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สวนท่ี 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2558

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย

ของ

อําเภอประทาย    จังหวัดนครราชสีมา
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               1. สถานะการคลัง
                   1.1 งบประมาณรายจายท่ัวไป

                         ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม  พ.ศ. 2557
                               1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 14,218,765.02 บาท
                               1.1.2 เงินสะสม 3,827,757.20 บาท
                               1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม 4,903,966.88 บาท

                   1.2 เงินกูคงคาง - บาท

               2. การบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ 2556

                        หมวดภาษีอากร 68,242.67 บาท
                        หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 44,148.88 บาท
                        หมวดรายไดจากทรัพยสิน 111,633.05 บาท
                        หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย - บาท
                        หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 131,150.00 บาท
                        หมวดรายไดจากทุน - บาท
                        หมวดภาษีจัดสรร 13,150,548.03 บาท
                        หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 5,863,840.00 บาท

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2558

เรียน   ทานประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย

                  บัดนี้  ถึงเวลาท่ีคณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  จะไดเสนอรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป  ตอสภาองคการบริหารสวนตําบลอีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้น  ในโอกาสนี้  คณะผูบริหารองคการ
บริหารสวนตําบลหนองคาย  จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการ
และแนวนโยบายการดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังตอไปนี้

                        ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม  พ.ศ. 2557 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมี
สถานะการเงินดังนี้

                               1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน - โครงการ  รวม - บาท
                               1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน - โครงการ  รวม - บาท

(1) รายรับจริงท้ังสิ้น 19,369,562.63 บาท  ประกอบดวย
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                        งบกลาง 601,171.60 บาท
                        งบบุคลากร 6,668,912.00 บาท
                        งบดําเนินงาน 3,997,810.96 บาท
                        งบลงทุน 2,657,230.00 บาท
                        งบเงินอุดหนุน 1,167,705.39 บาท
                        งบรายจายอ่ืน 20,000.00 บาท

(4) รายจายท่ีจายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค - บาท
(5) มีการจายเงินสะสมเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี จํานวน - บาท

(ปงบประมาณ 2556 มีการจายขาดเงินสะสมเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี ณ กันยายน 2556
จํานวน - บาท)

(2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค - บาท
(3) รายจายจริง 15,112,829.95 บาท  ประกอบดวย
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รับจริง รับจริง ประมาณการ ประมาณการ
ป 2556 ณ 31 ก.ค. 2557 ป 2557 ป 2558

1. รายไดจัดเก็บเอง
    1.1 หมวดภาษีอากร 68,242.67 72,489.42 70,800.00 70,800.00

44,148.88 14,656.80 18,000.00 17,300.00
    1.3 หมวดราคาไดจากทรัพยสิน 111,633.05 132,116.39 97,000.00 100,000.00

- - - -
    1.5 หมวดรายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ 131,150.00 73,000.00 87,000.00 87,000.00
    1.6 หมวดรายไดจากทุน - - - -
รวมรายไดจัดเก็บเอง 355,174.60 292,262.61 272,800.00 275,100.00
2. รายไดที่รัฐบาลเก็บและจัดสรรใหองคการบริหารสวนตําบล
    2.1 หมวดภาษีจัดสรร 13,150,548.03 10,760,635.56 11,639,100.00 12,874,900.00

13,150,548.03 10,760,635.56 11,639,100.00 12,874,900.00

    3.1 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 5,863,840.00 6,560,681.00 6,063,000.00 6,560,000.00
รวมรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคการบริหารสวนตําบล 5,863,840.00 6,560,681.00 6,063,000.00 6,560,000.00

19,369,562.63 17,613,579.17 17,974,900.00 19,710,000.00รวมทั้งสิ้น

คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ 2558

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
อําเภอประทาย    จังหวัดนครราชสีมา

 รวมรายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคการบริหารสวนตําบล
3. รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคการบริหารสวนตําบล

    1.4 หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย

   2.1 รายรับ

รายรับ

    1.2 หมวดคาธรรมเนียมคาปรับและใบอนุญาต
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ป 2556 ณ 31 ก.ค. 57 ป 2557 ป 2558
จายจากเงินงบประมาณ
   งบกลาง 601,171.60 469,359.00 665,430.00 513,328.00

6,668,912.00 6,754,714.00 8,422,912.00 9,231,680.00

3,997,810.96 3,589,706.62 5,011,158.00 4,628,989.00

   งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง) 2,657,230.00 2,051,300.00 2,296,600.00 3,493,060.00
   งบรายจายอ่ืน (หมวดรายจายอ่ืน) 20,000.00 - 20,000.00 20,000.00
   งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 1,167,705.39 1,532,052.19 1,558,800.00 1,822,943.00

รวมจายจากงบประมาณ 15,112,829.95 14,397,131.81 17,974,900.00 19,710,000.00

จายจริง

   งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน  คาจางประจํา
และคาจางชั่วคราว)

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2558

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
อําเภอประทาย    จังหวัดนครราชสีมา

   งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน  ใชสอยและ
วัสดุ และหมวดคาสาธารณูปโภค)

รายจาย

   2.2 รายจาย

ประมาณการ



ขอบัญญัติตําบล

สวนท่ี 2

เรื่อง

ของ

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
อําเภอประทาย    จังหวัดนครราชสีมา

ขอบัญญัติตําบล

งบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2558
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ก. ดานบริหารท่ัวไป (00100) 10,225,900 บาท
1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) ยอดรวม 9,830,900 บาท
2. แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) ยอดรวม 395,000 บาท

ข. ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 8,790,772 บาท
1. แผนงานการศึกษา (00210) ยอดรวม 3,712,029 บาท
2. แผนงานสาธารณสุข (00220) ยอดรวม 235,000 บาท
3. แผนงานสังคมสงเคราะห (00230) ยอดรวม - บาท
4. แผนงานเคหะและชุมชน (00240) ยอดรวม 4,448,743 บาท
5. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250) ยอดรวม 130,000 บาท
6. แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) ยอดรวม 265,000 บาท

ค. ดานเศรษฐกิจ (00300) 180,000 บาท
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) ยอดรวม - บาท
2. แผนงานการเกษตร (00320) ยอดรวม 180,000 บาท
2. แผนงานการพาณิชย (00330) - บาท

ง. ดานการดําเนินงานอ่ืน (00400) 513,328 บาท
1. แผนงานงบกลาง (00410) ยอดรวม 513,328 บาท

19,710,000 บาท

              เพ่ือใชในการดําเนินงานตามนโยบายของคณะผูบริหารท่ีไดวางแผนไว  ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบลตลอดปงบประมาณ  พ.ศ. 2558 และเพ่ือเปนการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน  จึงเสนอราง
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2558 เพ่ือสมาชิกสภาพิจารณาเห็นชอบตอไป

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2558 ขององคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
อําเภอประทาย     จังหวัดนครราชสีมา

เหตุผล

ดาน รวมยอด

งบประมาณรายจายท้ังสิ้น
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แผนงานงบกลาง

งบ                              งาน งานงบกลาง (00411) รวม
งบกลาง 513,328.00 513,328.00
    งบกลาง 384,579.00
    บําเหน็จ/บํานาญ 128,749.00

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
อําเภอประทาย    จังหวัดนครราชสีมา

รายจายตามงานและงบรายจาย

ดานการดําเนินงานอื่น (00400)
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แผนงานบริหารงานท่ัวไป  00111  00112  00113
งานบริหารท่ัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งานบริหารงานคลัง

(00111) (00112) (00113)
งบบุคลากร 6,774,680.00 - 1,328,760.00 8,103,440.00
    เงินเดือน (ฝายการเมือง) 3,860,640.00 - -
    เงินเดือน (ฝายประจํา) 2,914,040.00 - 1,328,760.00
งบดําเนินงาน 1,125,000.00 - 490,000.00 1,615,000.00
    คาตอบแทน 259,000.00 - 275,000.00
    คาใชสอย 387,000.00 - 120,000.00
    คาวัสดุ 295,000.00 - 90,000.00
    คาสาธารณูปโภค 184,000.00 - 5,000.00
งบลงทุน 322,000.00 - 22,000.00 344,000.00
    คาครุภัณฑ 322,000.00 - 22,000.00
    คาท่ีดินและสิ่งกอสราง - - -
งบรายจายอ่ืน 20,000.00 - - 20,000.00
    รายจายอ่ืน 20,000.00 - -
งบเงินอุดหนุน - - - -
    เงินอุดหนุน - - -

รวม 8,241,680.00 - 1,840,760.00 10,082,440.00

งบ                              งาน รวม

รายจายตามงานและงบรายจาย
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย

อําเภอประทาย    จังหวัดนครราชสีมา
ดานบริหารทั่วไป (00100)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน  00121  00122  00123
งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน งานงานเทศกิจ งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

(00121) (00122) (00123)
งบบุคลากร - - - -
    เงินเดือน (ฝายการเมือง) - - -
    เงินเดือน (ฝายประจํา) - - -
งบดําเนินงาน - - 125,000.00 125,000.00
    คาตอบแทน - - -
    คาใชสอย - - 77,500.00
    คาวัสดุ - - 47,500.00
    คาสาธารณูปโภค - - -
งบลงทุน - - 8,930,140.00 8,930,140.00
    คาครุภัณฑ - - 8,930,140.00
    คาท่ีดินและสิ่งกอสราง - - -
งบรายจายอ่ืน - - - -
    รายจายอ่ืน - - -
งบเงินอุดหนุน - - - -
    เงินอุดหนุน - - -

รวม - - 9,055,140.00 9,055,140.00

รายจายตามงานและงบรายจาย
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย

อําเภอประทาย    จังหวัดนครราชสีมา

งบ                              งาน รวม

ดานบริหารทั่วไป (00100)
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แผนงานการศึกษา  00211  00212  00213  00214
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและปฐมศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา งานศึกษาไมกําหนดระดับ

(00211) (00212) (00213) (00214)
งบบุคลากร 453,240.00 - - - 453,240.00
    เงินเดือน (ฝายการเมือง) - - - -
    เงินเดือน (ฝายประจํา) 453,240.00 - - -
งบดําเนินงาน 1,392,789.00 431,200.00 - - 1,823,989.00
    คาตอบแทน 155,000.00 - - -
    คาใชสอย 333,000.00 431,200.00 - -
    คาวัสดุ 884,289.00 - - -
    คาสาธารณูปโภค 20,500.00 - - -
งบลงทุน 7,800.00 - - - 7,800.00
    คาครุภัณฑ 7,800.00 - - -
    คาท่ีดินและสิ่งกอสราง - - - -
งบรายจายอ่ืน - - - - -
    รายจายอ่ืน - - - -
งบเงินอุดหนุน 1,358,000.00 - - - 1,358,000.00
    เงินอุดหนุน 1,358,000.00 - - -

รวม 3,211,829.00 431,200.00 - 3,643,029.00

รายจายตามงานและงบรายจาย
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย

อําเภอประทาย    จังหวัดนครราชสีมา

งบ                              งาน รวม

ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)
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แผนงานสาธารณสุข  00221  00222  00223  00224
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข งานงานโรงพยาบาล งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน งานศูนยบริการสาธารณสุข

(00221) (00222) (00223) (00224)
งบบุคลากร - - - - -
    เงินเดือน (ฝายการเมือง) - - - -
    เงินเดือน (ฝายประจํา) - - - -
งบดําเนินงาน - - 25,000.00 - 25,000.00
    คาตอบแทน - - - -
    คาใชสอย - - - -
    คาวัสดุ - - 25,000.00 -
    คาสาธารณูปโภค - - - -
งบลงทุน - - - - -
    คาครุภัณฑ - - - -
    คาท่ีดินและสิ่งกอสราง - - - -
งบรายจายอ่ืน - - - - -
    รายจายอ่ืน - - - -
งบเงินอุดหนุน - - 210,000.00 - 210,000.00
    เงินอุดหนุน - - 210,000.00 -

รวม - - 235,000.00 235,000.00

รายจายตามงานและงบรายจาย
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย

อําเภอประทาย    จังหวัดนครราชสีมา

งบ                              งาน รวม

ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)
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แผนงานสังคมสงเคราะห  00231  00232
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห

(00231) (00232)
งบบุคลากร - - -
    เงินเดือน (ฝายการเมือง) - -
    เงินเดือน (ฝายประจํา) - -
งบดําเนินงาน - - -
    คาตอบแทน - -
    คาใชสอย - -
    คาวัสดุ - -
    คาสาธารณูปโภค - -
งบลงทุน - - -
    คาครุภัณฑ - -
    คาท่ีดินและสิ่งกอสราง - -
งบรายจายอ่ืน - - -
    รายจายอ่ืน - -
งบเงินอุดหนุน - - -
    เงินอุดหนุน - -

รวม - - -

รายจายตามงานและงบรายจาย
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย

อําเภอประทาย    จังหวัดนครราชสีมา

งบ                              งาน รวม

ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)
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แผนงานเคหะและชุมชน  00241  00242  00243  00244
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งานสวนสาธารณะ งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งานบําบัดน้ําเสีย

(00241) (00242) (00243) (00244) (00245)
งบบุคลากร 675,000.00 - - - - 675,000.00
    เงินเดือน (ฝายการเมือง) - - - - -
    เงินเดือน (ฝายประจํา) 675,000.00 - - - -
งบดําเนินงาน 495,000.00 - - - - 495,000.00
    คาตอบแทน 97,000.00 - - - -
    คาใชสอย 233,000.00 - - - -
    คาวัสดุ 165,000.00 - - - -
    คาสาธารณูปโภค - - - - -
งบลงทุน 38,400.00 2,773,900.00 - - - 2,812,300.00
    คาครุภัณฑ 38,400.00 - - - -
    คาท่ีดินและสิ่งกอสราง - 2,773,900.00 - - -
งบรายจายอ่ืน - - - - - -
    รายจายอ่ืน - - - - -
งบเงินอุดหนุน 224,943.00 - - - - 224,943.00
    เงินอุดหนุน 224,943.00 - - - -

รวม 1,433,343.00 2,773,900.00 - - - 4,207,243.00

รายจายตามงานและงบรายจาย
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย

อําเภอประทาย    จังหวัดนครราชสีมา

งบ                              งาน รวม

ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)
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แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 00251  00252
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน

(00251) (00252)
งบบุคลากร - - -
    เงินเดือน (ฝายการเมือง) - -
    เงินเดือน (ฝายประจํา) - -
งบดําเนินงาน - 130,000.00 130,000.00
    คาตอบแทน - -
    คาใชสอย - 130,000.00
    คาวัสดุ - -
    คาสาธารณูปโภค - -
งบลงทุน - - -
    คาครุภัณฑ - -
    คาท่ีดินและสิ่งกอสราง - -
งบรายจายอ่ืน - - -
    รายจายอ่ืน - -
งบเงินอุดหนุน - - -
    เงินอุดหนุน - -

รวม - 130,000.00 130,000.00

รายจายตามงานและงบรายจาย
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย

อําเภอประทาย    จังหวัดนครราชสีมา

งบ                              งาน รวม

ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 00261  00262  00263  00264
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเท่ียว

(00261) (00262) (00263) (00264)
งบบุคลากร - - - - -
    เงินเดือน (ฝายการเมือง) - - - -
    เงินเดือน (ฝายประจํา) - - - -
งบดําเนินงาน - 200,000.00 65,000.00 - 265,000.00
    คาตอบแทน - - - -
    คาใชสอย - 130,000.00 65,000.00 -
    คาวัสดุ - 70,000.00 - -
    คาสาธารณูปโภค - - - -
งบลงทุน - - - - -
    คาครุภัณฑ - - - -
    คาท่ีดินและสิ่งกอสราง - - - -
งบรายจายอ่ืน - - - - -
    รายจายอ่ืน - - - -
งบเงินอุดหนุน - - - - -
    เงินอุดหนุน - - - -

รวม - 200,000.00 65,000.00 - 265,000.00

รายจายตามงานและงบรายจาย
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย

อําเภอประทาย    จังหวัดนครราชสีมา

งบ                              งาน รวม

ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  00311  00312
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน

(00311) (00312)
งบบุคลากร - - -
    เงินเดือน (ฝายการเมือง) - -
    เงินเดือน (ฝายประจํา) - -
งบดําเนินงาน - - -
    คาตอบแทน - -
    คาใชสอย - -
    คาวัสดุ - -
    คาสาธารณูปโภค - -
งบลงทุน - - -
    คาครุภัณฑ - -
    คาท่ีดินและสิ่งกอสราง - -
งบรายจายอ่ืน - - -
    รายจายอ่ืน - -
งบเงินอุดหนุน - - -
    เงินอุดหนุน - -

รวม - - -

รายจายตามงานและงบรายจาย
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย

อําเภอประทาย    จังหวัดนครราชสีมา

งบ                              งาน รวม

ดานเศรษฐกิจ (00300)
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แผนงานการเกษตร  00321  00322
งานสงเสริมการเกษตร งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม

(00321) (00322)
งบบุคลากร - - -
    เงินเดือน (ฝายการเมือง) - -
    เงินเดือน (ฝายประจํา) - -
งบดําเนินงาน 140,000.00 10,000.00 150,000.00
    คาตอบแทน - -
    คาใชสอย 130,000.00 10,000.00
    คาวัสดุ 10,000.00 -
    คาสาธารณูปโภค - -
งบลงทุน - - -
    คาครุภัณฑ - -
    คาท่ีดินและสิ่งกอสราง - -
งบรายจายอ่ืน - - -
    รายจายอ่ืน - -
งบเงินอุดหนุน 30,000.00 - 30,000.00
    เงินอุดหนุน 30,000.00 -

รวม 170,000.00 10,000.00 180,000.00

รายจายตามงานและงบรายจาย
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย

อําเภอประทาย    จังหวัดนครราชสีมา

งบ                              งาน รวม

ดานเศรษฐกิจ (00300)
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แผนงานการพาณิชย  00331  00332  00333
งานกิจการสถานธนานุบาล งานกิจการประปา งานตลาดสด งานโรงฆาสัตว

(00331) (00332) (00333) (00334)
งบบุคลากร - - - - -
    เงินเดือน (ฝายการเมือง) - - - -
    เงินเดือน (ฝายประจํา) - - - -
งบดําเนินงาน - - - - -
    คาตอบแทน - - - -
    คาใชสอย - - - -
    คาวัสดุ - - - -
    คาสาธารณูปโภค - - - -
งบลงทุน - - - - -
    คาครุภัณฑ - - - -
    คาท่ีดินและสิ่งกอสราง - - - -
งบรายจายอ่ืน - - - - -
    รายจายอ่ืน - - - -
งบเงินอุดหนุน - - - - -
    เงินอุดหนุน - - - -

รวม - - - - -

รายจายตามงานและงบรายจาย
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย

อําเภอประทาย    จังหวัดนครราชสีมา

งบ                              งาน รวม

ดานเศรษฐกิจ (00300)
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ขอท่ี 1 ขอบัญญัตินี้  เรียกวา "ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง งบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. 2558

ขอท่ี 2 ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม  พ.ศ. 2557 เปนตนไป
ขอท่ี 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2558 เปนจํานวนรวมท้ังสิ้น

19,710,000.00 บาท
ขอท่ี 4 งบประมาณรายจายท่ัวไป  จายจากรายไดจัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป

 เปนจํานวนท้ังสิ้น 19,710,000.00 บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้

   ดานบริหารท่ัวไป (00100) 10,225,900.00 บาท
     แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) 9,830,900.00 บาท
     แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) 395,000.00 บาท
  ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 8,790,772.00 บาท
     แผนงานการศึกษา (00210) 3,712,029.00 บาท
     แผนงานสาธารณสุข (00220) 235,000.00 บาท
     แผนงานสังคมสงเคราะห (00230) - บาท
     แผนงานเคหะและชุมชน (00240) 4,448,743.00 บาท
     แผนงานสรางความเข็มแข็งของชุมชน (00250) 130,000.00 บาท
     แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00220) 265,000.00 บาท
  ดานเศรษฐกิจ (00300) 180,000.00 บาท
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) - บาท
     แผนงานการเกษตร (00320) 180,000.00 บาท
     แผนงานการพาณิชย (00330) - บาท
  ดานการดําเนินงานอ่ืน (00400) 513,328.00 บาท
     แผนงานงบกลาง (00410) 513,328.00 บาท

19,710,000.00 บาท

โดยท่ีเปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2558 อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา 87 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2546 องคการบริหารสวนตําบลหนองคายจึงตราขอบัญญัติ
งบประมาณประจําป  พ.ศ. 2558 ข้ึนไวโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  และโดยอนุมัติของ
นายอําเภอประทาย  ดังตอไปนี้

ขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2558

ขององคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
อําเภอประทาย   จังหวัดนครราชสีมา

แผนงาน รวมยอด

งบประมาณรายจายท้ังสิ้น





สวนท่ี 3

รายละเอียดประกอบขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

- รายจายตามแผนงาน
- รายละเอียดรายจายตามแผนงาน

ของ

รายละเอียดประกอบขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2558

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย

- ประมาณการรายรับ

อําเภอประทาย    จังหวัดนครราชสีมา





รายงานประมาณการรายรับรายงานประมาณการรายรับ
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ป 2557 ยอดตาง
ณ 31 ก.ค. 57 (%)

1. หมวดภาษีอากร
   1.1 ภาษีบํารุงทองท่ี 25,458.45 50,851.00 50,851.00 53,949.42 56,500.00 -6.19% 53,000.00
   1.2 ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 14,100.00 15,191.67 15,191.67 18,140.00 12,300.00 28.46% 15,800.00
   1.3 ภาษีปาย - 2,200.00 2,200.00 400.00 2,000.00 0.00% 2,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 39,558.45 68,242.67 68,242.67 72,489.42 70,800.00 0.00% 70,800.00
2. หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
   2.1 คาธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 2,028.00 1,059.00 1,059.00 429.00 - 0.00% 1,000.00
   2.2 คาธรรมเนียมในการเก็บและขนมูลฝอย - - - - - 0.00% -
   2.3 คาธรรมเนียมในการเก็บและขนอุจาระหรือสิ่งปฎิกูล 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00% 5,000.00
   2.4 คาธรรมเนียมเก่ียวกับการสาธารณสุข - - - - - 0.00% -
   2.5 คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและขอบัญญัติทองถ่ิน - - - - - 0.00% -
   2.6 คาปรับผูกระทําความผิดจราจรทางบก - - - - - 0.00% -
   2.7 คาใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 710.00 340.00 340.00 280.00 2,000.00 -85.00% 300.00
   2.8 คาปรับการผิดสัญญา 13,972.50 36,669.88 36,669.88 7,687.80 10,000.00 0.00% 10,000.00
   2.9 คาใบอนุญาตอื่นๆ - 1,080.00 1,080.00 1,000.00 500.00 100.00% 1,000.00
   2.10 คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปน
อันตรายตอสุขภาพ

- - - - -
0.00%

-

รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ 2558

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
อําเภอประทาย    จังหวัดนครราชสีมา

รายรับจริง

ป 2554 ป 2555 ป 2556

ประมาณการ

ป 2557 ป 2558
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ป 2557 ยอดตาง
ณ 31 ก.ค. 57 (%)

รายรับจริง

ป 2554 ป 2555 ป 2556

ประมาณการ

ป 2557 ป 2558

   2.11 คาธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมฆาสัตวและ
จําหนายเนื้อสัตว

101.00 - - - -
0.00%

-

   2.12 คาใบอนุญาตทะเบียนพานิชย - - 500.00 500.00 500.00 -100.00% -
                         รวมหมวดคาธรรมเนียม คาปรับ

และใบอนุญาต
21,811.50 44,148.88 44,648.88 14,896.80 18,000.00 -3.89% 17,300.00

3. หมวดรายไดจากทรัพยสิน
3.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 56,922.89 59,050.03 111,633.05 132,116.39 97,000.00 3.09% 100,000.00

รวมหมวดรายไดจากทรัพยสิน 56,922.89 59,050.03 111,633.05 132,116.39 97,000.00 3.09% 100,000.00
4. หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
     4.1 คาขายแบบแปลน 107,000.00 98,400.00 98,400.00 73,000.00 82,000.00 0.00% 82,000.00
     4.2 คารับรองสําเนาและถายเอกสาร - - 0.00% -
     4.3 รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 6,410.00 32,750.00 32,750.00 - 5,000.00 0.00% 5,000.00

รวมหมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 113,410.00 131,150.00 131,150.00 73,000.00 87,000.00 0.00% 87,000.00
5. หมวดภาษีจัดสรร

5.1 ภาษีมูลคาเพ่ิม 1 ใน 9 1,611,850.77 2,115,092.33 2,115,092.33 1,760,823.71 1,731,000.00 21.32% 2,100,000.00
     5.2 ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 4,966,769.68 7,631,554.00 7,631,554.00 6,673,435.57 7,060,000.00 7.89% 7,616,900.00
     5.3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 47,646.66 164,830.02 164,830.02 111,900.55 149,100.00 -0.07% 149,000.00
     5.4 ภาษีสุรา 762,640.83 951,106.47 951,106.47 793,210.20 832,000.00 0.00% 832,000.00
     5.5 ภาษีสรรพสามิต 1,838,061.39 1,720,879.98 1,720,879.98 1,067,835.04 1,457,000.00 16.68% 1,700,000.00
     5.6 คาภาคหลวงแร 70,066.17 36,126.40 36,126.40 - - 0.00% -
     5.7 คาภาคหลวงปโตรเลียม 41,845.75 77,068.83 77,068.83 68,114.49 92,000.00 -16.30% 77,000.00
     5.8 คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมท่ีดิน 386,830.00 453,890.00 453,890.00 285,316.00 318,000.00 25.79% 400,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 9,725,711.25 13,150,548.03 13,150,548.03 10,760,635.56 11,639,100.00 10.62% 12,874,900.00
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ป 2557 ยอดตาง
ณ 31 ก.ค. 57 (%)

รายรับจริง

ป 2554 ป 2555 ป 2556

ประมาณการ

ป 2557 ป 2558

6. หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป
6.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป 5,889,841.00 5,762,207.00 5,863,840.00 6,560,681.00 6,063,000.00 8.20% 6,560,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 5,889,841.00 5,762,207.00 5,863,840.00 6,560,681.00 6,063,000.00 8.20% 6,560,000.00
รวมทุกหมวด 15,847,255.09 19,215,346.61 19,370,062.63 17,613,819.17 17,974,900.00 9.65% 19,710,000.00
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ประมาณการรายรับรวมท้ังสิ้น 19,710,000.- บาท แยกเปน

รายไดจัดเก็บเอง
1. หมวดภาษีอากร    รวมท้ังสิ้น 70,800.- บาท    แยกเปน

1.1 ภาษีบํารุงทองท่ี   จํานวน 53,000- บาท  คําชี้แจงประมาณการไวต่ํากวาปท่ีผานมา  เนื่องจากคาดวาจะ
สามารถจัดเก็บไดนอยลง
1.2 ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน   จํานวน 15,800- บาท  คําชี้แจงประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา  เนื่องจาก
คาดวาจะสามารถจัดเก็บมีแนวโนมสูงข้ึน
1.3 ภาษีปาย   จํานวน 2,000- บาท  คําชี้แจงประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา
1.4 อากรการฆาสัตว   จํานวน - บาท  คําชี้แจงไมไดประมาณการไว

2. หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต    รวมท้ังสิ้น 17,300.- บาท    แยกเปน
2.1 คาธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร   จํานวน 1,000- บาท  คําชี้แจงประมาณการข้ึนใหม
เนื่องจากปท่ีผานมาไมไดประมาณการไว2.2 คาธรรมเนียมในการเก็บและขนมูลฝอย   จํานวน - บาท  คําชี้แจงไมไดประมาณการไว
2.3 คาธรรมเนียมในการเก็บและขนอุจาระหรือสิ่งปฎิกูล   จํานวน 5,000- บาท  คําชี้แจงประมาณการไว
เทากับปท่ีผานมา
2.4 คาธรรมเนียมเก่ียวกับการสาธารณสุข   จํานวน - บาท  คําชี้แจงไมไดประมาณการไว
2.5 คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและขอบัญญัติทองถ่ิน   จํานวน - บาท  คําชี้แจงไมไดประมาณการไว
2.6 คาปรับผูกระทําความผิดจราจรทางบก   จํานวน - บาท  คําชี้แจงไมไดประมาณการไว
2.7 คาใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร   จํานวน 300- บาท  คําชี้แจงประมาณการไวต่ํากวาปท่ีผานมา
 เนื่องจากคาดวาจะสามารถจัดเก็บไดนอยลง
2.8 คาปรับการผิดสัญญา   จํานวน 10,000- บาท  คําชี้แจงประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา
2.9 คาใบอนุญาตอ่ืนๆ   จํานวน 1,000- บาท  คําชี้แจงประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา  เนื่องจากคาดวา
จะสามารถจัดเก็บมีแนวโนมสูงข้ึน
2.10 คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ   จํานวน - บาท  คําชี้แจงไมได
ประมาณการไว
2.11 คาธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว   จํานวน - บาท  คําชี้แจงไมได
ประมาณการไว
2.12 คาใบอนุญาตทะเบียนพานิชย   จํานวน - บาท  คําชี้แจงไมไดประมาณการไว

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2558

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
อําเภอประทาย   จังหวัดนครราชสีมา



- 25 -

3. หมวดรายไดจากทรัพยสิน    รวมท้ังสิ้น 100,000.- บาท    แยกเปน
2.1 คาดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร   จํานวน 100,000- บาท  คําชี้แจงประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา
เนื่องจากคาดวาจะไดดอกเบี้ยธนาคารมีแนวโนมสูงข้ึน

4. หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด    รวมท้ังสิ้น 87,000.- บาท    แยกเปน
4.1 คาขายแบบแปลน (เอกสารสอบราคา) จํานวน 82,000- บาท  คําชี้แจงประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา
4.2 คารับรองสําเนาและถายเอกสาร   จํานวน - บาท  คําชี้แจงไมไดประมาณการไว
4.3 รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ   จํานวน 5,000- บาท  คําชี้แจงประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา

รายไดจัดสรร
5. หมวดภาษีจัดสรร    รวมท้ังสิ้น 12,874,900.- บาท    แยกเปน

5.1 ภาษีมูลคาเพ่ิม 1 ใน 9 จํานวน 2,100,000- บาท  คําชี้แจงประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา  เนื่องจาก
คาดวาจะไดรับการจัดสรรมีแนวโนมสูงข้ึน
5.2 ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ   จํานวน 7,616,900- บาท  คําชี้แจงประมาณการไวสูงกวาป
ท่ีผานมา  เนื่องจากคาดวาจะไดรับการจัดสรรมีแนวโนมสูงข้ึน
5.3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ   จํานวน 149,000- บาท  คําชี้แจงประมาณการไวต่ํากวาปท่ีผานมา  เนื่องจากคาดวา
จะไดรับการจัดสรรนอยลง
5.4 ภาษีสุรา   จํานวน 832,000- บาท  คําชี้แจงประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา
5.5 ภาษีสรรพสามิต   จํานวน 1,700,000- บาท  คําชี้แจงประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา  เนื่องจากคาด
วาจะไดรับการจัดสรรมีแนวโนมสูงข้ึน
5.6 คาภาคหลวงแร   จํานวน - บาท  คําชี้แจงไมไดประมาณการไว
5.7 คาภาคหลวงปโตรเลียม   จํานวน 77,000- บาท  คําชี้แจงประมาณการไวต่ํากวาปท่ีผานมา  เนื่องจาก
คาดวาจะไดรับการจัดสรรนอยลง
5.8 คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมท่ีดิน   จํานวน 400,000- บาท  คําชี้แจงประมาณการไวสูง
กวาปท่ีผานมา  เนื่องจากคาดวาจะไดรับการจัดสรรมีแนวโนมสูงข้ึน

อุดหนุนทั่วไป
6. หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป    รวมท้ังสิ้น 6,560,000.- บาท    แยกเปน

1.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป หมวดเงินอุดหนุน   จํานวน 6,560,000- บาท  คําชี้แจงประมาณการไวสูงกวาปท่ีผาน
มา  เนื่องจากคาดวาจะไดรับการอุดหนุนมีแนวโนมสูงข้ึน





รายจายตามแผนงานรายจายตามแผนงาน
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งบกลาง งบกลาง เงินสมทบกองทุนประกันสังคม - - - - - - - - 77,577.00 77,577.00
เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส - - - - - - - - 54,000.00 54,000.00
เงินสํารองจาย - - - - - - - - 153,002.00 153,002.00
รายจายตามขอผูกพัน - - - - - - - - 100,000.00 100,000.00

บําเหน็จบํานาญ เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น - - - - - - - - 128,749.00 128,749.00
งบบุคลากร เงินเดือน (ฝายการเมือง) เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080.00 - - - - - - - - 514,080.00

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 42,120.00 - - - - - - - - 42,120.00
 เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120.00 - - - - - - - - 42,120.00
เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษา นายกเทศมนตรี 86,400.00 - - - - - - - - 86,400.00
เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา อปท. 2,577,600.00 - - - - - - - - 2,577,600.00

เงินเดือน (ฝายประจํา) เงินเดือนพนักงาน 3,267,480.00 - 269,880.00 - 468,840.00 - - - - 4,006,200.00

การศึกษา สาธารณสุข เคหะและชุมชน
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

สรางความ
เขมแข็งของชุมชน

การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

งบกลาง รวมการเกษตรบริหารงานท่ัวไป การรักษาความ
สงบภายใน

เงินเดือน (ฝายประจํา) เงินเดือนพนักงาน 3,267,480.00 - 269,880.00 - 468,840.00 - - - - 4,006,200.00
เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน 67,200.00 - - - - - - - - 67,200.00
เงินประจําตําแหนง 193,200.00 - 42,000.00 - 42,000.00 - - - - 277,200.00
คาตอบแทนพนักงานจาง 1,239,240.00 - 123,360.00 - 128,160.00 - - - - 1,490,760.00
เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง 74,000.00 - 18,000.00 - 36,000.00 - - - - 128,000.00

งบดําเนินงาน คาตอบแทน คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท. 390,000.00 - 150,000.00 - 55,000.00 - - - - 595,000.00
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 15,000.00 - 5,000.00 - 1,000.00 - - - - 21,000.00
คาเชาบาน 94,000.00 - - - 36,000.00 - - - - 130,000.00
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 35,000.00 - - - 5,000.00 - - - - 40,000.00

คาใชสอย รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ 120,000.00 - 168,000.00 - 133,000.00 - - - - 421,000.00
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 25,000.00 - - - - - - - - 25,000.00
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ

302,000.00 77,500.00 586,200.00 - 50,000.00 130,000.00 195,000.00 140,000.00 - 1,480,700.00

คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน 60,000.00 - 10,000.00 - 50,000.00 - - - - 120,000.00
คาวัสดุ วัสดุสํานักงาน 170,000.00 - 40,000.00 - 30,000.00 - - - - 240,000.00

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 10,000.00 - 5,000.00 - - - - - - 15,000.00
วัสดุงานบานงานครัว 20,000.00 - 30,000.00 - - - - - - 50,000.00
คาอาหารเสริม (นม) - - 791,289.00 - - - - - - 791,289.00
วัสดุกอสราง - - - - 50,000.00 - - - - 50,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนสง 10,000.00 - - - - - - - - 10,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน 100,000.00 - - - 50,000.00 - - - - 150,000.00
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การศึกษา สาธารณสุข เคหะและชุมชน
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

สรางความ
เขมแข็งของชุมชน

การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

งบกลาง รวมการเกษตรบริหารงานท่ัวไป การรักษาความ
สงบภายใน

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย - - 5,000.00 25,000.00 - - - - - 30,000.00
วัสดุการเกษตร - - - - - - - 10,000.00 - 10,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร 15,000.00 - 5,000.00 - 5,000.00 - - - - 25,000.00
วัสดุเครื่องแตงกาย - 47,500.00 - - - - - - - 47,500.00
วัสดุกีฬา - - - - - - 70,000.00 - - 70,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร 60,000.00 - 8,000.00 - 30,000.00 - - - - 98,000.00

คาสาธารณูปโภค คาไฟฟา 85,000.00 - 15,000.00 - - - - - - 100,000.00
คาน้ําประปา 2,000.00 - 5,000.00 - - - - - - 7,000.00
คาโทรศัพท 12,000.00 - - - - - - - - 12,000.00
คาไปรษณีย 5,000.00 - 500.00 - - - - - - 5,500.00
คาบริการทางดานโทรคมนาคม 85,000.00 - - - - - - - - 85,000.00คาบริการทางดานโทรคมนาคม 85,000.00 - - - - - - - - 85,000.00

งบลงทุน คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน 16,460.00 - 7,800.00 - 28,400.00 - - - - 52,660.00
ครุภัณฑการเกษตร - - - - - - - - - -
ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย - - 24,000.00 - - - - - - 24,000.00
ครุภัณฑงานบานงานครัว - - 35,000.00 - - - - - - 35,000.00
ครุภัณฑคอมพิวเตอร 56,000.00 - - - - - - - - 56,000.00
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 20,000.00 - 10,000.00 - 10,000.00 - - - - 40,000.00

คาท่ีดินและส่ิงกอสราง คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค - - - - 2,773,900.00 - - - - 2,773,900.00
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงกอสราง - - - - 241,500.00 - - - - 241,500.00

งบรายจายอื่น รายจายอื่น คาจางท่ีปรึกษาเพื่อการศึกษา  วิจัย  ประเมินผล  หรือพัฒนา
ระบบตางๆ  ซ่ึงมิใชเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑท่ีดิน
และ/หรือส่ิงกอสราง

20,000.00 - - - - - - - - 20,000.00

เงินอุดหนุนสวนราชการ - - 1,358,000.00 - 224,943.00 - - 30,000.00 - 1,612,943.00
เงินอุดหนุนเอกชน - - - 210,000.00 - - - - - 210,000.00
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จายจริง
ป 2556 ป 2557 ยอดตาง(%) ป 2558

1.1 แผนงานงบกลาง
1.1.1 งานงบกลาง

1.หมวดงบกลาง
ประเภท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 113,618.00 130,830.00 -40.70% 77,577.00

รายงานประมาณการรายจายประจําปงบประมาณ 2558
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย

อําเภอประทาย    จังหวัดนครราชสีมา
ประมาณการ

1.ดานการดําเนินงานอ่ืน

รายการ

1.หมวดงบกลาง
ประเภท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 113,618.00 130,830.00 -40.70% 77,577.00
ประเภท เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 54,000.00 54,000.00 0.00% 54,000.00
ประเภท เงินสํารองจาย 125,203.60 131,481.00 16.37% 153,002.00
ประเภท รายจายตามขอผูกพัน 209,400.00 230,000.00 -56.52% 100,000.00
      - รายการเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหนองคาย - 30,000.00 -100.00% -
      - รายการอุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ  อบต.หนองคาย  อําเภอประทาย
จังหวัดนครราชสีมา

100,000.00 100,000.00
0.00%

100,000.00

      - รายการเงินทุนการศึกษาปริญญาตรี - โทการศึกษาภาคพิเศษ 109,400.00 100,000.00 -100.00% -
ประเภท เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน 101,830.00 119,119.00 8.08% 128,749.00

รวมหมวดงบกลาง 604,051.60 665,430.00 -22.86% 513,328.00
รวมงบกลาง 604,051.60 665,430.00 -22.86% 513,328.00

รวมแผนงานงบกลาง 604,051.60 665,430.00 -22.86% 513,328.00
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จายจริง
ป 2556 ป 2557 ยอดตาง(%) ป 2558

ประมาณการรายการ

2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
2.1.1 งานบริหารท่ัวไป (สํานักงานปลัด)

1. งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน
เงินเดือน (ฝายการเมือง)

ประเภท เงินเดือนนายก/รองนายก 532,870.00 514,080.00 0.00% 514,080.00
ประเภท เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก - 42,120.00 0.00% 42,120.00
ประเภท เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก - 42,120.00 0.00% 42,120.00

2.ดานบริหารท่ัวไป

ประเภท เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก - 42,120.00 0.00% 42,120.00
ประเภท เงินคาตอบแทนเลขานุการนายก 76,826.00 86,400.00 0.00% 86,400.00
ประเภท เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา อปท. 2,263,434.00 2,577,600.00 0.00% 2,577,600.00

รวมเงินเดือน (ฝายการเมือง) 2,873,130.00 3,262,320.00 0.00% 3,262,320.00
เงินเดือน (ฝายประจํา)

ประเภท เงินเดือนพนักงาน 1,015,459.00 1,360,500.00 56.42% 2,128,080.00
ประเภท เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงาน 192,390.00 220,000.00 -69.45% 67,200.00
ประเภท เงินประจําตําแหนง 37,912.00 218,400.00 -30.77% 151,200.00
ประเภท คาตอบแทนพนักงานจาง 571,060.00 668,000.00 67.05% 1,115,880.00
ประเภท เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง 323,555.00 345,000.00 -85.51% 50,000.00

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 2,140,376.00 2,811,900.00 24.91% 3,512,360.00
รวมหมวดเงินเดือน 5,013,506.00 6,074,220.00 11.53% 6,774,680.00

รวมงบบุคลากร 5,013,506.00 6,074,220.00 11.53% 6,774,680.00
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จายจริง
ป 2556 ป 2557 ยอดตาง(%) ป 2558

ประมาณการรายการ

2. งบดําเนินงาน
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  และคาสาธารณูปโภค
หมวดคาตอบแทน

ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคการบริหารสวนตําบล 205,350.00 220,000.00 -9.09% 200,000.00
      - รายการคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 105,350.00 70,000.00 -28.57% 50,000.00
      - รายการเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ 100,000.00 150,000.00 0.00% 150,000.00
ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - 10,000.00 0.00% 10,000.00
ประเภทคาเชาบาน 89,400.00 89,400.00 -67.56% 29,000.00
ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 11,161.00 20,000.00 0.00% 20,000.00ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 11,161.00 20,000.00 0.00% 20,000.00
ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 76,506.00 15,000.00 -100.00% -

รวมหมวดคาตอบแทน 382,417.00 354,400.00 -26.92% 259,000.00
หมวดคาใชสอย

ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 153,087.00 250,000.00 -60.00% 100,000.00
ประเภทรายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 12,660.00 25,000.00 0.00% 25,000.00
      - รายการคาเลี้ยงรับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 1,920.00 5,000.00 0.00% 5,000.00
      - รายการคาเลี้ยงรับรองการประชุมสภา 10,740.00 20,000.00 0.00% 20,000.00
ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 229,988.05 352,000.00 -39.77% 212,000.00
      - รายการคาพวงมาลัย  ชอดอกไม  กระเชาดอกไม และพวงมาลา 1,000.00 2,000.00 0.00% 2,000.00
      - รายการคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 36,350.00 50,000.00 300.00% 200,000.00
      - รายการคาใชจายในการเลือกตั้ง 182,638.05 290,000.00 -100.00% -
      - รายการคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการ อบต. เคลื่อนท่ี 10,000.00 10,000.00 0.00% 10,000.00
ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม 24,687.75 30,000.00 66.67% 50,000.00
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จายจริง
ป 2556 ป 2557 ยอดตาง(%) ป 2558

ประมาณการรายการ

หมวดคาวัสดุ
ประเภทวัสดุสํานักงาน 103,986.00 90,000.00 33.33% 120,000.00
ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ 7,740.00 20,000.00 -50.00% 10,000.00
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง 2,230.00 10,000.00 0.00% 10,000.00
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 109,148.00 100,000.00 0.00% 100,000.00
      - รายการวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 109,148.00 100,000.00 0.00% 100,000.00
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร 20,009.00 15,000.00 0.00% 15,000.00
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร 22,390.00 40,000.00 0.00% 40,000.00

รวมหมวดคาวัสดุ 265,503.00 275,000.00 7.27% 295,000.00รวมหมวดคาวัสดุ 265,503.00 275,000.00 7.27% 295,000.00
หมวดคาสาธารณูปโภค

ประเภทคาไฟฟา 83,776.20 85,000.00 0.00% 85,000.00
ประเภทคาน้ําประปา 615.00 2,000.00 0.00% 2,000.00
ประเภทคาบริการโทรศัพท - - 0.00% 12,000.00
ประเภทคาบริการทางดานโทรคมนาคม 96,313.91 100,000.00 -15.00% 85,000.00

รวมคาสาธารณูปโภค 180,705.11 187,000.00 -1.60% 184,000.00
รวมงบดําเนินงาน 1,249,047.91 1,473,400.00 -23.65% 1,125,000.00

3. งบรายจายอ่ืน
หมวดรายจายอ่ืน

ประเภทคาจางท่ีปรึกษาซึ่งไมเก่ียวกับครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง  หรือไมไดมาซึ่งครุภัณฑ
หรือสิ่งกอสราง

20,000.00 20,000.00 0.00% 20,000.00
รวมหมวดรายจายอ่ืน 20,000.00 20,000.00 0.00% 20,000.00

รวมงบรายจายอ่ืน 20,000.00 20,000.00 0.00% 20,000.00
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จายจริง
ป 2556 ป 2557 ยอดตาง(%) ป 2558

ประมาณการรายการ

4. งบลงทุน
หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง
หมวดคาครุภัณฑ

ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 128,900.00 63,300.00 -74.00% 16,460.00
      - รายการคาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก  ทรงสูง จํานวน 1 หลัง - - 0.00% 4,900.00
      - รายการคาจัดซื้อโตะพลาสติกเอนกประสงค  จํานวน 4 ตัว - - 0.00% 11,560.00
      - รายการคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  จํานวน 2 เครื่อง - 56,800.00 -100.00% -
      - รายการคาจัดซื้อโตะทํางานพรอมเกาอ้ี  จํานวน 1 ชุด - 6,500.00 -100.00% -
      - รายการคาจัดซื้อเคครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล  จํานวน 1 เครื่อง 98,000.00 0.00% -      - รายการคาจัดซื้อเคครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล  จํานวน 1 เครื่อง 98,000.00 0.00% -
      - รายการคาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บานประตู  จํานวน 2 หลัง 8,400.00 0.00% -
      - รายการคาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารแบบ 4 ลิ้นชัก  จํานวน 1 หลัง 4,500.00 0.00% -
      - รายการคาจัดซื้อโตะทํางานและเกาอ้ีสําหรับผูบริหาร  จํานวน 1 ชุด 18,000.00 - 0.00% -
ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร 35,100.00 - 0.00% 34,000.00
      - รายการคาจัดซื้อคอมพิวเตอร  จํานวน 1 เครื่อง 35,100.00 - 0.00% 22,000.00
      - รายการคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ  จํานวน 1 เครื่อง - - 0.00% 12,000.00
ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ - - 0.00% 20,000.00

รวมคาครุภัณฑ 164,000.00 63,300.00 11.31% 70,460.00
รวมหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง 164,000.00 63,300.00 11.31% 70,460.00

รวมงบลงทุน 164,000.00 63,300.00 11.31% 70,460.00
รวมงานบริหารท่ัวไป 6,446,553.91 7,630,920.00 4.71% 7,990,140.00
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จายจริง
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ประมาณการรายการ

2.1.2 งานบริหารคลัง (กองคลัง)
1. งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน
เงินเดือน (ฝายการเมือง)

ประเภท เงินเดือนนายก/รองนายก -
ประเภท เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก -
ประเภท เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก -
ประเภท เงินคาตอบแทนเลขานุการนายก -
ประเภท เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา อปท. -ประเภท เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา อปท. -

รวมเงินเดือน (ฝายการเมือง) - - -
เงินเดือน (ฝายประจํา)

ประเภท เงินเดือนพนักงาน 737,779.00 893,332.00 27.54% 1,139,400.00
ประเภท เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงาน 106,640.00 175,400.00 -100.00% -
ประเภท เงินประจําตําแหนง - 42,000.00 0.00% 42,000.00
ประเภท คาตอบแทนพนักงานจาง 75,240.00 78,360.00 57.43% 123,360.00
ประเภท เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง 34,080.00 29,640.00 -19.03% 24,000.00

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 953,739.00 1,218,732.00 9.03% 1,328,760.00
รวมหมวดเงินเดือน 953,739.00 1,218,732.00 9.03% 1,328,760.00

รวมงบบุคลากร 953,739.00 1,218,732.00 9.03% 1,328,760.00
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2. งบดําเนินงาน
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  และคาสาธารณูปโภค
หมวดคาตอบแทน

ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคการบริหารสวนตําบล 138,500.00 140,000.00 35.71% 190,000.00
      - รายการคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 38,500.00 40,000.00 0.00% 40,000.00
      - รายการเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ 100,000.00 100,000.00 50.00% 150,000.00
ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - 5,000.00 0.00% 5,000.00
ประเภทคาเชาบาน 108,474.00 122,000.00 -46.72% 65,000.00
ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 12,835.00 15,000.00 0.00% 15,000.00ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 12,835.00 15,000.00 0.00% 15,000.00
ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 56,371.00 10,000.00 -100.00% -

รวมหมวดคาตอบแทน 316,180.00 292,000.00 -5.82% 275,000.00
หมวดคาใชสอย

ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 24,600.00 50,000.00 -60.00% 20,000.00
ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 1,190.00 50,000.00 80.00% 90,000.00
      - รายการคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 1,190.00 30,000.00 100.00% 60,000.00
      - รายการคาใชจายในโครงการจัดทําแผนท่ีภาษี - 20,000.00 50.00% 30,000.00
ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม - 10,000.00 0.00% 10,000.00

รวมหมวดคาใชสอย 25,790.00 110,000.00 9.09% 120,000.00
หมวดคาวัสดุ

ประเภทวัสดุสํานักงาน 35,400.00 50,000.00 0.00% 50,000.00
ประเภทวัสดุงานบานงานครัว 13,500.00 15,000.00 33.33% 20,000.00
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร 11,600.00 20,000.00 0.00% 20,000.00
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รวมหมวดคาวัสดุ 60,500.00 85,000.00 5.88% 90,000.00
หมวดคาสาธารณูปโภค

ประเภทคาไปรษณีย 3,353.00 5,000.00 0.00% 5,000.00
รวมคาสาธารณูปโภค 3,353.00 5,000.00 0.00% 5,000.00

รวมงบดําเนินงาน 405,823.00 492,000.00 -0.41% 490,000.00
3. งบลงทุน
หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง
หมวดคาครุภัณฑ

ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร - - 0.00% 22,000.00ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร - - 0.00% 22,000.00
      - รายการคาจัดซื้อคอมพิวเตอร  จํานวน 1 ชุด - - 0.00% 22,000.00
ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 15,600.00 - 0.00% -
      - รายการคาจัดซื้อกลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล  จํานวน 1 เครื่อง 15,600.00 - 0.00% -
ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว 5,000.00 - 0.00% -
      - รายการคาจัดซื้อถังตมน้ํารอน  จํานวน 1 ใบ 5,000.00 - 0.00% -

รวมคาครุภัณฑ 20,600.00 - 0.00% 22,000.00
รวมหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง 20,600.00 - 0.00% 22,000.00

รวมงบลงทุน 20,600.00 - 0.00% 22,000.00
รวมงานบริหารคลัง 1,380,162.00 1,710,732.00 7.60% 1,840,760.00
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2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
2.2.1 งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

1. งบดําเนินงาน
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  และคาสาธารณูปโภค
หมวดคาใชสอย

ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ - 60,000.00 -100.00% -
      - รายการคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการหมูบานนาอยู - 60,000.00 -100.00% -
      - รายการคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝาย
พลเรือนและฝกอบรมทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน

0.00%      - รายการคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝาย
พลเรือนและฝกอบรมทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน

0.00%

รวมหมวดคาใชสอย - 60,000.00 -100.00% -
รวมงบดําเนินงาน - 60,000.00 -100.00% -

3. งบลงทุน
หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง
หมวดคาครุภัณฑ

ประเภทครุภัณฑอ่ืน 32,000.00 - 0.00% -
      - รายการคาจัดซื้อกรวยจราจร  จํานวน 20 ตัว 10,000.00 - 0.00% -
      - รายการคาจัดซื้อชุดหยุดตรวจแบบกลองไฟ  จํานวน 2 ชุด 22,000.00 - 0.00% -

รวมคาครุภัณฑ 32,000.00 - 0.00% -
รวมหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง 32,000.00 - 0.00% -

รวมงบลงทุน 32,000.00 - 0.00% -
รวมงานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 32,000.00 60,000.00 -100.00% -
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2.2.2 งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
1. งบดําเนินงาน
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  และคาสาธารณูปโภค
หมวดคาใชสอย

ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ - 5,000.00 1450.00% 77,500.00
      - รายการคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการอบรมใหความรูเบื้องตนเก่ียวกับ
การบรรเทาสาธารณภัย

- 5,000.00 -100.00% -

      - รายการคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการฝกอบรมทบทวน อปพร. - - 0.00% -
      - รายการคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝาย
พลเรือนและฝกอบรมทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน

- -
0.00%

77,500.00      - รายการคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝาย
พลเรือนและฝกอบรมทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน

- -
0.00%

77,500.00

รวมหมวดคาใชสอย - 5,000.00 1450.00% 77,500.00
หมวดคาวัสดุ

ประเภทวัสดุเครื่องแตงกาย - - 0.00% 47,500.00
รวมหมวดคาวัสดุ - - 0.00% 47,500.00
รวมงบดําเนินงาน - 5,000.00 2400.00% 125,000.00

2. งบลงทุน
หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง
หมวดคาครุภัณฑ

ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง - - 0.00% 270,000.00
      - รายการคาจัดซื้อรถยนตเพ่ือบรรเทาสาธารณภัย (รถอีแตน) - - 0.00% -

รวมหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง - - 0.00% 270,000.00
รวมงานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย - 5,000.00 7800.00% 395,000.00
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3.1 แผนงานการศึกษา
3.1.1 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา (สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

1. งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน
เงินเดือน (ฝายประจํา)

ประเภท เงินเดือนพนักงาน 182,880.00 214,600.00 25.76% 269,880.00
ประเภท เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงาน 12,000.00 11,400.00 -100.00% -
ประเภท เงินประจําตําแหนง - 42,000.00 0.00% 42,000.00

3.ดานบริการชุมชนและสังคม

ประเภท เงินประจําตําแหนง - 42,000.00 0.00% 42,000.00
ประเภท คาตอบแทนพนักงานจาง 75,240.00 142,440.00 -13.40% 123,360.00
ประเภท เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง 67,860.00 73,560.00 -75.53% 18,000.00

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 337,980.00 484,000.00 -6.36% 453,240.00
รวมหมวดเงินเดือน 337,980.00 484,000.00 -6.36% 453,240.00

รวมงบบุคลากร 337,980.00 484,000.00 -6.36% 453,240.00
2. งบดําเนินงาน
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  และคาสาธารณูปโภค
หมวดคาตอบแทน

ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคการบริหารสวนตําบล 100,000.00 100,000.00 50.00% 150,000.00
      - รายการเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ 100,000.00 100,000.00 50.00% 150,000.00
ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - 5,000.00 0.00% 5,000.00
ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 4,374.00 5,000.00 -100.00% -

รวมหมวดคาตอบแทน 104,374.00 110,000.00 40.91% 155,000.00
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หมวดคาใชสอย
ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 194,558.00 240,000.00 -30.00% 168,000.00
ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 136,796.00 146,000.00 6.16% 155,000.00
      - รายการคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 31,596.00 40,000.00 25.00% 50,000.00
      - รายการคาใชจายในการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 100,000.00 100,000.00 0.00% 100,000.00
      - รายการคาใชจายในการจัดงานวันแมแหงชาติ 5,200.00 6,000.00 -16.67% 5,000.00
ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม 2,500.00 40,000.00 -75.00% 10,000.00
      - รายการคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ 2,500.00 10,000.00 0.00% 10,000.00
      - รายการคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมท่ีดินและสิ่งกอสราง - 30,000.00 -100.00% -      - รายการคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมท่ีดินและสิ่งกอสราง - 30,000.00 -100.00% -

รวมหมวดคาใชสอย 333,854.00 426,000.00 -21.83% 333,000.00
หมวดคาวัสดุ

ประเภทวัสดุสํานักงาน 31,494.00 30,000.00 33.33% 40,000.00
ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ - 3,000.00 66.67% 5,000.00
ประเภทวัสดุงานบานงานครัว 19,337.00 20,000.00 50.00% 30,000.00
ประเภทอาหารเสริม (นม) 810,103.75 860,418.00 -8.03% 791,289.00
      - รายการคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สําหรับโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(สพฐ.)

638,059.65 652,345.00 -3.85% 627,217.00

      - รายการคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 172,044.10 208,073.00 -21.15% 164,072.00
ประเภทวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย - 5,000.00 0.00% 5,000.00
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร - 5,000.00 0.00% 5,000.00
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร - 5,000.00 60.00% 8,000.00

รวมหมวดคาวัสดุ 860,934.75 928,418.00 -4.75% 884,289.00
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หมวดคาสาธารณูปโภค
ประเภทคาไฟฟา 9,566.76 15,000.00 0.00% 15,000.00
ประเภทคาน้ําประปา 960.00 6,000.00 -16.67% 5,000.00
ประเภทคาไปรษณีย - 500.00 0.00% 500.00

รวมคาสาธารณูปโภค 10,526.76 21,500.00 -4.65% 20,500.00
รวมงบดําเนินงาน 1,309,689.51 1,485,918.00 -6.27% 1,392,789.00

3. งบอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)
ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ 668,200.00 1,029,000.00 31.97% 1,358,000.00
      - รายการอุดหนุนตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดบานตําแย 384,800.00 621,600.00 -18.92% 504,000.00      - รายการอุดหนุนตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดบานตําแย 384,800.00 621,600.00 -18.92% 504,000.00
      - รายการอุดหนุนตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดบานโคกเพ็ด 132,600.00 218,400.00 -4.76% 208,000.00
      - รายการอุดหนุนตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนไตรราษฎรสามัคคี 150,800.00 189,000.00 12.17% 212,000.00
      - รายการอุดหนุนตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบานทุงมนวิทยาคาร - - 0.00% 344,000.00
      - รายการอุดหนุนโรงเรียนวัดบานตําแยตามโครงการสงเสริมการเรียนรูดานเศรษฐกิจ
พอเพียง

- - 0.00% 30,000.00

      - รายการอุดหนุนโรงเรียนวัดบานโคกเพ็ดตามโครงการสงเสริมการเรียนรูดานการ
เลี้ยงปลาดุก

- - 0.00% 20,000.00

      - รายการอุดหนุนโรงเรียนไตรราษฎรสามัคคีตามโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
สําหรับเยาวชน

- - 0.00% 20,000.00

      - รายการอุดหนุนโรงเรียนบานทุงมนวิทยาคารตามโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
 สําหรับเยาวชน

- - 0.00% 20,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 668,200.00 1,029,000.00 31.97% 1,358,000.00
รวมงบอุดหนุน 668,200.00 1,029,000.00 31.97% 1,358,000.00
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4. งบลงทุน
หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง
หมวดคาครุภัณฑ

ประเภทครุภัณฑสํานักงาน - 9,900.00 -21.21% 7,800.00
      - รายการคาจัดซื้อตูเก็บเอกสารแบบ 2 บานประตู - 8,400.00 -100.00% -
      - รายการคาจัดซื้อเกาอ้ีทํางาน - 1,500.00 -100.00% -
      - รายการคาจัดซื้อชั้นวางของไม 3 ชั้น - - 0.00% 3,400.00
      - รายการคาจัดซื้อชั้นวางของไม 3 ประตู มีกุญแจ - - 0.00% 4,400.00
ประเภทครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย - - 0.00% 24,000.00ประเภทครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย - - 0.00% 24,000.00
      - รายการคาจัดซื้อเตียงผูปวย 2 ไกร มือหมุนพรอมท่ีนอน - - 0.00% 24,000.00
ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว - - 0.00% 35,000.00
      - รายการคาจัดซื้อเครื่องกรองน้ําดื่ม พรอมติดตั้ง - - 0.00% 35,000.00
ประเภทครุภัณฑคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ - - 0.00% 10,000.00

รวมคาครุภัณฑ - 9,900.00 675.76% 76,800.00
รวมหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง - 9,900.00 675.76% 76,800.00

รวมงบลงทุน - 9,900.00 675.76% 76,800.00
รวมงานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 2,315,869.51 3,008,818.00 9.04% 3,280,829.00
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3.1.2 งานระดับกอนวัยเรียนและปฐมศึกษา
1. งบดําเนินงาน
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  และคาสาธารณูปโภค
หมวดคาใชสอย

ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 325,660.00 561,840.00 -23.25% 431,200.00
      - รายการคาใชจายในโครงการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา 305,760.00 546,840.00 -21.15% 431,200.00
      - รายการคาใชจายในการตรวจสุขภาพคุณหนูสุขภาพดี 9,900.00 5,000.00 -100.00% -
      - รายการคาใชจายพิธีการเปดปายอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก - - 0.00% -
      - รายการคาใชจายในพิธีการมอบอนุบัตรเด็กกอนวัยเรียน 10,000.00 10,000.00 -100.00% -      - รายการคาใชจายในพิธีการมอบอนุบัตรเด็กกอนวัยเรียน 10,000.00 10,000.00 -100.00% -

รวมหมวดคาใชสอย 325,660.00 561,840.00 -23.25% 431,200.00
รวมงบดําเนินงาน 325,660.00 561,840.00 -23.25% 431,200.00

2. งบลงทุน
หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง
หมวดคาครุภัณฑ

ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร 35,100.00 - 0.00% -
      - รายการคาจัดซื้อคอมพิวเตอร 35,100.00 - 0.00% -

รวมคาครุภัณฑ 35,100.00 - 0.00% -
รวมหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง 35,100.00 - 0.00% -

รวมงบลงทุน 35,100.00 - 0.00% -
รวมงานระดับกอนวัยเรียนและปฐมศึกษา 360,760.00 561,840.00 -23.25% 431,200.00
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3.2 แผนงานสาธารณสุข
3.2.1 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน

1. งบดําเนินงาน
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  และคาสาธารณูปโภค
หมวดคาวัสดุ

ประเภทวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 24,493.00 25,000.00 0.00% 25,000.00
      - รายการวัสดุอุปกรณปองกันและรักษาโรคสัตวเลี้ยง 24,493.00 25,000.00 -100.00% -

รวมหมวดคาวัสดุ 24,493.00 25,000.00 0.00% 25,000.00
รวมงบดําเนินงาน 24,493.00 25,000.00 0.00% 25,000.00รวมงบดําเนินงาน 24,493.00 25,000.00 0.00% 25,000.00

2. งบอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)
ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน 140,000.00 140,000.00 50.00% 210,000.00
      - รายการอุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานหมูบาน 140,000.00 140,000.00 50.00% 210,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 140,000.00 140,000.00 50.00% 210,000.00
รวมงบอุดหนุน 140,000.00 140,000.00 50.00% 210,000.00

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 164,493.00 165,000.00 42.42% 235,000.00
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3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห
3.2.1 งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห

1. งบดําเนินงาน
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  และคาสาธารณูปโภค
หมวดคาใชสอย

ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 114,431.80 80,000.00 -100.00% -
      - รายการคาใชจายในการจัดงานประเพณีรดน้ําขอพรผูสูงอายุ 70,000.00 80,000.00 -100.00% -
      - รายการคาใชจายในโครงการควบคุมปองกันไขเลือดออกและรณรงคทําลายแหลง
เพาะพันธุยุงลาย

44,431.80 - 0.00% -      - รายการคาใชจายในโครงการควบคุมปองกันไขเลือดออกและรณรงคทําลายแหลง
เพาะพันธุยุงลาย

44,431.80 - 0.00% -

รวมหมวดคาใชสอย 114,431.80 80,000.00 -100.00% -
รวมงบดําเนินงาน 114,431.80 80,000.00 -100.00% -

2. งบอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)
ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ - - 0.00% -
      - รายการอุดหนุนกิจการก่ิงกาชาดอําเภอประทาย - - 0.00% -

รวมหมวดเงินอุดหนุน - - 0.00% -
รวมงบอุดหนุน - - 0.00% -

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 114,431.80 80,000.00 -100.00% -
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3.3 แผนงานเคหะและชุมชน
3.3.1 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (กองชาง)

1. งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน
เงินเดือน (ฝายประจํา)

ประเภท เงินเดือนพนักงาน 282,130.00 360,120.00 30.19% 468,840.00
ประเภท เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงาน 13,580.00 18,000.00 -100.00% -
ประเภท เงินประจําตําแหนง - 42,000.00 0.00% 42,000.00
ประเภท คาตอบแทนพนักงานจาง 75,240.00 155,040.00 -17.34% 128,160.00ประเภท คาตอบแทนพนักงานจาง 75,240.00 155,040.00 -17.34% 128,160.00
ประเภท เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง 32,760.00 70,800.00 -49.15% 36,000.00

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 403,710.00 645,960.00 4.50% 675,000.00
รวมหมวดเงินเดือน 403,710.00 645,960.00 4.50% 675,000.00

รวมงบบุคลากร 403,710.00 645,960.00 4.50% 675,000.00
2. งบดําเนินงาน
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  และคาสาธารณูปโภค
หมวดคาตอบแทน

ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคการบริหารสวนตําบล 50,000.00 55,000.00 0.00% 55,000.00
      - รายการคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน - 5,000.00 0.00% 5,000.00
      - รายการเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ 50,000.00 50,000.00 0.00% 50,000.00
ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - 3,000.00 -66.67% 1,000.00
ประเภทคาเชาบาน 28,800.00 30,000.00 20.00% 36,000.00
ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร - 5,000.00 0.00% 5,000.00
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ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล - 10,000.00 -100.00% -
รวมหมวดคาตอบแทน 78,800.00 103,000.00 -5.83% 97,000.00

หมวดคาใชสอย
ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 5,900.00 50,000.00 166.00% 133,000.00
ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 6,248.00 25,000.00 100.00% 50,000.00
      - รายการคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 6,248.00 25,000.00 100.00% 50,000.00
ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม 194,616.00 100,000.00 -50.00% 50,000.00

รวมหมวดคาใชสอย 206,764.00 175,000.00 33.14% 233,000.00
หมวดคาวัสดุหมวดคาวัสดุ

ประเภทวัสดุสํานักงาน 24,104.00 30,000.00 0.00% 30,000.00
ประเภทคาวัสดุกอสราง 69,678.00 50,000.00 0.00% 50,000.00
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 27,896.00 50,000.00 0.00% 50,000.00
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร - 5,000.00 0.00% 5,000.00
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร 13,300.00 30,000.00 0.00% 30,000.00

รวมหมวดคาวัสดุ 134,978.00 165,000.00 0.00% 165,000.00
รวมงบดําเนินงาน 420,542.00 443,000.00 11.74% 495,000.00

3. งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง)
หมวดคาครุภัณฑ

ประเภทครุภัณฑสํานักงาน - 8,400.00 238.10% 28,400.00
      - รายการคาจัดซื้อตูเก็บเอกสารแบบ 2 บานประตู - 8,400.00 -100.00% -
      - รายการคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ - - 0.00% 28,400.00
ประเภทครุภัณฑกอสราง 40,660.00 - 0.00% -
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      - รายการคาจัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต 40,660.00 - 0.00% -
ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร - - 0.00% -
      - รายการคาจัดซื้อเครื่องพิมพ ขนาด A3 - - 0.00% -
ประเภทครุภัณฑคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ - - 0.00% 10,000.00

รวมคาครุภัณฑ 40,660.00 8,400.00 357.14% 38,400.00
หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง

ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง - - 0.00% 141,500.00
รวมคาท่ีดินและสิ่งกอสราง - - 0.00% 141,500.00

รวมงบลงทุน (คาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง) 40,660.00 8,400.00 2041.67% 179,900.00รวมงบลงทุน (คาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง) 40,660.00 8,400.00 2041.67% 179,900.00
รวมงานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 864,912.00 1,097,360.00 43.51% 1,574,843.00

3.3.2 งานไฟฟาถนน
1. งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง)
หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง

ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 2,097,870.00 2,215,000.00 25.23% 2,773,900.00
      - รายการโครงการกอสรางถนน  คสล. ตามแบบมาตรฐาน  อบต.กําหนด  เพ่ือ
ดําเนินการกอสราง  ถนน  คสล บริเวณบานโคกสวาง หมูท่ี 7 ถึงบานดอนตะหนิน  หมูท่ี
 5

- - 0.00% 1,981,000.00

      - รายการโครงการกอสรางถนน  คสล. ตามแบบมาตรฐาน  อบต.กําหนด  เพ่ือ
ดําเนินการกอสราง  ถนน  คสล บริเวณบานโนนกลาง หมูท่ี 12 ถึงบานโคกสะอาด  หมูท่ี
  9

- - 0.00% 591,000.00

      - รายการโครงการกอสรางถนน  คสล. ตามแบบมาตรฐาน  อบต.กําหนด  เพ่ือ
ดําเนินการกอสราง  ถนน  คสล บริเวณบานหนองกวาง หมูท่ี 11

- - 0.00% 33,000.00

      - รายการโครงการปรับปรุงระบบน้ําประปา  เพ่ือดําเนินการปรับปรุงระบบประปา
บานโคกสวาง  หมูท่ี 7

- - 0.00% 54,000.00
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      - รายการโครงการปรับปรุงระบบน้ําประปา  เพ่ือดําเนินการปรับปรุงระบบประปา
บานดอนหวาย  หมูท่ี 14

- - 0.00% 15,000.00

      - รายการโครงการกอสรางถนนดิน  เพ่ือดําเนินการกอสรางถนนดินรอบโคกกลาง
บริเวณบานหนองคาย หมูท่ี 10

- - 0.00% 99,900.00

      - รายการโครงการกอสรางถนน  คสล. ตามแบบมาตรฐาน  อบต.กําหนด  เพ่ือ
ดําเนินการกอสราง  ถนน  คสล บริเวณบานโนนกลาง หมูท่ี 12 ถึงบานโคกสะอาด  หมูท่ี
  9

- 900,000.00 -100.00% -

      - รายการโครงการกอสรางถนน  คสล. ตามแบบมาตรฐาน  อบต.กําหนด  เพ่ือ
ดําเนินการกอสราง  ถนน  คสล บริเวณบานโคกเพ็ด หมูท่ี 6

- 285,000.00 -100.00% -

      - รายการโครงการกอสรางถนน  คสล. ตามแบบมาตรฐาน  อบต.กําหนด  เพ่ือ
ดําเนินการกอสราง  ถนน  คสล บริเวณบานดอนตะหนิน หมูท่ี 5

- 263,000.00 -100.00% -      - รายการโครงการกอสรางถนน  คสล. ตามแบบมาตรฐาน  อบต.กําหนด  เพ่ือ
ดําเนินการกอสราง  ถนน  คสล บริเวณบานดอนตะหนิน หมูท่ี 5

- 263,000.00 -100.00% -

      - รายการโครงการกอสรางถนน  คสล. ตามแบบมาตรฐาน  อบต.กําหนด  เพ่ือ
ดําเนินการกอสราง  ถนน  คสล บริเวณบานตําแย หมูท่ี 3

- 203,000.00 -100.00% -

      - รายการโครงการกอสรางถนน  คสล. ตามแบบมาตรฐาน  อบต.กําหนด  เพ่ือ
ดําเนินการกอสราง  ถนน  คสล บริเวณบานหนองไมตาย หมูท่ี 8

- 99,000.00 -100.00% -

      - รายการโครงการกอสรางถนนหินคลุก  เพ่ือดําเนินการกอสรางถนนหินคลุก บริเวณ
บานโนนยูง หมูท่ี 13

- 206,000.00 -100.00% -

      - รายการโครงการกอสรางถนน  คสล. ตามแบบมาตรฐาน  อบต.กําหนด  เพ่ือ
ดําเนินการกอสราง  ถนน  คสล บริเวณบานหนองกวาง หมูท่ี 11

- 75,000.00 -100.00% -

      - รายการโครงการกอสรางถนนดิน  เพ่ือดําเนินการกอสรางถนนดิน บริเวณบานดอน
หวาย หมูท่ี 14

- 184,000.00 -100.00% -

      - รายการโครงการกอสรางถนนดิน เพ่ือดําเนินการกอสรางถนนดิน บริเวณบานดอน
หวาย หมูท่ี 14

378,400.00 - 0.00% -

      - รายการโครงการกอสรางถนน  คสล. ตามแบบมาตรฐาน  อบต.กําหนด  เพ่ือ
ดําเนินการกอสราง  ถนน  คสล บริเวณบานตําแย หมูท่ี 3

130,500.00 - 0.00% -
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      - รายการโครงการกอสรางถนน  คสล. ตามแบบมาตรฐาน  อบต.กําหนด  เพ่ือ
ดําเนินการกอสราง  ถนน  คสล บริเวณบานหนองแวง หมูท่ี 4

204,000.00 - 0.00% -

      - รายการโครงการกอสรางถนน  คสล. ตามแบบมาตรฐาน  อบต.กําหนด  เพ่ือ
ดําเนินการกอสราง  ถนน  คสล บริเวณบานโนนยูง หมูท่ี 13

237,500.00 - 0.00% -

      - รายการโครงการกอสรางถนน  คสล. ตามแบบมาตรฐาน  อบต.กําหนด  เพ่ือ
ดําเนินการกอสราง  ถนน  คสล บริเวณบานหนองไมตาย หมูท่ี 8 (ชวงท่ี 1)

53,500.00 - 0.00% -

      - รายการโครงการกอสรางถนน  คสล. ตามแบบมาตรฐาน  อบต.กําหนด  เพ่ือ
ดําเนินการกอสราง  ถนน  คสล บริเวณบานหนองไมตาย  หมูท่ี 8 (ชวงท่ี 2)

51,000.00 - 0.00% -

      - รายการโครงการกอสรางถนนดิน  เพ่ือดําเนินการกอสรางถนนดิน บริเวณบานโคก
สะอาด หมูท่ี 9

68,600.00 - 0.00% -      - รายการโครงการกอสรางถนนดิน  เพ่ือดําเนินการกอสรางถนนดิน บริเวณบานโคก
สะอาด หมูท่ี 9

68,600.00 - 0.00% -

      - รายการโครงการกอสรางถนน  คสล. ตามแบบมาตรฐาน  อบต.กําหนด  เพ่ือ
ดําเนินการกอสราง  ถนน  คสล บริเวณบานหนองคาย หมูท่ี 10 ถึงบานโนนกลาง หมูท่ี
12

498,000.00 - 0.00% -

      - รายการโครงการกอสรางถนน  คสล. ตามแบบมาตรฐาน  อบต.กําหนด  เพ่ือ
ดําเนินการกอสราง  ถนน  คสล บริเวณบานหนองกวาง หมูท่ี 11

192,500.00 - 0.00% -

      - รายการโครงการกอสรางถนน  คสล. ตามแบบมาตรฐาน  อบต.กําหนด  เพ่ือ
ดําเนินการกอสราง  ถนน  คสล บริเวณบานสําโรง หมูท่ี 1

113,870.00 - 0.00% -

      - รายการโครงการกอสรางถนน  คสล. ตามแบบมาตรฐาน  อบต.กําหนด  เพ่ือ
ดําเนินการกอสราง  ถนน  คสล บริเวณบานดอนตะหนิน หมูท่ี 5

170,000.00 - 0.00% -

ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง - - 0.00% 100,000.00
รวมคาท่ีดินและสิ่งกอสราง 2,097,870.00 2,215,000.00 29.75% 2,873,900.00

รวมงบลงทุน (คาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง) 2,097,870.00 2,215,000.00 29.75% 2,873,900.00

รวมงานงบไฟฟาถนน 2,097,870.00 2,215,000.00 29.75% 2,873,900.00
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3.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
3.4.1 งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน

1. งบดําเนินงาน
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  และคาสาธารณูปโภค
หมวดคาใชสอย

ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 170,000.00 130,000.00 0.00% 130,000.00
      - รายการคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.
2559-2561) และแผนชุมชน

10,000.00 20,000.00 0.00% 20,000.00

      - รายการคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพผูสูงอายุ 160,000.00 70,000.00 -100.00% -      - รายการคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพผูสูงอายุ 160,000.00 70,000.00 -100.00% -
      - รายการคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี - 35,000.00 -100.00% -
      - รายการคาใชจายในการจัดกิจกรรมเขาคายคุณธรรม จริยธรรม คณะผูบริหาร
สมาชิกสภาฯ และพนักงานสวนตําบล

- 5,000.00 -100.00% -

รวมหมวดคาใชสอย 170,000.00 130,000.00 0.00% 130,000.00
รวมงบดําเนินงาน 170,000.00 130,000.00 0.00% 130,000.00

2. งบอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)
ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ - 20,000.00 -100.00% -
      - รายการอุดหนุนโครงการตานภัยยาเสพติดอําเภอประทาย - 20,000.00 -100.00% -

รวมหมวดเงินอุดหนุน - 20,000.00 -100.00% -
รวมงบอุดหนุน - 20,000.00 -100.00% -

รวมงานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 170,000.00 150,000.00 -13.33% 130,000.00
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3.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
3.5.1 งานกีฬาและนันทนาการ

1. งบดําเนินงาน
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  และคาสาธารณูปโภค
หมวดคาใชสอย

ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 100,850.00 110,000.00 18.18% 130,000.00
      - รายการคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาตานภัยยาเสพติด 100,000.00 100,000.00 20.00% 120,000.00
      - รายการคาใชจายในการสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน 850.00 10,000.00 0.00% 10,000.00

รวมหมวดคาใชสอย 100,850.00 110,000.00 18.18% 130,000.00รวมหมวดคาใชสอย 100,850.00 110,000.00 18.18% 130,000.00
หมวดคาวัสดุ

ประเภทวัสดุกีฬา 70,000.00 70,000.00 0.00% 70,000.00
รวมหมวดคาวัสดุ 70,000.00 70,000.00 0.00% 70,000.00
รวมงบดําเนินงาน 170,850.00 180,000.00 11.11% 200,000.00

2. งบอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)
ประเภทเงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน - 50,000.00 -100.00% -
      - รายการอุดหนุนตามโครงการจัดแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 43 - 50,000.00 -100.00% -

รวมหมวดเงินอุดหนุน - 50,000.00 -100.00% -
รวมงบอุดหนุน - 50,000.00 -100.00% -

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 170,850.00 230,000.00 -13.04% 200,000.00
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3.5.2 งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น
1. งบดําเนินงาน
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  และคาสาธารณูปโภค
หมวดคาใชสอย

ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 29,160.00 20,000.00 225.00% 65,000.00
      - รายการคาใชจายในการจัดงานประเพณีถวายเทียนพรรษา 29,160.00 20,000.00 -25.00% 15,000.00
      - รายการคาใชจายในการจัดงานประเพณีรดน้ําขอพรผูสูงอายุ - - 0.00% 50,000.00

รวมหมวดคาใชสอย 29,160.00 20,000.00 225.00% 65,000.00
รวมงานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น 29,160.00 20,000.00 225.00% 65,000.00รวมงานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น 29,160.00 20,000.00 225.00% 65,000.00

รวมทุกแผนงาน(ดานบริการชุมชนและสังคม) 6,288,346.31 7,528,018.00 16.77% 8,790,772.00
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4.1 แผนงานการเกษตร
4.1.1 งานสงเสริมการเกษตร

1. งบดําเนินงาน
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  และคาสาธารณูปโภค
หมวดคาใชสอย

ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 40,000.00 45,000.00 188.89% 130,000.00
      - รายการคาใชจายในการจัดแสดงและจําหนายผลิตภัณฑ 40,000.00 40,000.00 0.00% 40,000.00
      - รายการคาใชจายในการดําเนินโครงการปรับปรุงและสนับสนุนการดําเนินงาน
ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล

- - 0.00% 50,000.00

4. ดานเศรษฐกิจ

      - รายการคาใชจายในการดําเนินโครงการปรับปรุงและสนับสนุนการดําเนินงาน
ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล

- - 0.00% 50,000.00

      - รายการคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมการใชปุยพืชสดปรับปรุงดินในนาขาว - - 0.00% 40,000.00
      - รายการคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการดานการเกษตร - 5,000.00 -100.00% -

รวมหมวดคาใชสอย 40,000.00 45,000.00 188.89% 130,000.00
หมวดคาวัสดุ

ประเภทวัสดุการเกษตร - - 0.00% 10,000.00
รวมหมวดคาวัสดุ - - 0.00% 10,000.00
รวมงบดําเนินงาน 40,000.00 45,000.00 211.11% 140,000.00

2. งบอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)
ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ - 30,000.00 0.00% 30,000.00
      - รายการอุดหนุนใหท่ีทําการปกครองอําเภอประทาย(กิจกรรมของดีอําเภอประทาย) - 30,000.00 0.00% 30,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน - 30,000.00 0.00% 30,000.00
รวมงบอุดหนุน - 30,000.00 0.00% 30,000.00
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3. งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง)
หมวดคาครุภัณฑ

ประเภทครุภัณฑการเกษตร - - 0.00% -
      - รายการคาจัดซื้อตูเก็บเอกสารแบบ 2 บานประตู - - 0.00% -

รวมหมวดคาครุภัณฑ - - 0.00% -
รวมงานสงเสริมการเกษตร 40,000.00 75,000.00 126.67% 170,000.00

4.2.1 งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม
1. งบดําเนินงาน
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  และคาสาธารณูปโภคหมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  และคาสาธารณูปโภค
หมวดคาใชสอย

ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 9,890.00 10,000.00 0.00% 10,000.00
      - รายการคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการทองถ่ินไทยรวมใจภักดิ์รักษพ้ืนท่ีสี
เขียว  แมท้ังประเทศปลูกตนไมถวาย 77 แสนตน 9,890.00 10,000.00

-100.00% -

      - รายการคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์ พระบามราชินีนาถ

- - 0.00% 10,000.00

รวมหมวดคาใชสอย 9,890.00 10,000.00 0.00% 10,000.00
รวมงบดําเนินงาน 9,890.00 10,000.00 0.00% 10,000.00

รวมงานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม 9,890.00 10,000.00 0.00% 10,000.00
รวมทุกแผนงาน(ดานดานเศรษฐกิจ) 49,890.00 85,000.00 111.76% 180,000.00





รายละเอียดรายจายตามแผนงานรายละเอียดรายจายตามแผนงาน
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ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 19,710,000.00 บาท    จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษี
จัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเปน

1. งานงบกลาง รวม 513,328.00 บาท
หมวดงบกลาง รวม 513,328.00 บาท

รายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ 2558

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
อําเภอประทาย    จังหวัดนครราชสีมา

            1.1. ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ตั้งไว 77,577.- บาท  เพ่ือจายเปนเงินสมทบประกันสังคมของ
พนักงานจาง  ใหแก  สํานักงานประกันสังคม  จังหวัดนครราชสีมา   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานงบกลาง
(00410) งานงบกลาง (00411) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนว
ทางการพัฒนาป พ.ศ.2558 หนา 98
            1.2. ประเภทเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส  ตั้งไว 54,000.- บาท  เพ่ือจายเปนเบี้ยยังชีพใหแกผูปวยเอดส  จํานวน 9
  คน   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป
(พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2558 หนา 78

แผนงานงบกลาง
ดานการดําเนินงานอื่น

            1.3. ประเภทเงินสํารองจาย  ตั้งไว 153,002.- บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายในกรณีจําเปนเรงดวนฉุกเฉิน
เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน   ตั้งจายจากเงินรายได 139,494.- บาท   และะตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป
 13,508.- บาท  ปรากฎในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.
2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2558 หนา 82
            1.4. ประเภทรายจายตามขอผูกพัน  ตั้งไวรวม 100,000.- บาท  แยกเปน

(1) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ  อบต.หนองคาย  อําเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา  ตั้งไว
 100,000.- บาท  เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ  อบต.หนองคาย  อําเภอประทาย  จังหวัด
นครราชสีมา   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) ปรากฎในแผนพัฒนา
สามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2558 หนา 80
            1.5. ประเภทเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ  ตั้งไว 128,749.- บาท  เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (กบท.) ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง
(00411) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.

2558 หนา 98
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2. งานบริหารท่ัวไป (สํานักงานปลัด) รวม 7,990,140.00 บาท
2.1 งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน  คาจางประจํา  และคาจางช่ัวคราว) รวม 6,774,680.00 บาท
หมวดเงินเดือน (ฝายการเมือง) รวม 3,262,320.00 บาท

หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 2,346,480.00 บาท

            2.1.5 ประเภทเงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ตั้งไว 2,577,600.- บาท  เพ่ือจาย
เปนคาตอบแทนรายเดือนของ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน 29 ตําแหนง   ตั้งจายจาก
เงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.
2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2558 หนา 95 (สํานักงานปลัด)

            2.1.6 ประเภทเงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว 2,128,080.- บาท  เพ่ือจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวน
ทองถ่ินประจําป เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทองถ่ินประจําป จํานวน 9 อัตรา   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎใน
แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.
หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2558 หนา 94 (สํานักงานปลัด)

รายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ 2558

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
อําเภอประทาย    จังหวัดนครราชสีมา

            2,1.1 ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก  ตั้งไว 514,080.- บาท  เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือน
แกผูดํารงตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบล และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน 3 ตําแหนง   ตั้ง
จายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป
(พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2558 หนา 94 (สํานักงานปลัด)

            2.1.4 ประเภทเงินคาตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกองคการบริหารสวนตําบล  ตั้งไว 86,400.- บาท
เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน 1 ตําแหนง   ตั้งจายจาก
เงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.
2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2558 หนา 94 (สํานักงานปลัด)

            2.1.2 ประเภทเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก  ตั้งไว 42,120.- บาท  เพ่ือจายเปนเงิน
คาตอบแทนประจําตําแหนง แกผูดํารงตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบล และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล
จํานวน 3 ตําแหนง   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111)
ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2558 หนา
94 (สํานักงานปลัด)
            2.1.3 ประเภทเงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก  ตั้งไว 42,120.- บาท  เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทน
พิเศษ แกผูดํารงตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบล และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน 3 ตําแหนง
 ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) ปรากฎในแผนพัฒนา
สามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2558 หนา 94 (สํานักงานปลัด)

แผนงานบริหารงานทั่วไป
ดานบริหารทั่วไป
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- ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
- ตําแหนง รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล
- ตําแหนง หัวหนาสํานักงานปลัด
- ตําแหนง บุคลากร
- ตําแหนง เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน
- ตําแหนง นักพัฒนาชุมชน
- ตําแหนง นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ตําแหนง เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ตําแหนง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป

- ตําแหนง ผูชวยนักวิชาการเกษตร
- ตําแหนง ผูชวยเจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน
- ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานสงเสริมสุขภาพ
- ตําแหนง ผูชวยเจาหนาท่ีบันทึกขอมูล
- ตําแหนง ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ
- ตําแหนง พนักงานขับรถ
- ตําแหนง คนงานท่ัวไป
- ตําแหนง นักการภารโรง

            2.1.7 ประเภทเงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงาน  ตั้งไว 67,200.- บาท  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราว
เงินคาตอบแทนพิเศษตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป
(00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใต

แนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2558 หนา 94 (สํานักงานปลัด)
            2.1.8 ประเภทเงินประจําตําแหนง  ตั้งไว 151,200.- บาท  เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงของผูบริหาร
ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล และหัวหนาสํานักงานปลัด  จํานวน 3 อัตรา
 ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) ปรากฎในแผนพัฒนา
สามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2558 หนา 94 (สํานักงานปลัด)
            2.1.9 ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง  ตั้งไว 1,115,880.- บาท  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง
เงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง  จํานวน 8 อัตรา   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป
(00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2558 หนา 95 (สํานักงานปลัด)

            2.1.10 ประเภทเงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง  ตั้งไว 50,000.- บาท  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพ
ชั่วคราว  ใหแก พนักงานจาง   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป
(00111) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2558
  หนา 95 (สํานักงานปลัด)
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2.2 งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค) รวม 1,125,000.00 บาท
หมวดคาตอบแทน รวม 259,000.00 บาท

หมวดคาใชสอย รวม 387,000.00 บาท

- คาเย็บหนังสือ  เขาปกหนังสือ  แผนพัฒนาตําบลและขอบัญญัติตางๆ
- คาซักฟอก  คาระวางรถบรรทุก
- คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
- คาจางเหมาบริการ  เชน  คาจางเหมาแบกหามสัมภาระ  คาจางเขียนปายประชาสัมพันธ
- คาบริการกําจัดปลวก คาจางเหมาสูบน้ํา คาแปรเอกสาร คาเดินสายไฟ ติดตั้งอุปกรณไฟฟา
- คาจางเหมารถขนสงสัมภาระสิ่งของในงานวันของดีอําเภอประทาย
- คาจางเหมายามดูแลทรัพยสินภายในหรือภายนอกสํานักงาน อบต.
- คาธรรมเนียมและคาใชจายในการังวัดสอบเขตท่ีดินสาธารณะประโยชน  เพ่ือออกหนังสือสําคัญ
  สําหรับท่ีหลวง
- คาใชจายในการโฆษณาและเผยแพรสําหรับเปนคาจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวสารของ
  องคการบริหารสวนตําบลทางวิทยุกระจายเสียงหรือสงตีพิมพฯ ตางๆ
- คารับวารสารและหนังสือพิมพรายวัน
- คาติดตั้งโทรศัพท  คาใชจายในการติดตั้งโทรศัพท

            2.2.1 ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ตั้งไว 200,000.-
  บาท  เพ่ือจายเปน
                  - คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ตั้งไว 50,000.- บาท
เพ่ือจายเปนคาตอบแทนผูชวยปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคการบริหารสวนตําบลดานตางๆ เชน เจาหนาท่ีใน
การเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  อปพร. ฯลฯ
                  - เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ (เงินโบนัส) ตั้งไว 150,000.- บาท  เพ่ือจายเปนเงิน
ประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ (เงินโบนัส) สําหรับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง อบต.หนองคาย

            2.2.2 ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งไว 10,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย
โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2558 หนา 96 (สํานักงานปลัด)
            2.2.3 ประเภทคาเชาบาน  ตั้งไว 29,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล   ตั้งจาย
จากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป
(พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2558 หนา 95 (สํานักงานปลัด)
            2.2.4 ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว 20,000.- บาท  เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เชน คาธรรมเนียม  หรือเงินบํารุงการศึกษาบุตรพนักงานสวนตําบล  ผูบริหารและผูมีสิทธิ์ตามกฎหมาย   ตั้งจายจากเงิน
รายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.
2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2558 หนา 96 (สํานักงานปลัด)

   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) ปรากฎในแผนพัฒนา
สามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2558 หนา 96 (สํานักงานปลัด)

            2.2.5 ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ  ตั้งไว 100,000.- บาท  เพ่ือจายเปน
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- ฯลฯ

- คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ
- คาจางเหมาท้ังคาสิ่งของและคาแรงงาน
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111)

                     ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) ปรากฎ
ในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2558 หนา 99

 ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2558 หนา
100 (สํานักงานปลัด)

 ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2558 หนา
101 (สํานักงานปลัด)

(3) คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการ อบต. เคลื่อนท่ี  ตั้งไว 10,000.- บาท  เพ่ือจายเปน
คาใชจายตามโครงการ  อบต. เคลื่อนท่ี   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110)
งานบริหารท่ัวไป (00111) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการ
พัฒนาป พ.ศ.2558 หนา 93 (สํานักงานปลัด)

(1) คาพวงมาลัย  ชอดอกไม  กระเชาดอกไม และพวงมาลา  ตั้งไว 2,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคา
พวงมาลัย  ชอดอกไม  กระเชาดอกไม  พวงมาลา  หรือพานพุม  เขารวมพิธีการในวันสําคัญตางๆ  หรือมอบใหบุคคลใน
โอกาสตางๆ ท่ีเหมาะสม   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป
(00111) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2558
  หนา 99 (สํานักงานปลัด)

(2) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  ตั้งไว 200,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ หรืออบรม สัมมนาของพนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง  ผูบริหาร  ประธานสภาฯ  รองประธานสภาฯ  และ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เชน คาลงทะเบียน  คาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ี
จําเปน   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) ปรากฎใน
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2558 หนา 97

            2.2.8 ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน  ตั้งไว 50,000.- บาท  เพ่ือจายเปน

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111)

            2.2.6 ประเภทรายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ  ตั้งไว 25,000.- บาท  เพ่ือจายเปน
                  - คาเลี้ยงรับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  ตั้งไว 5,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาเลี้ยงรับรอง
ในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 2381 ลว 28 กรกฎาคม 2548)
ขององคการบริหารสวนตําบล  เชน มานิเทศงาน  ตรวจเยี่ยม  หรือทัศนศึกษาดูงานตางๆ
                  - คาเลี้ยงรับรองการประชุมสภา  ตั้งไว 20,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาเลี้ยงรับรองการประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบลหรือคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการขององคการบริหารสวนตําบล (ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 2381 ลว 28 กรกฎาคม 2548)

            2.2.7 ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ  ตั้งไว 212,000.-
 บาท  เพ่ือจายเปน



- 62 -

หมวดคาวัสดุ รวม 295,000.00 บาท

หมวดคาสาธารณูปโภค (คาสาธารณูปโภค) รวม 184,000.00 บาท

            2.2.13 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ตั้งไว 15,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาวัสดุท่ีใชในการโฆษณาและ
เผยแพรประชาสัมพันธ  เชน  กระดาษเขียนโปสเตอร  แผนปายปดประกาศ  สี  พูกัน  ฟลม  ฟลมสไลด  ภาพถาย
ดาวเทียม  ฯลฯ (รวมถึงการจัดซื้อวัสดุเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษา  ราคาตอหนวยหรือตอชุด ไมเกิน 5,000.- บาท) ตั้งจาย
จากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป
(พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2558 หนา 102 (สํานักงานปลัด)
            2.2.14 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร  ตั้งไว 40,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  เชน
แผนดิสก  และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับคอมพิวเตอร (รวมถึงการจัดซื้อวัสดุเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษา  ราคาตอหนวยหรือตอชุด
 ไมเกิน 5,000.- บาท) ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111)
ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2558 หนา
102 (สํานักงานปลัด)

            2.2.15 ประเภทคาไฟฟา  ตั้งไว 85,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาไฟฟา  สําหรับท่ีทําการองคการบริหารสวน
ตําบล   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) ปรากฎใน
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2558 หนา 98
(สํานักงานปลัด)

            2.2.12 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ตั้งไว 100,000.- บาท  แยกเปน
(1) วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ตั้งไว 100,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นท่ี

ใชกับรถจักรยานยนต  รถยนต น้ํามันพนหมอกควันกําจัดยุงลาย เชน  น้ํามันดีเซล,น้ํามันเครื่อง,น้ํามันเบนซิน,
น้ํามันหลอลื่น  ฯลฯ  ขององคการบริหารสวนตําบล (รวมถึงการจัดซื้อวัสดุเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษา  ราคาตอหนวยหรือ
ตอชุด ไมเกิน 5,000.- บาท) ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป
(00111) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2558
  หนา 101 (สํานักงานปลัด)

            2.2.10 ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ  ตั้งไว 10,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน
แบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร  สตาทเตอร  บัลลาส  หลอดไฟนีออน ฯลฯ (รวมถึงการจัดซื้อวัสดุเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษา  ราคา
ตอหนวยหรือตอชุด ไมเกิน 5,000.- บาท) ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งาน
บริหารท่ัวไป (00111) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการ
พัฒนาป พ.ศ.2558 หนา 103 (สํานักงานปลัด)
            2.2.11 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง  ตั้งไว 10,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาซื้อสิ่งของและอุปกรณ
ตาง ๆ  สําหรับรถจักรยานยนต และรถยนต เชน  หัวเทียน,ยางนอก,ยางใน   ตลับลูกปน กันชน ฯลฯ (รวมถึงการจัดซื้อ
วัสดุเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษา  ราคาตอหนวยหรือตอชุด ไมเกิน 5,000.- บาท) ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย
โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2558 หนา 101 (สํานักงานปลัด)

            2.2.9 ประเภทวัสดุสํานักงาน  ตั้งไว 120,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาซื้อสิ่งของเครื่องใชตางๆ  เชน
กระดาษ  แฟม  ปากกา  ดินสอ  พระบรมฉายาลักษณ  ธงชาติ  สมุดประวัติขาราชการ ตรายาง ขาตั้งกระดานดํา ท่ีถูพ้ืน
 ตะแกรงวางเอกสาร น้ําดื่ม ฯลฯ (รวมถึงการจัดซื้อวัสดุเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษา  ราคาตอหนวยหรือตอชุด ไมเกิน
5,000.- บาท) ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) ปรากฎ
ในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2558 หนา 101
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รวม 70,460.00 บาท
รวม 70,460.00 บาท

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111)

    - มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก  ท่ีมีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา 1 GB
    - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา  มีขนาดไมนอยกวา 4 GB

(1) คาจัดซื้อคอมพิวเตอร 1 ชุด  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  จํานวน 1 เครื่อง  ตั้งไว
22,000.- บาท  มีรายละเอียดดังนี้

หมวดคาครุภัณฑ

    - มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard  Disk) ชนิด SATA หรือดีกวา  ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB

 และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 3.0 HGz และมีหนวยความจําแบบ L3 Cache Memory ไมนอยกวา 6
MHz จํานวน 1 หนวย

(2) คาจัดซื้อโตะพลาสติกเอนกประสงค  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อโตะพลาสติกเอนกประสงค  จํานวน 4 ตัวๆ
 ละ 2,890.-บาท (บัญชีนอกราคามาตรฐานครุภัณฑ) ตั้งไว 11,560.- บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎ
ในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.
หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2558 หนา 100 (สํานักงานปลัด)

            2.2.16 ประเภทคาน้ําประปา  ตั้งไว 2,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาน้ําประปาองคการบริหารสวนตําบล
หนองคาย   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) ปรากฎใน
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2558 หนา 98
(สํานักงานปลัด)

            2.2.18 ประเภทคาบริการทางดานโทรคมนาคม  ตั้งไว 85,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายเก่ียวกับการใช
อินเตอรเน็ต( Internet) และโทรสาร  ในราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองคาย   ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560)
อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2558 หนา 99 (สํานักงานปลัด)
2.3 งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑท่ีดิน และสิ่งกอสราง)

(1) คาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ทรงสูง  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารบาน
เลื่อนกระจก ทรงสูง (บัญชีนอกราคามาตรฐานครุภัณฑ) ตั้งไว 4,900.- บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎ
ในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.
หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2558 หนา 102 (สํานักงานปลัด)

            2.3.1 ประเภทครุภัณฑสํานักงาน  ตั้งไว 16,460.- บาท  เพ่ือจายตามรายการ  ดังนี้

            2.2.17 ประเภทคาบริการโทรศัพท  ตั้งไว 12,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายเก่ียวกับโทรศัพท  ใน
ราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองคาย   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110)
งานบริหารท่ัวไป (00111) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการ
พัฒนาป พ.ศ.2558 หนา 99 (สํานักงานปลัด)

  ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2558 หนา
 102 (สํานักงานปลัด)

    - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ 10/100/1,000 Mbps จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
    - มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600 : 1 และมีขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว

    - มี DVD-RW หรือดีกวา

            2.3.2 ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร  ตั้งไว 34,000.- บาท  เพ่ือจายตามรายการ  ดังนี้

     - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน
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ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111)

รวม 20,000.00 บาท
รวม 20,000.00 บาท

    - สามารถสํารองไฟฟาท่ี Full Load ไดไมนอยกวา 5 นาที

  ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2558 หนา 102 (สํานักงานปลัด)
            2.3.3 ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ (วงเงินเกินกวา 5,000.- บาท) ตั้งไว 20,000.- บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ เชน คาซอมคอมพิวเตอร คาซอมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) ปรากฎในแผนพัฒนา
สามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2558 หนา 101 (สํานักงานปลัด)
2.4 งบรายจายอ่ืน (หมวดรายจายอ่ืน)

    - มีแรงดัน Output (VAC) 220+/-10% หรือดีกวา

            2.4.1 ประเภทคาจางท่ีปรึกษาซึ่งไมเก่ียวกับครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง  หรือไมไดมาซึ่งครุภัณฑ  หรือสิ่งกอสราง
 ตั้งไว 20,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาจางองคกรหรือสถาบันท่ีเปนกลาง  เพ่ือเปนผูดําเนินการสํารวจความพึงพอใจ
ของผูบริหารตามมิติการประเมินท่ี  ก.จ. ก.ท. หรือ  ก.อบต. กําหนดไว   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎใน
แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.
หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2558 หนา 100 (สํานักงานปลัด)

    - มีแรงดัน Input (VAC) 220+/-20% หรือกวา

(2) คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ จํานวน 1 เครื่อง  ตั้งไว 12,000.-
บาท  มีรายละเอียดดังนี้

    - มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 2 kVA (1,200 Watts)

หมวดรายจายอ่ืน
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3. งานบริหารงานคลัง (กองคลัง) รวม 1,840,760.00 บาท
3.1 งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน  คาจางประจํา  และคาจางช่ัวคราว) รวม 1,328,760.00 บาท
หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,181,400.00 บาท

- ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง
- ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี
- ตําแหนง นักวิชาการจัดเก็บรายได
- ตําแหนง นักวิชาการพัสดุ
- ตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชี

- ตําแหนง ผูชวยเจาหนาท่ีการเงินและบัญชี

3.2 งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค) รวม 490,000.00 บาท
หมวดคาตอบแทน รวม 275,000.00 บาท

                     ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)
ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2558 หนา
96 (กองคลัง)

            3.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว 1,139,400.- บาท  เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนทองถ่ิน เงิน
ปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทองถ่ิน  จํานวน 5 อัตรา   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป
(00110) งานบริหารงานคลัง (00113) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใต
แนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2558 หนา 94 (กองคลัง)

                  - เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ (เงินโบนัส) ตั้งไว 150,000.- บาท  เพ่ือจายเปนเงิน
ประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ (เงินโบนัส) สําหรับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง อบต.หนองคาย

                  - ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคการบริหารสวนตําบล  ตั้งไว 40,000.-
 บาท  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคการบริหารสวนตําบล  เชน  คาตอบแทน
คณะกรรมการจัดซื้อ จัดจาง คณะกรรมการเปดซองสอบราคา (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 3652
ลว 17 พฤศจิกายน 2553) ฯลฯ

            3.1.4 ประเภทเงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง  ตั้งไว 24,000.- บาท  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพ
ชั่วคราว  ใหแก พนักงานจาง   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง
(00113) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2558
  หนา 95 (กองคลัง)

            3.1.2 ประเภทเงินประจําตําแหนง  ตั้งไว 42,000.- บาท  เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงของผูบริหาร
ตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง  จํานวน 1 อัตรา   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110)
งานบริหารงานคลัง (00113) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนว
ทางการพัฒนาป พ.ศ.2558 หนา 94 (กองคลัง)
            3.1.3 ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง  ตั้งไว 123,360.- บาท  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง
เงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1 อัตรา   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป
(00110) งานบริหารงานคลัง (00113) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใต
แนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2558 หนา 95 (กองคลัง)

            3.2.1 ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคการบริหารสวนตําบล  ตั้งไว 190,000.-
 บาท  เพ่ือจายเปน
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หมวดคาใชสอย รวม 120,000.00 บาท

- คาเย็บหนังสือ  เขาปกหนังสือ  และระเบียบหนังสือสั่งการตางๆ
- คาจางเหมาบริการตางๆ  เชน  จางเหมาจัดทําของ  จางเหมาแบกหามสัมภาระ ฯลฯ
- คาใชจายในการโฆษณาและเผยแพรตางๆ ฯลฯ

- คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ
- คาจางเหมาท้ังคาสิ่งของและคาแรงงาน
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

(1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  ตั้งไว 60,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ หรืออบรม สัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง  เชน คาลงทะเบียน  คาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ คาเชาท่ี
พัก   และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปน   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป
พ.ศ.2558 หนา 97 (กองคลัง)

            3.2.7 ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน  ตั้งไว 10,000.- บาท  เพ่ือจายเปน

 ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2558 หนา
101 (กองคลัง)

 ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2558 หนา
100 (กองคลัง)

(2) โครงการจัดทําแผนท่ีภาษี  ตั้งไว 30,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการจัดทํา  แผนท่ี
ภาษี  เชน คาคัดลอกขอมูลท่ีดิน(เพ่ิมเติม) คาวัสดุอุปกรณ คาจางพนักงานสํารวจขอมูลภาคสนาม  คาตอบแทนลวงเวลา
 ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) ปรากฎใน
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2558 หนา 92 (กอง

            3.2.5 ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ  ตั้งไว 20,000.- บาท  เพ่ือจายเปน

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

            3.2.6 ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ  ตั้งไว 90,000.-
บาท  แยกเปน

            3.2.4 ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว 15,000.- บาท  เพ่ือจายเปนเงินคาชวยเหลือการศึกษา
บุตรของพนักงานสวนตําบลหรือผูมีสิทธิ์   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งาน
บริหารงานคลัง (00113) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการ
พัฒนาป พ.ศ.2558 หนา 96 (กองคลัง)

            3.2.3 ประเภทคาเชาบาน  ตั้งไว 65,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล   ตั้งจาย
จากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป
(พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2558 หนา 95 (กองคลัง)

            3.2.2 ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งไว 5,000.- บาท  เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง  หรือผูมีสิทธิ์   ตั้งจายจากเงิน
รายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.
2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2558 หนา 96 (กองคลัง)
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หมวดคาวัสดุ รวม 90,000.00 บาท

หมวดคาสาธารณูปโภค (คาสาธารณูปโภค) รวม 5,000.00 บาท

รวม 22,000.00 บาท
รวม 22,000.00 บาท

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

            3.2.11 ประเภทคาไปรษณีย  คาโทรเลข  คาธนาณัติ  คาซื้อดวงตราไปรษณียอากร  คาเชาตูไปรษณีย  ตั้งไว
 5,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาไปรษณีย   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งาน
บริหารงานคลัง (00113) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการ
พัฒนาป พ.ศ.2558 หนา 99 (กองคลัง)
3.3 งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑท่ีดิน และสิ่งกอสราง)
หมวดคาครุภัณฑ
            3.3.1 ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร  ตั้งไว 22,000.- บาท  เพ่ือจายตามรายการ  ดังนี้

(1) คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  ตั้งไว 22,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
จํานวน 1 เครื่อง  มีรายละเอียดดังนี้

            3.2.8 ประเภทคาวัสดุสํานักงาน  ตั้งไว 50,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อแบบพิมพตางๆ  ในการจัดเก็บ
ภาษี, แบบบัญชี, กระดาษ, แฟม, ปากกา, ดินสอ  ฯลฯ (รวมถึงการจัดซื้อวัสดุเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษา  ราคาตอ
หนวยหรือตอชุด ไมเกิน 5,000.- บาท) ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งาน
บริหารงานคลัง (00113) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการ
พัฒนาป พ.ศ.2558 หนา 101 (กองคลัง)
            3.2.9 ประเภทคาวัสดุงานบานงานครัว  ตั้งไว 20,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาซื้อสิ่งของเครื่องใช ตางๆ
แปรง  ไมกวาด  สบู  ผงซักฟอก  ฯลฯ (รวมถึงการจัดซื้อวัสดุเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษา  ราคาตอหนวยหรือตอชุด ไมเกิน
5,000.- บาท) ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)
ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2558 หนา
103 (กองคลัง)
            3.2.10 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร  ตั้งไว 20,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  เชน
แผนดิสกโปรแกรม และอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวของกับคอมพิวเตอร (รวมถึงการจัดซื้อวัสดุเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษา  ราคาตอหนวย
หรือตอชุด ไมเกิน 5,000.- บาท) ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป
พ.ศ.2558 หนา 102 (กองคลัง)

    - มี DVD-RW หรือดีกวา

     - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน
 และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 3.0 HGz และมีหนวยความจําแบบ L3 Cache Memory ไมนอยกวา 6
MHz จํานวน 1 หนวย

    - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ 10/100/1,000 Mbps จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
    - มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600 : 1 และมีขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว

    - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา  มีขนาดไมนอยกวา 4 GB
    - มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard  Disk) ชนิด SATA หรือดีกวา  ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB

  ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2558 หนา
 102 (กองคลัง)

    - มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก  ท่ีมีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา 1 GB
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4. งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (สํานักงานปลัด) รวม 395,000.00 บาท
4.1 งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค) รวม 125,000.00 บาท
หมวดคาใชสอย รวม 77,500.00 บาท

หมวดคาวัสดุ รวม 47,500.00 บาท

รวม 270,000.00 บาท
รวม 270,000.00 บาท

            4.1.2 ประเภทวัสดุเครื่องแตงกาย  ตั้งไว 47,500.- บาท  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแบบ  อปพร. เชน
 เสื้อ  กางเกง  หมวก  เข็มขัด  รองเทา ฯลฯ (รวมถึงการจัดซื้อวัสดุเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษา  ราคาตอหนวยหรือตอชุด ไม
เกิน 5,000.- บาท) ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานปองกันภัยฝาย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนว
ทางการพัฒนาป พ.ศ.2558 หนา 101 (สํานักงานปลัด)

            4.1.1 ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ  ตั้งไว 77,500.-
บาท  เพ่ือจายเปน

(1) คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนและฝกอบรม
ทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน  ตั้งไว 77,500.- บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการตามโครงการ  เชน
คาจางเหมารถ คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาท่ีพัก ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน (00120) งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป
(พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2558 หนา 84 (สํานักงานปลัด)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

    - ระบบพวงมาลัยเปนแบบเพาเวอร (Power)
    - ระบบเบรคเปนเบรคแบบจานน้ํามัน มีหมอลมชวยเบรค
    - ชวงลางเหล็กคัชซี 5 นิ้ว กระบะเปนแบบไมเนื้อแข็ง ท่ีนั่งคนขับมีหลังคาเหล็กกันแดด

ท่ีความเร็วรอบไมเกิน 2,400 รอบตอนาที

               ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานปองกันภัยฝายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย (00123) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนว
ทางการพัฒนาป พ.ศ.2558 หนา 101 (สํานักงานปลัด)

4.2 งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑท่ีดิน และสิ่งกอสราง)
หมวดคาครุภัณฑ
            4.2.1 ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง  ตั้งไว 270,000.- บาท  เพ่ือจายตามรายการ  ดังนี้

(1) คาจัดซื้อรถยนตเพ่ือบรรเทาสาธารณภัย (รถอีแตน) ตั้งไว 270,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อ
รถยนต (รถอีแตน) เพ่ืองานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย    จํานวน 1 คัน (บัญชีนอกราคามาตรฐานครุภัณฑ) มี

    - เปนรถชนิดขับเคลื่อน 2 ลอ
    - ระบบเครื่องยนตดีเซล 1 สูบ 4 จังหวะ ระบายความรอนดวยน้ํา มีกําลังไมนอยกวา 14 แรงมา

    - มีเกียรเดินหนาไมนอยกวา 5 เกียร และเกียรถอยหลังไมนอยกวา 1 เกียร มีเกียรสโลว
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5. งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา (สวนการศึกษาฯ) รวม 3,280,829.00 บาท
5.1 งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน  คาจางประจํา  และคาจางช่ัวคราว) รวม 453,240.00 บาท
หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 311,880.00 บาท

- ตําแหนง หัวหนาสวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ 2558

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
อําเภอประทาย    จังหวัดนครราชสีมา

            5.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว 269,880.- บาท  เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนทองถ่ิน เงิน
ปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทองถ่ิน  จํานวน 1 อัตรา   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210)
 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการ
ภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2558 หนา 94 (สวนการศึกษาฯ)

            5.1.2 ประเภทเงินประจําตําแหนง  ตั้งไว 42,000.- บาท  เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงของผูบริหาร
ตําแหนงหัวหนาสวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  จํานวน 1 อัตรา   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงาน
การศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.
หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2558 หนา 94 (สวนการศึกษาฯ)

ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

- ตําแหนง ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ

5.2 งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค) รวม 1,392,789.00 บาท
หมวดคาตอบแทน รวม 155,000.00 บาท

            5.1.4 ประเภทเงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง  ตั้งไว 18,000.- บาท  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพ
ชั่วคราวพนักงานจาง   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา
(00211) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2558
  หนา 95 (สวนการศึกษาฯ)

           5.2.1 ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคการบริหารสวนตําบล  ตั้งไว 150,000.-
บาท  เพ่ือจายเปน
                  - เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ (เงินโบนัส) ตั้งไว 150,000.- บาท  เพ่ือจายเปนเงิน
ประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ (เงินโบนัส) สําหรับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง อบต.หนองคาย   ตั้งจาย
จากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) ปรากฎใน
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2558 หนา 96 (สวน
การศึกษาฯ)

            5.1.2 ประเภทเงินประจําตําแหนง  ตั้งไว 42,000.- บาท  เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงของผูบริหาร
ตําแหนงหัวหนาสวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  จํานวน 1 อัตรา   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงาน
การศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.
หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2558 หนา 94 (สวนการศึกษาฯ)
            5.1.3 ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง  ตั้งไว 123,360.- บาท  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง เงิน
ปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1 อัตรา   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งาน
บริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใต
แนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2558 หนา 95 (สวนการศึกษาฯ)
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หมวดคาใชสอย รวม 333,000.00 บาท

- คาเย็บหนังสือ  เขาปกหนังสือ  และขอบัญญัติตางๆ
- คาจางเหมาผูชวยครูผูดูแลเด็ก  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน 2 แหง
- คาใชจายในการโฆษณาและเผยแพรตางๆ
 - ฯลฯ

                    ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา (00211)
ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2558 หนา 100
            5.2.4 ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ  ตั้งไว 155,000.-
 บาท  เพ่ือจายเปน

(1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  ตั้งไว 50,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ หรืออบรม สัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง เชน คาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก
และ คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปน   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
การศึกษา (00211) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป
 พ.ศ.2558 หนา 97 (สวนการศึกษาฯ)

(2) คาใชจายในการจัดงานวันเด็กแหงชาติ  ตั้งไว 100,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการ
จัดงานวันเด็กแหงชาติ   ประจําป  พ.ศ. 2558 เชน  คาจางเหมาจัดสถานท่ีและเครื่องเสียง  คาเงินรางวัล  คาของขวัญ
ของชํารวยสําหรับเด็ก  คาวัสดุ-อุปกรณเก่ียวกับการจัดงาน  คาอาหาร  คาน้ําดื่ม  คาขนม  ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได
 ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.
2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2558 หนา 66 (สวนการศึกษาฯ)

            5.2.2 ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งไว 5,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท
0808.4/ว 1562 ลว 15 พฤษภาคม 2550) ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหาร
ท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนว
ทางการพัฒนาป พ.ศ.2558 หนา 96 (สวนการศึกษาฯ)

            5.2.3 ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ  ตั้งไว 168,000.- บาท  เพ่ือจายเปน

- คาซอมแซมบํารุงรักษา เพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ
- คาจางเหมาท้ังคาสิ่งของและคาแรงงาน

(1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  ตั้งไว 50,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ หรืออบรม สัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง เชน คาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก
และ คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปน   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
การศึกษา (00211) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป
 พ.ศ.2558 หนา 97 (สวนการศึกษาฯ)

(2) คาใชจายในการจัดงานวันเด็กแหงชาติ  ตั้งไว 100,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการ
จัดงานวันเด็กแหงชาติ   ประจําป  พ.ศ. 2558 เชน  คาจางเหมาจัดสถานท่ีและเครื่องเสียง  คาเงินรางวัล  คาของขวัญ
ของชํารวยสําหรับเด็ก  คาวัสดุ-อุปกรณเก่ียวกับการจัดงาน  คาอาหาร  คาน้ําดื่ม  คาขนม  ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได
 ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.
2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2558 หนา 66 (สวนการศึกษาฯ)

(3) คาใชจายในการจัดงานวันแมแหงชาติ  ตั้งไว 5,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการจัด
งานวันแมแหงชาติ   ประจําป  พ.ศ. 2558 เชน  คาจางเหมาจัดสถานท่ีและเครื่องเสียง  คาวัสด-ุ อุปกรณเก่ียวกับการ
จัดงาน  คาอาหาร  คาน้ําดื่ม  ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหาร
ท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนว
ทางการพัฒนาป พ.ศ.2558 หนา 66 (สวนการศึกษาฯ)
            5.2.5 ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน  ตั้งไว 10,000.- บาท  แยกเปน

                     ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา
(00211) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2558
  หนา 101 (สวนการศึกษาฯ)
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หมวดคาวัสดุ รวม 884,289.00 บาท
            5.2.6 ประเภทคาวัสดุสํานักงาน  ตั้งไว 40,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาซื้อสิ่งของเครื่องใชสํานักงาน เชน
กระดาษ  แฟม  ปากกา  สมุด  ดินสอ  เครื่องเขียนแบบพิมพตาง ๆ  เครื่องคํานวณ เครื่องเย็บกระดาษ   กระดานไวท
บอรด   ฯลฯ (รวมถึงการจัดซื้อวัสดุเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษา  ราคาตอหนวยหรือตอชุด ไมเกิน 5,000.- บาท) ตั้งจาย
จากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) ปรากฎใน
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2558 หนา 101 (สวน
การศึกษาฯ)
            5.2.7 ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ  ตั้งไว 5,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณไฟฟา  เพ่ือใช
สําหรับ อบต. และศูนยพัฒนาเด็กเล็กในตําบลหนองคาย (รวมถึงการจัดซื้อวัสดุเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษา  ราคาตอหนวย
หรือตอชุด ไมเกิน 5,000.- บาท) ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับการศึกษา (00211) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการ
พัฒนาป พ.ศ.2558 หนา 103 (สวนการศึกษาฯ)
            5.2.8 ประเภทคาวัสดุงานบานงานครัว  ตั้งไว 30,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาซื้อสิ่งของเครื่องใช   ตาง  ๆ
เชน แปรงไมกวาด สบู  ผงซักฟอก  น้ํายาทําความสะอาด  น้ําดื่ม  แกวน้ําจานรอง  กระจกเงา  ท่ีนอนสําหรับเด็ก  ฯลฯ
เพ่ือใชสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในตําบลหนองคาย (รวมถึงการจัดซื้อวัสดุเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษา  ราคาตอหนวยหรือ
ตอชุด ไมเกิน 5,000.- บาท) ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
การศึกษา (00211) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป
 พ.ศ.2558 หนา 103 (สวนการศึกษาฯ)
            5.2.9 ประเภทอาหารเสริม (นม) ตั้งไว 791,289.- บาท  แยกเปน

            5.2.8 ประเภทคาวัสดุงานบานงานครัว  ตั้งไว 30,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาซื้อสิ่งของเครื่องใช   ตาง  ๆ
เชน แปรงไมกวาด สบู  ผงซักฟอก  น้ํายาทําความสะอาด  น้ําดื่ม  แกวน้ําจานรอง  กระจกเงา  ท่ีนอนสําหรับเด็ก  ฯลฯ
เพ่ือใชสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในตําบลหนองคาย (รวมถึงการจัดซื้อวัสดุเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษา  ราคาตอหนวยหรือ
ตอชุด ไมเกิน 5,000.- บาท) ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
การศึกษา (00211) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป
 พ.ศ.2558 หนา 103 (สวนการศึกษาฯ)
            5.2.9 ประเภทอาหารเสริม (นม) ตั้งไว 791,289.- บาท  แยกเปน
                  - คาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สําหรับโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(สพฐ.)
  ตั้งไว 627,217.- บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สําหรับโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210)
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการ
ภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2558 หนา 68 (สวนการศึกษาฯ)

            5.2.10 ประเภทวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  ตั้งไว 5,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาวัสดุเคมีสําหรับเติม
ถังดับเพลิงท่ีใชในการดับเพลิง เชน เคมีสําหรับเติมถังดับเพลิง ฯลฯ (รวมถึงการจัดซื้อวัสดุเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษา  ราคา
ตอหนวยหรือตอชุด ไมเกิน 5,000.- บาท) ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหาร
ท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนว
ทางการพัฒนาป พ.ศ.2558 หนา 102 (สวนการศึกษาฯ)

                  - คาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ตั้งไว 164,072.- บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจาย
ในการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงานการศึกษา
(00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย
โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2558 หนา 68 (สวนการศึกษาฯ)
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หมวดคาสาธารณูปโภค (คาสาธารณูปโภค) รวม 20,500.00 บาท

            5.2.11 ประเภทคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ตั้งไว 5,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาวัสดุท่ีใชในการโฆษณาและ
เผยแพรประชาสัมพันธ  เชน  กระดาษเขียนโปสเตอร  แผนปายปดประกาศ  สี  พูกัน  ฟลม  ฟลมสไลด  ภาพถาย
ดาวเทียม  ฯลฯ (รวมถึงการจัดซื้อวัสดุเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษา  ราคาตอหนวยหรือตอชุด ไมเกิน 5,000.- บาท) ตั้งจาย
จากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) ปรากฎใน
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2558 หนา 102 (สวน
การศึกษาฯ)

            5.2.13 ประเภทคาไฟฟา  ตั้งไว 15,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาไฟฟาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กท้ัง 2 แหง
   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) ปรากฎใน
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2558 หนา 98 (สวน
การศึกษาฯ)
            5.2.14 ประเภทคาน้ําประปา  ตั้งไว 5,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาน้ําประปาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ท้ัง
  2 แหง   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211)
ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2558 หนา
98 (สวนการศึกษาฯ)
            5.2.15 ประเภทคาไปรษณีย  คาโทรเลข  คาธนาณัติ  คาซื้อดวงตราไปรษณียอากร  คาเชาตูไปรษณีย  ตั้งไว
 500.- บาท  เพ่ือจายเปนคาไปรษณีย  คาโทรเลข  คาธนาณัติ   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานการศึกษา
(00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย
โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2558 หนา 99 (สวนการศึกษาฯ)

            5.2.12 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร  ตั้งไว 8,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ  และวัสดุอ่ืน
  ๆ (รวมถึงการจัดซื้อวัสดุเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษา  ราคาตอหนวยหรือตอชุด ไมเกิน 5,000.- บาท) ตั้งจายจากเงิน
รายได  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป
(พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2558 หนา 102 (สวนการศึกษาฯ)

รวม 76,800.00 บาท
รวม 76,800.00 บาท

(1) คาจัดซื้อชั้นวางของไม 3 ชั้น  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อชั้นวางของไม 3 ชั้น สําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 2 แหง  จํานวน 4 หลัง (บัญชีนอกราคามาตรฐานครุภัณฑ) ตั้งไว 3,400.- บาท    ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) ปรากฎใน
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2558 หนา 102 (สวน
การศึกษาฯ)

            5.3.1 ประเภทครุภัณฑสํานักงาน  ตั้งไว 7,800.- บาท  เพ่ือจายตามรายการ  ดังนี้

5.3 งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑท่ีดิน และสิ่งกอสราง)
หมวดคาครุภัณฑ

            5.2.14 ประเภทคาน้ําประปา  ตั้งไว 5,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาน้ําประปาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ท้ัง
  2 แหง   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211)
ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2558 หนา
98 (สวนการศึกษาฯ)
            5.2.15 ประเภทคาไปรษณีย  คาโทรเลข  คาธนาณัติ  คาซื้อดวงตราไปรษณียอากร  คาเชาตูไปรษณีย  ตั้งไว
 500.- บาท  เพ่ือจายเปนคาไปรษณีย  คาโทรเลข  คาธนาณัติ   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานการศึกษา
(00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย
โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2558 หนา 99 (สวนการศึกษาฯ)

(2) คาจัดซื้อชั้นวางของไม 3 ประตู มีกุญแจ  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อชั้นวางของไม 3 ประตู มี
กุญแจ  สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 2 แหง  จํานวน 4 หลัง (บัญชีนอกราคามาตรฐานครุภัณฑ) ตั้งไว 4,400.-
  บาท   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา
(00211) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2558
  หนา 102 (สวนการศึกษาฯ)
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            5.3.2 ประเภทครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย  ตั้งไว 24,000.- บาท  เพ่ือจายตามรายการ  ดังนี้
(1) คาจัดซื้อเตียงผูปวย 2 ไกร มือหมุนพรอมท่ีนอน  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อเตียงผูปวย 2 ไกร

 มือหมุนพรอมท่ีนอน สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 2 แหง  จํานวน 2 ชุด (บัญชีนอกราคามาตรฐานครุภัณฑ)
ตั้งไว 24,000.- บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
การศึกษา (00211) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป
 พ.ศ.2558 หนา 102 (สวนการศึกษาฯ)
            5.3.3 ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว  ตั้งไว 35,000.- บาท  เพ่ือจายตามรายการ  ดังนี้

(1) คาจัดซื้อเครื่องกรองน้ําดื่ม  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อเครื่องกรองน้ําดื่มพรอมติดตั้ง สําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 2 แหง  จํานวน 2 เครื่อง (บัญชีนอกราคามาตรฐานครุภัณฑ) ตั้งไว 35,000.- บาท  ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) ปรากฎ
ในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2558 หนา 102
(สวนการศึกษาฯ)
            5.3.4 ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ (วงเงินเกินกวา 5,000.- บาท) ตั้งไว 10,000.- บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ เชน คาเครื่องปรับอากาศ เครื่องพิมพดีด เครื่อง
คอมพิวเตอร  ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
การศึกษา (00211) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป
 พ.ศ.2558 หนา 101 (สวนการศึกษาฯ)
5.4 งบอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) รวม 1,358,000.00 บาท
หมวดเงินอุดหนุน รวม 1,358,000.00 บาท
            5.4.1 ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ  ตั้งไว 1,358,000.- บาท  เพ่ือจายเปน

(4) อุดหนุนตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบานทุงมนวิทยาคาร  ตั้งไว 344,000.- บาท  เพ่ือจาย
เปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการอาหารกลางวัน รายละเอียดโครงการแนบฎีกาเบิกจาย    ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) ปรากฎใน
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2558 หนา 68 (สวน
การศึกษาฯ)

(1) อุดหนุนตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดบานตําแย  ตั้งไว 504,000.- บาท  เพ่ือจายเปน
คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการอาหารกลางวัน รายละเอียดโครงการแนบฎีกาเบิกจาย    ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ท่ัวไป  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป
(พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2558 หนา 68 (สวนการศึกษาฯ)

(2) อุดหนุนตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดบานโคกเพ็ด  ตั้งไว 208,000.- บาท  เพ่ือจายเปน
คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการอาหารกลางวัน รายละเอียดโครงการแนบฎีกาเบิกจาย    ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ท่ัวไป  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป
(พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2558 หนา 68 (สวนการศึกษาฯ)

(3) อุดหนุนตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนไตรราษฎรสามัคคี  ตั้งไว 212,000.- บาท  เพ่ือจาย
เปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการอาหารกลางวัน รายละเอียดโครงการแนบฎีกาเบิกจาย    ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) ปรากฎใน
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2558 หนา 68 (สวน
การศึกษาฯ)

            5.3.4 ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ (วงเงินเกินกวา 5,000.- บาท) ตั้งไว 10,000.- บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ เชน คาเครื่องปรับอากาศ เครื่องพิมพดีด เครื่อง
คอมพิวเตอร  ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
การศึกษา (00211) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป
 พ.ศ.2558 หนา 101 (สวนการศึกษาฯ)
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(5) อุดหนุนโรงเรียนวัดบานตําแยตามโครงการสงเสริมการเรียนรูดานเศรษฐกิจพอเพียง   ตั้งไว
30,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการสงเสริมการเรียนรูดานเศรษฐกิจพอเพียง
รายละเอียดโครงการแนบฎีกาเบิกจาย    ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งาน
บริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใต
แนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2558 หนา 73 (สวนการศึกษาฯ)

(8) อุดหนุนโรงเรียนบานทุงมนวิทยาคารตามโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สําหรับเยาวชน  ตั้งไว
20,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการตามโครงการสงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรูตาม
รอยพอพอเพียง   รายละเอียดโครงการแนบฎีกาเบิกจาย    ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงานการศึกษา
(00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย
โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2558 หนา 73 (สวนการศึกษาฯ)

(6) อุดหนุนโรงเรียนวัดบานโคกเพ็ดตามโครงการสงเสริมการเรียนรูดานการเลี้ยงปลาดุก  ตั้งไว
20,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการสงเสริมการเรียนรูดานการเลี้ยงปลาดุก รายละเอียด
โครงการแนบฎีกาเบิกจาย    ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับการศึกษา (00211) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการ
พัฒนาป พ.ศ.2558 หนา 71 (สวนการศึกษาฯ)

(7) อุดหนุนโรงเรียนไตรราษฎรสามัคคีตามโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สําหรับเยาวชน  ตั้งไว
20,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สําหรับเยาวชน
รายละเอียดโครงการแนบฎีกาเบิกจาย    ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งาน
บริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใต
แนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2558 หนา 72 (สวนการศึกษาฯ)

6. งานระดับกอนวัยเรียนและปฐมศึกษา (สวนการศึกษาฯ) รวม 431,200.00 บาท
6.1 งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค) รวม 431,200.00 บาท
หมวดคาใชสอย รวม 431,200.00 บาท

(8) อุดหนุนโรงเรียนบานทุงมนวิทยาคารตามโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สําหรับเยาวชน  ตั้งไว
20,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการตามโครงการสงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรูตาม
รอยพอพอเพียง   รายละเอียดโครงการแนบฎีกาเบิกจาย    ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงานการศึกษา
(00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย
โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2558 หนา 73 (สวนการศึกษาฯ)

            6.1.1 ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ  ตั้งไว 431,200.-
 บาท  เพ่ือจายเปน

(1) คาใชจายในโครงการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา  ตั้งไว 431,200.- บาท  เพ่ือจายเปน
คาใชจายในการจางเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
 ท้ัง 2 แหง (ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโคกเพ็ด-หนองไมตาย  ตั้งไว 257,600.- บาท  และศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไตร
ราษฎรสามัคคี  ตั้งไว 173,600.- บาท) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งาน
ระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการ
ภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2558 หนา 68 (สวนการศึกษาฯ)
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7. แผนงานสาธารณสุข (สํานักงานปลัด) รวม 235,000.00 บาท
7.1 งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค) รวม 25,000.00 บาท
หมวดคาวัสดุ รวม 25,000.00 บาท

7.2 งบอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) รวม 210,000.00 บาท
หมวดเงินอุดหนุน รวม 210,000.00 บาท

            7.1.1 ประเภทวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  ตั้งไว 25,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาวัสดุอุปกรณปองกัน
และรักษาโรคสัตวเลี้ยง จัดซื้อวัสดุอุปกรณตาง ๆ เชน  วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา ยาคุมกําเนิดสุนัขและแมว ไซริงค
เข็มฉีดยา  แอลกอฮอล  และอ่ืน ๆ  ท่ีจําเปน (รวมถึงการจัดซื้อวัสดุเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษา  ราคาตอหนวยหรือตอชุด ไม
เกิน 5,000.- บาท) ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน (00223) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการ
พัฒนาป พ.ศ.2558 หนา 101 (สํานักงานปลัด)

แผนงานสาธารณสุข

            7.2.1 ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน  ตั้งไว 210,000.- บาท  เพ่ือจายเปน
(1) อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานหมูบาน  ตั้งไว 210,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคา

ดําเนินการใชจายในการพัฒนางานสาธารณสุขตําบลหนองคาย   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงาน
สาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน (00223) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.
2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2558 หนา 80 (สํานักงานปลัด)

(1) อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานหมูบาน  ตั้งไว 210,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคา
ดําเนินการใชจายในการพัฒนางานสาธารณสุขตําบลหนองคาย   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงาน
สาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน (00223) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.
2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2558 หนา 80 (สํานักงานปลัด)
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8. งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (กองชาง) รวม 1,574,843.00 บาท
8.1 งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน  คาจางประจํา  และคาจางช่ัวคราว) รวม 675,000.00 บาท
หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 510,840.00 บาท

- ตําแหนง นักบริหารงานชาง
- ตําแหนง นายชางโยธา

            8.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว 468,840.- บาท  เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนทองถ่ิน เงิน
ปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทองถ่ิน  จํานวน 2 อัตรา   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.หนอง
คาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2558 หนา 94 (กองชาง)

            8.1.2 ประเภทเงินประจําตําแหนง  ตั้งไว 42,000.- บาท  เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงของผูบริหาร
ตําแหนงผูอํานวยการกองชาง  จํานวน 1 อัตรา   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย
โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2558 หนา 94 (กองชาง)
            8.1.3 ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง  ตั้งไว 128,160.- บาท  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง เงิน
ปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง  จํานวน 1 อัตรา   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)
  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย
โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2558 หนา 95 (กองชาง)

แผนงานเคหะและชุมชน

- ตําแหนง ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ

8.2 งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค) รวม 495,000.00 บาท
หมวดคาตอบแทน รวม 97,000.00 บาท

                  - เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ (เงินโบนัส) ตั้งไว 50,000.- บาท  เพ่ือจายเปนเงิน
ประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ (เงินโบนัส) สําหรับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง อบต.หนองคาย
                     ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป
พ.ศ.2558 หนา 96 (กองชาง)

            8.1.3 ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง  ตั้งไว 128,160.- บาท  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง เงิน
ปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง  จํานวน 1 อัตรา   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)
  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย
โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2558 หนา 95 (กองชาง)

            8.1.4 ประเภทเงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง  ตั้งไว 36,000.- บาท  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพ
ชั่วคราวพนักงานจาง   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
เคหะและชุมชน (00241) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการ
พัฒนาป พ.ศ.2558 หนา 95 (กองชาง)

           8.2.1 ประเภทคาตอบแทนผูชวยปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ตั้งไว
55,000.- บาท  เพ่ือจายเปน
                  - คาตอบแทนผูชวยปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ตั้งไว 5,000.-
บาท  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการหรือเจาหนาท่ีจากหนวยงานราชการอ่ืนท่ีทําประโยชนใหแกองคการ
บริหารสวนตําบล  เชน  คาตอบแทนเจาหนาท่ีจากหนวยงานราชการอ่ืน  เชน  องคการบริหารสวนจังหวัด  สํานักงาน
โยธาธิการและผังเมือง  จังหวัดนครราชสีมา ฯลฯ
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หมวดคาใชสอย รวม 233,000.00 บาท

- คาเย็บหนังสือ  เขาปกหนังสือ  และขอบังคับตางๆ
- คาจางถายรูป  ลางฟลม  ขยายภาพ  ถายวิดีโอ  โทรทัศน
- คาจางเหมาบริการ  เชน  คาจางเหมาแบกหามสัมภาระ  คาจางเหมาสูบน้ําและคาจางแรงงานตางๆ

            8.2.2 ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งไว 1,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงาน
เคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.
2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2558 หนา 96 (กองชาง)

            8.2.5 ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ  ตั้งไว 133,000.- บาท  เพ่ือจายเปน

            8.2.3 ประเภทคาเชาบาน  ตั้งไว 36,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล   ตั้งจาย
จากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) ปรากฎ
ในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2558 หนา 95
(กองชาง)
            8.2.4 ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว 5,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาชวยเหลือการศึกษา บุตร
ของพนักงานสวนตําบล  หรือผูมีสิทธิ์   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหาร
ท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใต
แนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2558 หนา 96 (กองชาง)

- คาจางเหมาบริการ  เชน  คาจางเหมาแบกหามสัมภาระ  คาจางเหมาสูบน้ําและคาจางแรงงานตางๆ
- คาจางเหมาผูชวยนายชางโยธา
- ฯลฯ

- คาซอมแซมบํารุงรักษา เพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ
- คาจางเหมาท้ังคาสิ่งของและคาแรงงาน

            8.2.7 ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ  ตั้งไว 50,000.-

                  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป
พ.ศ.2558 หนา 101 (กองชาง)

            8.2.6 ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ  ตั้งไว 50,000.-
บาท  เพ่ือจายเปน

(1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  ตั้งไว 50,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ หรืออบรม สัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง เชน คาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก
 และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปน   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนว
ทางการพัฒนาป พ.ศ.2558 หนา 97 (กองชาง)

                        ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะ
และชุมชน (00241) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป
 พ.ศ.2558 หนา 100 (กองชาง)
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หมวดคาวัสดุ รวม 165,000.00 บาท
            8.2.8 ประเภทคาวัสดุสํานักงาน  ตั้งไว 30,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชตางๆ  ใน
สํานักงาน  เชน  กระดาษเขียนแบบ  วัสดุเขียนแบบ  ปากกา  ดินสอ  สมุด  ฯลฯ (รวมถึงการจัดซื้อวัสดุเพ่ือซอมแซม
บํารุงรักษา  ราคาตอหนวยหรือตอชุด ไมเกิน 5,000.- บาท) ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.หนอง
คาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2558 หนา 101 (กองชาง)
            8.2.9 ประเภทคาวัสดุกอสราง  ตั้งไว 50,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อ  ไมตางๆ  แปรงทาสี  ตะปู
คอน  ปูนซีเมนต  ทราย  ทอน้ํา  และอุปกรณประปา  ฯลฯ (รวมถึงการจัดซื้อวัสดุเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษา  ราคาตอ
หนวยหรือตอชุด ไมเกิน 5,000.- บาท) ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหาร
ท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใต
แนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2558 หนา 103 (กองชาง)
            8.2.10 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ตั้งไว 50,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาน้ํามันตาง  ๆ  เชน  น้ํามัน
เบนซิน  น้ํามันดีเซล  น้ํามันเครื่อง ฯลฯ  เพ่ือสนับสนุนหนวยงานราชการอ่ืนหรือเอกชนท่ีทําประโยชนใหองคการบริหาร
สวนตําบลหนองคาย  เชน  ขอสนับสนุนรถปรับเกรดถนน  เปนตน (รวมถึงการจัดซื้อวัสดุเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษา  ราคา
ตอหนวยหรือตอชุด ไมเกิน 5,000.- บาท) ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งาน
บริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการ
ภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2558 หนา 101 (กองชาง)
            8.2.11 ประเภทโฆษณาและเผยแพร  ตั้งไว 5,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาวัสดุท่ีใชในการโฆษณาและ
เผยแพรประชาสัมพันธ  เชน  กระดาษเขียนโปสเตอร  แผนปายปดประกาศ  สี  พูกัน  ฟลม   ฟลมสไลด  ภาพถาย
ดาวเทียม  ฯลฯ (รวมถึงการจัดซื้อวัสดุเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษา  ราคาตอหนวยหรือตอชุด ไมเกิน 5,000.- บาท) ตั้งจาย
จากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) ปรากฎ
ในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2558 หนา 102
(กองชาง)

รวม 179,900.00 บาท
รวม 38,400.00 บาท

            8.3.1 ประเภทครุภัณฑสํานักงาน  ตั้งไว 38,400.- บาท  เพ่ือจายตามรายการ  ดังนี้
(1) คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ พรอมติดตั้ง จํานวน

 1 เครื่อง  ตั้งไว 28,400.- บาท  รายละเอียดตามประมาณการแนบทายขอบัญญัติ  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป
ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) ปรากฎในแผนพัฒนา
สามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2558 หนา 102 (กองชาง)

8.3 งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑท่ีดิน และสิ่งกอสราง)

            8.2.10 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ตั้งไว 50,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาน้ํามันตาง  ๆ  เชน  น้ํามัน
เบนซิน  น้ํามันดีเซล  น้ํามันเครื่อง ฯลฯ  เพ่ือสนับสนุนหนวยงานราชการอ่ืนหรือเอกชนท่ีทําประโยชนใหองคการบริหาร
สวนตําบลหนองคาย  เชน  ขอสนับสนุนรถปรับเกรดถนน  เปนตน (รวมถึงการจัดซื้อวัสดุเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษา  ราคา
ตอหนวยหรือตอชุด ไมเกิน 5,000.- บาท) ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งาน
บริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการ
ภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2558 หนา 101 (กองชาง)
            8.2.11 ประเภทโฆษณาและเผยแพร  ตั้งไว 5,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาวัสดุท่ีใชในการโฆษณาและ
เผยแพรประชาสัมพันธ  เชน  กระดาษเขียนโปสเตอร  แผนปายปดประกาศ  สี  พูกัน  ฟลม   ฟลมสไลด  ภาพถาย
ดาวเทียม  ฯลฯ (รวมถึงการจัดซื้อวัสดุเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษา  ราคาตอหนวยหรือตอชุด ไมเกิน 5,000.- บาท) ตั้งจาย
จากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) ปรากฎ
ในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2558 หนา 102
(กองชาง)
            8.2.12 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร  ตั้งไว 30,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  เชน
แผนดิสกโปรแกรม หมึกพิมพ  และอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวของกับคอมพิวเตอร  ฯลฯ (รวมถึงการจัดซื้อวัสดุเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษา
  ราคาตอหนวยหรือตอชุด ไมเกิน 5,000.- บาท) ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย
โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2558 หนา 102 (กองชาง)

หมวดคาครุภัณฑ
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รวม 141,500.00 บาท

(2) คาปรับปรุงตอเติมอาคารเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการปรับปรุงตอเติมอาคาร
เรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 2 แหง  ตั้งไว 56,000.- บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงานเคหะ
และชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560)
อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2558 หนา 71 (สวนการศึกษาฯ)

หมวดคาท่ีดินและสิงกอสราง (สวนการศึกษาฯ)

            8.3.2 ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ (วงเงินเกินกวา 5,000.- บาท) ตั้งไว 10,000.- บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ เชน คาซอมคอมพิวเตอร คาซอมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241)
ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2558 หนา
101 (กองชาง)

            8.3.3 ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง  ตั้งไว 141,500.- บาท  เพ่ือจายตามรายการ
 ดังนี้

(1) โครงการซอมแซมศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไตรราษฎรสามัคคี  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ
ซอมแซมศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไตรราษฎรสามัคคี ตามรายละเอียดประมาณการกอสรางแนบทาย  ตั้งไว 85,500.-
 บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป
พ.ศ.2558 หนา 101 (สวนการศึกษาฯ)

8.4 งบอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) รวม 224,943.00 บาท
หมวดเงินอุดหนุน รวม 224,943.00 บาท

(2) คาปรับปรุงตอเติมอาคารเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการปรับปรุงตอเติมอาคาร
เรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 2 แหง  ตั้งไว 56,000.- บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงานเคหะ
และชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560)
อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2558 หนา 71 (สวนการศึกษาฯ)

            8.4.1 ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ  ตั้งไว 224,943.- บาท  เพ่ือจายเปน
(1) อุดหนุนไฟฟาสวนภูมิภาค โครงการขยายเขตไฟฟาบานทุงมน หมูท่ี 2 ตั้งไว 24,569.- บาท  เพ่ือจาย

เปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการขยายเขตไฟฟาบานทุงมน หมูท่ี 2 บริเวณซอยแยกกลางบาน โดยปกเสา
คอนกรีตอัดแรง ขนาด 8 เมตร จํานวน 2 ตน พาดสายชนิดอลูมิเนียมหุมฉนวน ขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร จํานวน 2 เสน
 ระยะทาง 80 เมตร ติดตั้งสมอบกยึดโยงเสา จํานวน 1 ชุด ลอฟาแรงต่ํา จํานวน 1 ชุด และสายลงดิน จํานวน 1 ชุด   ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน
(00241) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2558
  หนา 44 (กองชาง)

(2) อุดหนุนไฟฟาสวนภูมิภาค โครงการขยายเขตไฟฟาบานโคกสวาง หมูท่ี 7 ตั้งไว 101,635.- บาท  เพ่ือ
จายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการขยายเขตไฟฟาบานโคกสวาง หมูท่ี 7 บริเวณทางไปบานสําโรง-ดอนหวาย
  โดยปกเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 8 เมตร จํานวน 6 ตน (แซมไลนแรงสูง) พาดสายชนิดอลูมิเนียมหุมฉนวน ขนาด 50
ตารางมิลลิเมตร จํานวน 2 เสน ระยะทาง 520 เมตร ติดตั้งสมอบกยึดโยงเสา จํานวน 3 ชุด ลอฟาแรงต่ํา จํานวน 2 ชุด
และสายลงดิน จํานวน 2 ชุด   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหาร
ท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใต
แนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2558 หนา 44 (กองชาง)
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(5) อุดหนุนไฟฟาสวนภูมิภาค โครงการขยายเขตไฟฟาบานโนนยูง หมูท่ี 13 ตั้งไว 43,595.- บาท  เพ่ือจาย
เปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการขยายเขตไฟฟาบานโนนยูง หมูท่ี 13 บริเวณแยกกลางบานทางไปบานหนอง
คาย  โดยปกเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 8 เมตร จํานวน 4 ตน พาดสายชนิดอลูมิเนียมหุมฉนวน ขนาด 50 ตาราง
มิลลิเมตร จํานวน 2 เสน ระยะทาง 140 เมตร ติดตั้งสมอบกยึดโยงเสา จํานวน 2 ชุด ลอฟาแรงต่ํา จํานวน 1 ชุด และ
สายลงดิน จํานวน 1 ชุด   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนว
ทางการพัฒนาป พ.ศ.2558 หนา 46 (กองชาง)

(6) อุดหนุนไฟฟาสวนภูมิภาค โครงการขยายเขตไฟฟาบานดอนหวาย หมูท่ี 14 ตั้งไว 7,486.- บาท  เพ่ือ
จายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการขยายเขตไฟฟาบานดอนหวาย หมูท่ี 14 บริเวณซอยกลางบาน  โดยปก
เสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 8 เมตร จํานวน 1 ตน และปรับปรุงสายแรงต่ําชนิดอลูมิเนียมหุมฉนวน ขนาด 50 ตาราง
มิลลิเมตร จํานวน 2 เสน    ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนว
ทางการพัฒนาป พ.ศ.2558 หนา 46 (กองชาง)

(4) อุดหนุนไฟฟาสวนภูมิภาค โครงการขยายเขตไฟฟาบานโนนกลาง หมูท่ี 12 ตั้งไว 26,811.- บาท  เพ่ือ
จายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการขยายเขตไฟฟาบานโนนกลาง หมูท่ี 12 บริเวณหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
โดยปกเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 8 เมตร จํานวน 2 ตน พาดสายชนิดอลูมิเนียมหุมฉนวน ขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร
จํานวน 2 เสน ระยะทาง 80 เมตร ติดตั้งสมอบกยึดโยงเสา จํานวน 2 ชุด ลอฟาแรงต่ํา จํานวน 1 ชุด และสายลงดิน
จํานวน 1 ชุด   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
เคหะและชุมชน (00241) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการ
พัฒนาป พ.ศ.2558 หนา 45 (กองชาง)

(3) อุดหนุนไฟฟาสวนภูมิภาค โครงการขยายเขตไฟฟาบานโคกสะอาด หมูท่ี 9 ตั้งไว 20,847.- บาท  เพ่ือ
จายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการขยายเขตไฟฟาบานโคกสะอาด หมูท่ี 9 บริเวณเสนทางไปบานหนองโน
โดยปกเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 8 เมตร จํานวน 1 ตน พาดสายชนิดอลูมิเนียมหุมฉนวน ขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร
จํานวน 2 เสน ระยะทาง 80 เมตร ติดตั้งสมอบกยึดโยงเสา จํานวน 1 ชุด ลอฟาแรงต่ํา จํานวน 1 ชุด และสายลงดิน
จํานวน 1 ชุด   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
เคหะและชุมชน (00241) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการ
พัฒนาป พ.ศ.2558 หนา 45 (กองชาง)

(5) อุดหนุนไฟฟาสวนภูมิภาค โครงการขยายเขตไฟฟาบานโนนยูง หมูท่ี 13 ตั้งไว 43,595.- บาท  เพ่ือจาย
เปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการขยายเขตไฟฟาบานโนนยูง หมูท่ี 13 บริเวณแยกกลางบานทางไปบานหนอง
คาย  โดยปกเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 8 เมตร จํานวน 4 ตน พาดสายชนิดอลูมิเนียมหุมฉนวน ขนาด 50 ตาราง
มิลลิเมตร จํานวน 2 เสน ระยะทาง 140 เมตร ติดตั้งสมอบกยึดโยงเสา จํานวน 2 ชุด ลอฟาแรงต่ํา จํานวน 1 ชุด และ
สายลงดิน จํานวน 1 ชุด   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนว
ทางการพัฒนาป พ.ศ.2558 หนา 46 (กองชาง)

(6) อุดหนุนไฟฟาสวนภูมิภาค โครงการขยายเขตไฟฟาบานดอนหวาย หมูท่ี 14 ตั้งไว 7,486.- บาท  เพ่ือ
จายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการขยายเขตไฟฟาบานดอนหวาย หมูท่ี 14 บริเวณซอยกลางบาน  โดยปก
เสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 8 เมตร จํานวน 1 ตน และปรับปรุงสายแรงต่ําชนิดอลูมิเนียมหุมฉนวน ขนาด 50 ตาราง
มิลลิเมตร จํานวน 2 เสน    ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนว
ทางการพัฒนาป พ.ศ.2558 หนา 46 (กองชาง)



- 81 -

9. งานไฟฟาถนน (กองชาง) รวม 2,879,900.00 บาท
รวม 2,879,900.00 บาท

หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง รวม 2,879,900.00 บาท
9.1 งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑท่ีดิน และสิ่งกอสราง)

            9.1.1 ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  ตั้งไว 2,779,900.- บาท  เพ่ือจายตามรายการ  ดังนี้
(1) โครงการกอสรางถนน  คสล. ตามแบบมาตรฐาน  อบต.กําหนด  เพ่ือดําเนินการกอสราง  ถนน  คสล

 บริเวณบานโคกสวาง หมูท่ี 7 ถึงบานดอนตะหนิน  หมูท่ี 5 โดยดําเนินการดําเนินการกอสรางถนน  คสล. ขนาดผิว
จราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 725.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร (พ้ืนท่ีใชสอยไมนอยกวา 3,625 ตร.ม.) ไหลทางหิน
คลุกเฉลี่ยขางละ 0.30 เมตร และติดตั้งปายบอกโครงการ (ตามแบบท่ี  อบต. กําหนด) รวมเปนเงินคากอสรางท้ังสิ้น
1,984,000.- บาท  รายละเอียดตามประมาณการแนบทายขอบัญญัติ  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงาน
เคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟาถนน (00242) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย
โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2558 หนา 34 (กองชาง)

(2) โครงการกอสรางถนน  คสล. ตามแบบมาตรฐาน  อบต.กําหนด  เพ่ือดําเนินการกอสราง  ถนน  คสล
 บริเวณบานโนนกลาง หมูท่ี 12 ถึงบานโคกสะอาด  หมูท่ี 9 โดยดําเนินการดําเนินการกอสรางถนน  คสล. ขนาดผิว
จราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 215.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร (พ้ืนท่ีใชสอยไมนอยกวา 1,075 ตร.ม.) ไหลทางหิน
คลุกเฉลี่ยขางละ 0.30 เมตร และติดตั้งปายบอกโครงการ (ตามแบบท่ี  อบต. กําหนด) รวมเปนเงินคากอสรางท้ังสิ้น
594,000.- บาท  รายละเอียดตามประมาณการแนบทายขอบัญญัติ  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงาน
เคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟาถนน (00242) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย
โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2558 หนา 33 (กองชาง)

(3) โครงการกอสรางถนน  คสล. ตามแบบมาตรฐาน  อบต.กําหนด  เพ่ือดําเนินการกอสราง  ถนน  คสล
 บริเวณบานหนองกวาง หมูท่ี 11 โดยดําเนินการดําเนินการกอสรางถนน  คสล. ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว
21.00 เมตร  หนา 0.10 เมตร (พ้ืนท่ีใชสอยไมนอยกวา 84 ตร.ม.) แบบไมมีไหลทาง (ตามแบบท่ี  อบต. กําหนด)
 รวมเปนเงินคากอสรางท้ังสิ้น 33,000.- บาท  รายละเอียดตามประมาณการแนบทายขอบัญญัติ  ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟาถนน (00242) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.
2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2558 หนา 33 (กองชาง)

(4) โครงการปรับปรุงระบบน้ําประปา  เพ่ือดําเนินการปรับปรุงระบบประปา บานโคกสวาง  หมูท่ี 7
โดยดําเนินการดําเนินการปรับปรุงระบบน้ําประปา  รวมเปนเงินคากอสรางท้ังสิ้น 54,000.- บาท  รายละเอียดตาม
ประมาณการแนบทายขอบัญญัติ  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟา
ถนน (00242) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.
2558 หนา 48 (กองชาง)

(5) โครงการปรับปรุงระบบน้ําประปา  เพ่ือดําเนินการปรับปรุงระบบประปา บานดอนหวาย  หมูท่ี 14
โดยดําเนินการดําเนินการปรับปรุงระบบน้ําประปา  รวมเปนเงินคากอสรางท้ังสิ้น 15,000.- บาท  รายละเอียดตาม
ประมาณการแนบทายขอบัญญัติ  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟา
ถนน (00242) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.
2558 หนา 48 (กองชาง)

(2) โครงการกอสรางถนน  คสล. ตามแบบมาตรฐาน  อบต.กําหนด  เพ่ือดําเนินการกอสราง  ถนน  คสล
 บริเวณบานโนนกลาง หมูท่ี 12 ถึงบานโคกสะอาด  หมูท่ี 9 โดยดําเนินการดําเนินการกอสรางถนน  คสล. ขนาดผิว
จราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 215.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร (พ้ืนท่ีใชสอยไมนอยกวา 1,075 ตร.ม.) ไหลทางหิน
คลุกเฉลี่ยขางละ 0.30 เมตร และติดตั้งปายบอกโครงการ (ตามแบบท่ี  อบต. กําหนด) รวมเปนเงินคากอสรางท้ังสิ้น
594,000.- บาท  รายละเอียดตามประมาณการแนบทายขอบัญญัติ  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงาน
เคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟาถนน (00242) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย
โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2558 หนา 33 (กองชาง)

(3) โครงการกอสรางถนน  คสล. ตามแบบมาตรฐาน  อบต.กําหนด  เพ่ือดําเนินการกอสราง  ถนน  คสล
 บริเวณบานหนองกวาง หมูท่ี 11 โดยดําเนินการดําเนินการกอสรางถนน  คสล. ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว
21.00 เมตร  หนา 0.10 เมตร (พ้ืนท่ีใชสอยไมนอยกวา 84 ตร.ม.) แบบไมมีไหลทาง (ตามแบบท่ี  อบต. กําหนด)
 รวมเปนเงินคากอสรางท้ังสิ้น 33,000.- บาท  รายละเอียดตามประมาณการแนบทายขอบัญญัติ  ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟาถนน (00242) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.
2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2558 หนา 33 (กองชาง)
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(6) โครงการกอสรางถนนดิน  เพ่ือดําเนินการกอสรางถนนดินรอบโคกกลาง บริเวณบานหนองคาย หมูท่ี
10 โดยดําเนินการดําเนินการกอสรางถนนดิน (ชวงท่ี 1) ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร  ยาว 370 เมตร  หนาเฉลี่ย
 0.30 เมตร  ปริมาตรดินถม 666 ลบ.ม. (พ้ืนท่ีใชสอยไมนอยกวา 2,220 ตร.ม.) (ชวงท่ี 2) ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00
 เมตร  ยาว 300 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร  ปริมาตรดินถม 540 ลบ.ม. (พ้ืนท่ีใชสอยไมนอยกวา 1,800 ตร.ม.)
(ตามแบบท่ี  อบต. กําหนด) รวมเปนเงินคากอสรางท้ังสิ้น 99,900.- บาท  รายละเอียดตามประมาณการแนบทาย

ขอบัญญัติ  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟาถนน (00242) ปรากฎ
ในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2558 หนา 31
(กองชาง)
            9.1.2 ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง  ตั้งไว 100,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคา
บํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑโครงสรางพ้ืนฐาน เชน ปรับปรุงโครงสรางสํานักงาน อาคาร หอประชุมเอนกประสงค
ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟาถนน (00242) ปรากฎใน
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2558 หนา 101 (กอง
ชาง)
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10. งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน (สํานักงานปลัด) รวม 130,000.00 บาท
10.1 งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค) รวม 130,000.00 บาท
หมวดคาใชสอย รวม 130,000.00 บาท

(1) คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559-2561) และแผนชุมชน
 ตั้งไว 20,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดทําประชาคม  เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาสามปและแผนชุมชน  เชน
คาสถานท่ี  คาจัดสถานท่ี  คาตอบแทนวิทยากร  คาประกอบอาหาร  คาเครื่องดื่ม  คาเครื่องขยายเสียง  คาปายโครงการ
 ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานสรางความเข็มแข็งของชุมชน (00250) งานสงเสริมและสนับสนุนความ
เข็มแข็งชุมชน (00252) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการ
พัฒนาป พ.ศ.2558 หนา 91 (สํานักงานปลัด)

(2) คาใชจายในการจัดกิจกรรมเขาคายคุณธรรม จริยธรรม คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงาน
สวนตําบล  ตั้งไว 110,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการตามโครงการ  เชน คาจางเหมารถ คาตอบแทน
วิทยากร คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาท่ีพัก ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานสรางความเข็มแข็งของชุมชน
(00250) งานสงเสริมและสนับสนุนความเข็มแข็งชุมชน (00252) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.
หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2558 หนา 104 (สํานักงานปลัด)

            10.1.1 ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ  ตั้งไว
130,000.- บาท  เพ่ือจายเปน

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

(2) คาใชจายในการจัดกิจกรรมเขาคายคุณธรรม จริยธรรม คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงาน
สวนตําบล  ตั้งไว 110,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการตามโครงการ  เชน คาจางเหมารถ คาตอบแทน
วิทยากร คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาท่ีพัก ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานสรางความเข็มแข็งของชุมชน
(00250) งานสงเสริมและสนับสนุนความเข็มแข็งชุมชน (00252) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.
หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2558 หนา 104 (สํานักงานปลัด)
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11. งานกีฬาและนันทนาการ (สวนการศึกษาฯ) รวม 200,000.00 บาท
11.1 งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค) รวม 200,000.00 บาท
หมวดคาใชสอย รวม 130,000.00 บาท
           11.1.1 ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ  ตั้งไว 130,000.-
  บาท  เพ่ือจายเปน

(1) คาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาตานภัยยาเสพติดและเพ่ือความปรองดองสมานฉันท  ตั้งไว
120,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดและเพ่ือความปรองดองสมานฉันท
 ประจําป  พ.ศ. 2558 เชน  คาวัสดุ-อุปกรณกีฬา   คาถวยรางวัล  คาเงินรางวัล  เงินบํารุงทีมนักกีฬา  คาจางเหมา
เครื่องขยายเสียง  คาจางเหมาจัดสถานท่ี  และสนามแขงขัน  คาอาหารและน้ําดื่ม  คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสินและ
 คาใชจายอ่ืน  ๆ  ท่ีจําเปน   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)
งานกีฬาและนันทนาการ (00262) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนว
ทางการพัฒนาป พ.ศ.2558 หนา 81 (สวนการศึกษาฯ)

(2) คาใชจายในการสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน  ตั้งไว 10,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ
จัดสงนักกีฬาเขารวมแขงขันในระดับตางๆ  ประจําป  พ.ศ. 2558 เชน  คาวัสดุ-อุปกรณ  คาเบี้ยเลี้ยง  คาอาหารและ
เครื่องดื่ม  คาตอบแทนผูฝกสอนและผูควบคุมทีม ฯลฯ (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 2589 ลว 3
สิงหาคม 2547) ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานกีฬา
และนันทนาการ (00262) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการ
พัฒนาป พ.ศ.2558 หนา 81 (สวนการศึกษาฯ)

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

หมวดคาวัสดุ รวม 70,000.00 บาท

12. งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น (สวนการศึกษาฯ) รวม 65,000.00 บาท
12.1 งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค) รวม 65,000.00 บาท
หมวดคาใชสอย รวม 65,000.00 บาท
            12.1.1 ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ  ตั้งไว 65,000.-
 บาท  เพ่ือจายเปน

(1) คาใชจายในการจัดงานประเพณีถวายเทียนพรรษา  ตั้งไว 15,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจาย
ตามโครงการถวายเทียนพรรษา ประจําป  พ.ศ. 2558 เชน คาจางเหมาจัดสถานท่ีและเครื่องเสียง คาจัดและตกแตงตน
เทียน   คาอาหาร  คาน้ําดื่ม และคาวัสดุอุปกรณอ่ืน ๆ   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถ่ิน (00263) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.
2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2558 หนา 66 (สวนการศึกษาฯ)

            11.1.2 ประเภทวัสดุกีฬา  ตั้งไว 70,000.- บาท  เพ่ือจายเปนจัดซื้อวัสดุอุปกรณกีฬามอบให 14 หมูบาน
(รวมถึงการจัดซื้อวัสดุเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษา  ราคาตอหนวยหรือตอชุด ไมเกิน 5,000.- บาท) ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฎในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262) ปรากฎใน
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2558 หนา 81 (สวน
การศึกษาฯ)

(2) คาใชจายในการสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน  ตั้งไว 10,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ
จัดสงนักกีฬาเขารวมแขงขันในระดับตางๆ  ประจําป  พ.ศ. 2558 เชน  คาวัสดุ-อุปกรณ  คาเบี้ยเลี้ยง  คาอาหารและ
เครื่องดื่ม  คาตอบแทนผูฝกสอนและผูควบคุมทีม ฯลฯ (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 2589 ลว 3
สิงหาคม 2547) ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานกีฬา
และนันทนาการ (00262) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการ
พัฒนาป พ.ศ.2558 หนา 81 (สวนการศึกษาฯ)
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(2) คาใชจายในการจัดงานประเพณีรดน้ําขอพรผูสูงอายุ  ตั้งไว 50,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจาย
ตามโครงการรดน้ําขอพรผูสูงอายุเนื่องในเทศกาลวันผูสูงอายุแหงชาติ  ปะจําป  พ.ศ. 2558 เชน  คาจางเหมาจัด
สถานท่ีและเครื่องเสียง  คาจัดซื้อวัสด-ุอุปกรณ   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ (00260) งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถ่ิน (00263) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560)
อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2558 หนา 67 (สวนการศึกษาฯ)
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13. งานสงเสริมการเกษตร (สํานักงานปลัด) รวม 170,000.00 บาท
13.1 งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค) รวม 140,000.00 บาท
หมวดคาใชสอย รวม 130,000.00 บาท

หมวดคาวัสดุ รวม 10,000.00 บาท

รายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ 2558

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
อําเภอประทาย    จังหวัดนครราชสีมา

(2) คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการปรับปรุงและสนับสนุนการดําเนินงานของศูนยบริการและ
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล  ตั้งไว 50,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการตามโครงการฯ  เชน
คาตอบแทนวิทยากร คาจางเหมาจัดสถานท่ี คาอาหารวาง คาเครื่องดื่ม และคาจางอ่ืนๆ ท่ีจําเปน ฯลฯ   ตั้งจายจากเงิน
รายได  ปรากฎในแผนงานการเกษตร (00320) งานสงเสริมการเกษตร (00321) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.
2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2558 หนา 58 (สํานักงานปลัด)

(3) คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการสงเสริมการใชปุยพืชสดปรับปรุงดินในนาขาว  ตั้งไว
40,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการตามโครงการฯ  เชน คาตอบแทนวิทยากร คาจางเหมาจัดสถานท่ี คาอาหาร
วาง คาเครื่องดื่ม และคาจางอ่ืนๆ ท่ีจําเปน ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานการเกษตร (00320) งาน
สงเสริมการเกษตร (00321) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนว
ทางการพัฒนาป พ.ศ.2558 หนา 60 (สํานักงานปลัด)

ดานเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร

            13.1.1 ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ  ตั้งไว
130,000.- บาท  เพ่ือจายเปน

(1) คาใชจายในการจัดแสดงและจําหนายผลิตภัณฑ  ตั้งไว 40,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายใน
การนําผลิตภัณฑหัตกรรมการเกษตรไปจัดแสดงและจําหนายในงาน “วันของดีอําเภอประทาย” และเปนคาใชจายในการ
จางเหมาจัดสถานท่ี คาจางเหมารถยนตรับ - สงสินคาและสัมภาระท่ีจําเปน  คาอาหารคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบ  และ
คาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงานการเกษตร (00320) งานสงเสริม
การเกษตร (00321) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนา
ป พ.ศ.2558 หนา 63 (สํานักงานปลัด)

            13.1.2 ประเภทวัสดุการเกษตร  ตั้งไว 10,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชน  ทอน้ํา
การเกษตร ทอขอตอตางๆ คราด จอบ เสียม ฯลฯ (รวมถึงการจัดซื้อวัสดุเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษา  ราคาตอหนวยหรือตอ
ชุด ไมเกิน 5,000.- บาท) ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานการเกษตร (00320) งานสงเสริมการเกษตร
(00321) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2558
  หนา 101 (สํานักงานปลัด)
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13.2 งบอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) รวม 30,000.00 บาท
หมวดเงินอุดหนุน รวม 30,000.00 บาท

14. งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม (สํานักงานปลัด) รวม 10,000.00 บาท
14.1 งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค) รวม 10,000.00 บาท
หมวดคาใชสอย รวม 10,000.00 บาท

.

            14.1.1 ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ  ตั้งไว 10,000.-
 บาท  เพ่ือจายเปน

(1) คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ  ตั้งไว 10,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายกิจกรรมปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  เชน  คาจัดสถานท่ี  คาเครื่องดื่ม  คาเครื่องขยายเสียง  คาปายโครงการ ฯลฯ   ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงานการเกษตร (00320) งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม (00322) ปรากฎในแผนพัฒนา
สามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2558 หนา 88 (สํานักงานปลัด)

            13.2.1 ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ  ตั้งไว 30,000.- บาท  เพ่ือจายเปน
(1) โครงการจัดกิจกรรมงานของดีอําเภอประทาย ป 2558 ตั้งไว 30,000.- บาท  เพ่ือจายเปนจัด

กิจกรรมงานของดีอําเภอประทาย ป 2558 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงานการเกษตร (00320) งาน
สงเสริมการเกษตร (00321) (จะดําเนินการไดเม่ือไดรับการเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจ
ใหแก อปท.) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.
2558 หนา 63 (สํานักงานปลัด)


