ค่ารถ  ไม่น่าเกินวันละ  18,000 บาท คิดว่าเพียง

พอที่จะด าเนินโครงการโดยไม่มปีัญหา 

นายถาวร  จติมาตย์  ได้สอบถามงบประมาณด้านการป้องกันโรคไข้เลือดออกตามที่ตัง้ไว้จะ

เพียงพอหรือไม่อย่างไร 

เจ้าหน้าที่งบประมาณ  ได้เพิ่มงบประมาณจากปีที่แล้ว คา่น้ ามันผสม จาก 40000 บาทเป็น 

75000 บาท และทรายอะเบทจาก 15 ถัง เป็น  22 ถังในปีนี้ รวมทั้งน้ ายาพ่น

หมอกควัน ได้ประสานกับ รพ.สต.ทั้ง 2 แห่งแล้วใช้เพียง 30 ขวดในปีงบประมาณ 

2560 

นายพายัพ   บัวชุม  อภปิรายเกี่ยวกับโครงการพัฒนาตามหมู่บ้านต่างๆก็เห็นว่ามีความยุติธรรมดี

ได้งบประมาณทุกๆหมูบ่้านและเป็นไปตามแผนพัฒนาต าบล ที่สภาได้อนุมัติใหใ้ช้ไป

แล้วก่อนหน้านี ้ ก็เห็นว่าเป็นรา่งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายที่ตอบสนองตอ่ความ

ต้องการของประชาชนเป็นอย่างด ี 

นางเครอืวัลย์  ธงวาท  ได้สอบถามทางฝา่ยบริหารว่างบประมาณในการจัดซื้อเครื่องกายบริหาร 

100,000  บาท นัน้ซือ้แล้วเครื่องกายบริหารเหล่านั้นจะเอาไว้ที่ไหน 

นายก อบต.  ส าหรับอุปกรณ์การออกก าลังกายสามารถที่จะ ไปตั้งไว้ตามหมู่บ้าน และ

ชุมชนต่างๆ เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนได้ออกก าลังกายซึ่งในต าบลของเรา ยังมีอีก

หลายชุมชนที่ยังไม่มีเครื่องออกก าลังกาย 
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ที่ประชุม   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯได้ใชเ้วลาพอสมควรในการอภปิราย 

กันอย่างกว้างขวางกล่าวโดยสรุปคืองบประมาณจากร่างขอ้บัญญัติงบประมาณ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 นั้น ที่ประชุมเห็นว่าค่าใช้จ่าย 1.) โครงการศกึษาดู

งาน ตั้งไว้  200,000 บาท นั้นน้อยเกินไป 2.) งบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ 

อุปกรณ์เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกนั้นเกรงว่าจะไม่เพียงพอ  

นายรุ่งศักดิ์  พ่อตาแสง กระผมขอเสนอปิดอภปิราย เพื่อให้ลงมตวิ่าจะรับหลักการแห่งรา่ง 

   ข้อบัญญัติงบประมาณหรอืไม่ 

ประธานสภาฯ     ขอให้สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง 

นายบุญถม  อนุสนธ์   ขอรับรอง  (ยกมอื) 

นายยอด   เคนกิ     ขอรับรอง  (ยกมอื) 

ประธานสภาฯ      เมื่อมีสมาชกิสภารับรอง ตามระเบียบฯ จงึขอปิดอภปิรายเพื่อให้ลง 

   มตวิ่าจะรับหลักการแห่งรา่งขอ้บัญญัติงบประมาณหรือไม่   ดังนัน้ ใหท้ี่ประชุม 

   พิจารณารายละเอียดตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

   พ.ศ.2559  ที่ได้แจกใหล้่วงหน้าแล้ว และทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบรับหลักการใน 

   วาระแรกหรอืไม่ (ขั้นรับหลักการ) 

ที่ประชุม                         -เห็นชอบ   จ านวน   27   เสียง -    

ประธานสภาฯ                มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ กับร่างขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

   งบประมาณ  พ.ศ. 2560     ในวาระที่ 1    (ขั้นรับหลักการ)   โปรดยกมอื 

ที่ประชุม                        -ไม่มีผู้ยกมือ- 

ประธานสภาฯ               เป็นอันว่าที่ประชุมสภาแห่งนีไ้ด้มมีตริับหลักการในร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  วาระที่ 1 จ านวน  27  เสียง  ไม่

เห็นชอบ ไม่มี  และงดออกเสียง  2  เสียง  เมื่อที่ประชุมสภามีมตริับหลักการรา่ง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  วาระที่ 1  

ขั้นตอนรับหลักการแลว้ ล าดับต่อไป ขอเชิญ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลได้ช้ีแจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
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เลขานุการสภาฯ     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  

พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถงึ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 

ข้อ 45   “ ญัตติร่างขอ้บัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสาม

วาระ แตท่ีป่ระชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติใหพ้ิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ในการ

พิจารณาสามวาระรวดเดียว ผูบ้ริหารท้องถิ่นหรอืสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อย

กว่าหนึ่งในสามของจ านวนผูท้ี่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมือ่ที่ประชุมสภา

ท้องถิ่นอนุมัตใิห้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นใหท้ี่

ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยใหป้ระธานที่ประชุมเป็น

ประธานคณะกรรมการแปรญัตติญัตติร่างขอ้บัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสาม

วาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปร

ญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมตริับหลักการแห่งรา่งขอ้บัญญัติ

งบประมาณนั้น” 

ข้อ 50  “ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่าง

ข้อบัญญัตินัน้ตามรา่งเดิมและตามที่มกีารแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึก

ความเห็นยื่นต่อประธาน สภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มหีรือไม่มี

การแก้ไขเพิ่มเตมิในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปร

ญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินัน้เป็นประการใดการสงวนความเห็นของกรรมการแปร

ญัตติ ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย และใหป้ระธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้น

แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่นอ้ยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณาเว้นแตก่รณี

ต้องพิจารณาเป็นการด่วนใหค้ณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย

เพื่อแถลงประกอบรายงานหรอืชี้แจงขอ้สงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น” 

ประธานสภา ฯ        ผมขอหารอืที่ประชุมสภาแหง่นี้วา่ ควรจะก าหนดระยะเวลาในการแปรญัตติกี่

วัน และควรมกีารคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติกี่คนและสมาชิกท่านใดควรได้รับ

เลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ขอเชิญท่านสมาชิกได้แสดงความคิดเห็นหรอืเสนอ

ญัตติตอ่ไป   ขอเชิญครับ 

นายรุ่งศักดิ์ พ่อตาแสง      ผมขอเสนอว่า ควรก าหนดระยะเวลาในการแปรญัตติรวม  3  วันโดยก าหนด

ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติตอ่คณะกรรมการแปรญัตติในวันที่ 17 - 19 สิงหาคม  

2559   ตั้งแต่เวลา  08.30 น. ถึงเวลา  16.30  น.  ณ. หอ้งประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่ 

ประธานสภาฯ               ขอผูร้ับรองด้วยครับ 

นางเครือวัลย์  ธงวาท           ขอรับรอง     (ยกมือ) 

นายบุญถม  อนุสนธ์              ขอรับรอง     (ยกมอื) 
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ประธานสภาฯ                ผูร้ับรองถูกต้อง   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรอืไม่   เมื่อไม่มี

สมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น สรุปว่าสมาชิกทุกท่านเห็นชอบกับข้อเสนอของนาย

รุ่งศักดิ์  พ่อตาแสง ว่าให้ก าหนดระยะเวลาในการแปรญัตติรวม  3  วัน  โดยก าหนด

ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติตอ่คณะกรรมการแปรญัตติในวันที่ 17 – 19 สิงหาคม  

2559  ตั้งแตเ่วลา 08.30 น. ถึง เวลา 16.30 น. ณ. หอ้งประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่  

ที่ประชุม                        -รับทราบ- 

ประธานสภาฯ                ก่อนที่จะเสนอว่าควรคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติในการท า 

   หนา้ที่แปรญัตติร่างข้อบัญญัติในครั้งนี้ กี่คน และจะเสนอใครบ้างนั้น ขอเชิญ 

   เลขานุการสภาฯได้ชีแ้จงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ขอเชญิครับ 

เลขานุการสภา ฯ     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  

พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถงึ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554   

ข้อ 103  คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี  2 ประเภท คือ   

(1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่า

 สามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 

(2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรอืบุคคลที่ไม่ได้เป็น

 สมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่นอ้ยกว่าสามคนแตไ่ม่เกินเจ็ดคนกรณีองค์การ

 บริหารส่วนจังหวัด บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

เป็นคณะกรรมการวิสามัญทั้งคณะไม่ได้ในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญของสภา

องค์การบริหารส่วนต าบล นายกเทศมนตรีมีสทิธิเสนอชื่อผู้เป็นหรอืมิได้เป็นสมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตัง้เป็น

กรรมการวิสามัญได้ไม่เกินหนึ่งในสี่ของจ านวนกรรมการวิสามัญทั้งหมด 

ประธานสภาฯ             ขอเชญิท่านสมาชิกได้เสนอว่าควรคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติในการ 

   ท าหนา้ที่แปรญัตติร่างขอ้บัญญัติในครั้งนี ้กี่คน 

นายพายัพ  บัวชุม     ผมขอเสนอว่า ควรพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติในการท า 

   หน้าที่แปรญัตติร่างข้อบัญญัติในครั้งนี้  จ านวน  5   คน 

ประธานสภาฯ             ขอผูร้ับรองด้วยครับ 

นายยอด  เคนกิ          ขอรับรอง     (ยกมือ) 

นางปราณี  สุนิกร             ขอรับรอง     (ยกมือ) 
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ประธานสภาฯ             ผูร้ับรองถูกต้อง  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรอืไม่ เมื่อไม่มี

สมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น สรุปว่าท่านสมาชิกทุกท่านเห็นชอบกับข้อเสนอของ

นายพายัพ บัวชุม ว่าควรพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติในการท าหน้าที่

แปรญัตติร่างข้อบัญญัติในครั้งนี ้ จ านวน 5  คน 

ประธานสภาฯ             ขอเชญิท่านสมาชิกได้เสนอชื่อบุคคลที่สมควรท าหน้าที่คณะกรรมการแปร

ญัตติ เรียงตามล าดับจนครบ 5 คน  ขอเชิญครับ 

นายวีระศักดิ์  บัวชุม      ขอเสนอ นายพายัพ   บัวชุม เป็นคณะกรรมการแปรญัตติในการท าหน้าที่

แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  คนที่ 1   

ประธานสภาฯ             ขอผูร้ับรองด้วยครับ 

นายบุญถม  อนุสนธ์  ขอรับรอง     (ยกมือ) 

นายยอด  เคนกิ            ขอรับรอง     (ยกมอื) 

ประธานสภาฯ             ผูร้ับรองถูกต้อง  มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอสมาชิกท่านอื่นเป็นกรรมการ

แปรญัตติ คนที่ 1  อีกหรอืไม่  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอสมาชิกท่านอื่นอีก  

สรุปว่าที่ประชุมสภาแห่งนี ้มีมติเห็นชอบให้นายพายัพ  บัวชุม เป็นคณะกรรมการแปร

ญัตติในการท าหนา้ที่แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   คนที่ 1   

ที่ประชุม                        -รับทราบ- 

ประธานสภา ฯ             ขอเชญิท่านสมาชิกได้เสนอชื่อบุคคลท าหน้าที่คณะกรรมการแปรญัตติ     

คนที่ 2                                         

นายบุญถม   อนุสนธ์  ขอเสนอนายยุทธกิจ  บัวชุม เป็นคณะกรรมการแปรญัตติในการ                        

                               ท าหนา้ที่แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี คนที่ 2  

ประธานสภาฯ               ขอผูร้ับรองด้วยครับ 

นางนิตยา  ภูโสภา           ขอรับรอง     (ยกมือ) 

นายพรค า   สุขรี  ขอรับรอง     (ยกมือ) 

ประธานสภาฯ               ผูร้ับรองถูกต้อง มสีมาชิกสภาท่านใดจะเสนอสมาชิกท่านอื่นเป็นกรรมการ

แปรญัตติคนที่ 2  อีกหรือไม่ เมื่อไม่มสีมาชิกสภาท่านใดเสนอสมาชิกท่านอื่นอีก  

สรุปว่าที่ประชุมสภาแห่งนีม้ีมตเิห็นชอบให้นายยุทธกิจ   บัวชุม เป็นคณะกรรมการ

แปรญัตติในการท าหน้าที่แปรญัตติรา่งข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปี คนที่ 

2   
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ที่ประชุม                        -รับทราบ- 

ประธานสภา ฯ             ขอเชญิท่านสมาชิกได้เสนอชื่อบุคคลท าหน้าที่คณะกรรมการแปร  

   ญัตติ คนที่ 3                                         

นายรุ่งศักดิ์  พ่อตาแสง   เสนอ นายสิงขร   มุลสุรินทร์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติในการท า

    หนา้ที่แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  คนที่ 3   

ประธานสภาฯ               ขอผูร้ับรองด้วยครับ 

นายบุญถม  อนุสนธ์            ขอรับรอง     (ยกมือ) 

นายวีระศักดิ์   บัวชุม         ขอรับรอง     (ยกมือ) 

ประธานสภาฯ                ผูร้ับรองถูกต้อง มสีมาชิกสภาท่านใดจะเสนอสมาชิกท่านอื่นเป็น 

   กรรมการแปรญัตติคนที่ 3  อีกหรอืไม่  เมื่อไม่มสีมาชิกสภาท่านใดเสนอสมาชิกท่าน

   อื่นอีก  สรุปว่าที่ประชุมสภาแห่งนี ้มีมติเห็นชอบให้นายสิงขร   มุลสุรินทร์ เป็น 

   คณะกรรมการแปรญัตติในการท าหน้าที่แปรญัตติ รา่งข้อบัญญัติงบประมาณ 

   รายจ่ายประจ าปี   คนที่ 3   

ที่ประชุม                        -รับทราบ- 

ประธานสภา ฯ             ขอเชญิท่านสมาชิกได้เสนอชื่อบุคคลท าหน้าที่คณะกรรมการแปร  

   ญัตติ คนที่ 4   

นางนิตยา  ภูโสภา   ขอเสนอนายอุทิศ ส ารองพัน เป็นคณะกรรมการแปรญัตติในการท า 

   หนา้ที่แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   คนที่ 4   

ประธานสภาฯ               ขอผูร้ับรองด้วยครับ 

นายพายัพ  บัวชุม           ขอรับรอง     (ยกมือ) 

นายสิงขร  มุลสุรนิทร์  ขอรับรอง     (ยกมือ) 

ประธานสภาฯ               ผูร้ับรองถูกต้อง มสีมาชิกสภาท่านใดจะเสนอสมาชิกท่านอื่นเป็นกรรมการ

แปรญัตติคนที่ 4  อีกหรอืไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอสมาชิกท่านอื่นอีก  

สรุปว่าที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแหง่นี้มีมติเห็นชอบให้นายอุทิศ  

ส ารองพัน เป็นคณะกรรมการแปรญัตติในการท าหนา้ที่แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจา่ยประจ าปี   คนที่ 4   

ที่ประชุม                      -รับทราบ- 

ประธานสภา ฯ             ขอเชญิท่านสมาชิกได้เสนอชื่อบุคคลท าหน้าที่คณะกรรมการแปร  

   ญัตติ คนที่ 5                                         
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นายนักรบ  ลุมวงษ์            ขอเสนอ นายวีระศักดิ์  บัวชุม เป็นคณะกรรมการแปรญัตติในการท าหนา้ที่

แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  คนที่ 5   

ประธานสภาฯ                ขอผูร้ับรองด้วยครับ 

นายภาณุวัฒน์  เหลื่อมเภา           ขอรับรอง     (ยกมือ) 

นายราชวัง  สุขรี             ขอรับรอง     (ยกมือ) 

ประธานสภาฯ               ผูร้ับรองถูกต้อง มสีมาชิกสภาท่านใดจะเสนอสมาชิกท่านอื่นเป็นกรรมการ

แปรญัตติคนที่ 5  อีกหรอืไม่  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอสมาชิกท่านอื่นอีก  

สรุปว่าที่ประชุมสภาแห่งนี ้มีมติเห็นชอบให้นายวีระศักดิ์   บัวชุม เป็นคณะกรรมการ

แปรญัตติในการท าหน้าที่แปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปี   คน

ที่ 5   

ที่ประชุม                       -รับทราบ- 

ประธานสภาฯ               ขอให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คัดเลือกผู้ 

   ที่จะท าหน้าที่เป็นประธานกรรมการแปรญัตติและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ

   ฯกันเองให้ เลขานุการสภา สรุปรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ ตามที่ท่านสมาชิก

   ทุกท่านเห็นชอบกับข้อเสนอของเพื่อนสมาชิกที่เสนอ 

เลขานุการสภาฯ  คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปี 

   งบประมาณ พ.ศ. 2559 มีรายชื่อดังตอ่ไปนี้ 

1. นายพายัพ  บัวชุม    เป็นกรรมการคนที่ 1 

2. นายยุทธกิจ   บัวชุม              เป็นกรรมการคนที่ 2 

3. นายสิงขร   มุลสุรินทร์     เป็นกรรมการคนที่ 3 

4. นายอุทิศ   ส ารองพัน   เป็นกรรมการคนที่ 4 

5. นายวีระศักดิ์   บัวชุม            เป็นกรรมการคนที่ 5 

ที่ประชุม             -รับทราบ-  

ประธานสภาฯ                 ผมได้ปรึกษาหารอืกับคณะกรรมการแปรญัตติที่สภาแหง่นี้ได้แต่งตั้งแล้ว  

   สรุปว่าให้ก าหนดให้เสนอค าแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายฯ  ในระหว่างวันที่  17-

   19  สิงหาคม  2559 เวลา  08.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การ

   บริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่  โดยใหค้ณะกรรมการแปรญัตติรายงานผล  

   การแปรญัตติภายในวันที่  22 สิงหาคม  2559   จงึขอแจ้งให้ท่านสมาชิกและท่าน

    ผูบ้ริหารทุกท่านทราบ 

ที่ประชุม             -รับทราบ- 
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ประธานสภา ฯ                กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่ ที่เข้าร่วม

ประชุมในครั้งนี้และแจง้ว่าจะท าหนังสอืเชญิประชุมในครั้งต่อไป  

ระเบียบวาระที่  4   เรื่องอื่น ๆ   

ประธานสภาฯ   ให้สมาชิกอภปิรายและแจง้ปัญหา ความเดือดร้อนใหผู้้บริหารได้หาทางแก้ไข

   และเพื่อตอบข้อซักถามและพิจารณาแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ 

   ต่อไป 

นายบุญถม  อนุสนธ์  แจ้งว่าอดีตเพือ่นสมาชิกสภา อบต.โคกหินแฮ่ หมู่ 2 ได้เสียชีวติ นาย 

   สมศักดิ์  ต้องสว่างและเชญิเพื่นสมาชิกร่วมวางหรีดในงานศพในวันที่ 15   

   สิงหาคม 2559 เวลา 17.00 น. ที่บ้านต้องน้อย หมู่ 2 

นายรุ่งศักดิ์  พ่อตาแสง 1. กล่าวขอบคุณคณะบริหารที่จัดสรรงบประมาณเพื่อด าเนนิการก่อสร้าง

   ถนนคอนกรีตในการแก้ไขปัญหาความเดือดรอ้นในการสัญจรไปมา ระหว่างบ้านนา

   ม่วงทุ่ง  – บ้านนาม่วงท่า        

    2. ขอให้คณะบริหารในการช่วยเหลือเรื่องท่อแตกตรงถนนทางไปหนองเบ็น

   ซึ่งเป็นถนนเพื่อการเกษตร       

    3. ขอความอนุเคราะหใ์ห้ตัดต้นไผห่ักทับสายไฟฟ้าแรงต่ า จ านวน  1  จุด 

นางปราณี   สุนกิร  แจ้งถนนสายบ้านนาม่วงท่า – บ้านต้องนอ้ย ซึ่งเป็นถนนคอนกรีตเป็นหลุม 

   เป็นบ่อลึกมากชาวบ้านสัญจรไปมาล าบากมาก ขอให้เอาลูกรังไปถมใหด้้วยเพื่อแก้ไข

   ปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว 

     

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดจะอภปิรายอีกหรอืไม่  ถ้าไม่มขีอให้นายก อบต. ช้ีแจง  

   เกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนที่สมาชิก ได้ซักถามมา 

นายก อบต.   เรื่องความเดือดร้อนเรื่องไฟฟ้า เรื่องถนน เรื่องท่อแตก ช ารุด กะผมขอให้ 

   สมาชิกเขียนค าร้องเข้ามา กระผมจะให้ช่างออกส ารวจและประมาณการว่าปัญหานั้น

   จะแก้ไขปัญหาได้อย่างไร 

 

ประธานสภาฯ   กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่ทุกท่านที่เข้า

   ร่วมประชุมในครั้งนี้และแจ้งว่าจะท าหนังสอืเชญิประชุมในครั้งต่อไป 

 

 

ปิดประชุม  เวลา   12.00  น. 
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     (ลงช่ือ)                                          ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม                 

                    (นายเกษมศักดิ์   ทิพย์วงค์) 

             ต าแหน่ง  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่ 

      

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว 

เมื่อวันที่    16  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2559 

 

(ลงชื่อ)                                     กรรมการ          

            (นายวีระศักดิ์   บัวชุม) 

ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่ 

 

(ลงช่ือ)                                     กรรมการ         

               (นายพายัพ  บัวชุม) 

ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่ 

 

 (ลงช่ือ)                                  กรรมการ           

             (นางเครือวัลย์  ธงวาท) 

 ต าแหนง่  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่                                           

      

                (ลงชื่อ)                              ผูร้บัรองรายงานการประชุม 

                (นายเกรียงไกร   พลเหี้ยมหาญ) 

      ต าแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่ 

                 วันที่   16   เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2559 
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