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               1. สถานะการคลัง
                   1.1 งบประมาณรายจายท่ัวไป

                         ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม  พ.ศ. 2558
                               1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 15,657,105.44 บาท
                               1.1.2 เงินสะสม 5,161,153.18 บาท
                               1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม 5,644,273.54 บาท

                   1.2 เงินกูคงคาง - บาท

               2. การบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ 2557

                        หมวดภาษีอากร 72,521.38 บาท
                        หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 18,175.80 บาท
                        หมวดรายไดจากทรัพยสิน 139,746.55 บาท
                        หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย - บาท
                        หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 73,000.00 บาท
                        หมวดรายไดจากทุน - บาท
                        หมวดภาษีจัดสรร 12,846,732.37 บาท
                        หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 6,689,125.00 บาท

                               1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน - โครงการ  รวม - บาท

(1) รายรับจริงท้ังสิ้น 19,839,301.10 บาท  ประกอบดวย

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2559

เรียน   ทานประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย

                  บัดนี้  ถึงเวลาท่ีคณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  จะไดเสนอรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป  ตอสภาองคการบริหารสวนตําบลอีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้น  ในโอกาสนี้  คณะผูบริหารองคการ
บริหารสวนตําบลหนองคาย  จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการ
และแนวนโยบายการดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังตอไปนี้

                        ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม  พ.ศ. 2558 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมี
สถานะการเงินดังนี้

                               1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน - โครงการ  รวม - บาท
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                        งบกลาง 501,817.00 บาท
                        งบบุคลากร 7,944,799.00 บาท
                        งบดําเนินงาน 5,572,886.27 บาท
                        งบลงทุน 2,207,200.00 บาท
                        งบเงินอุดหนุน 1,532,052.19 บาท
                        งบรายจายอ่ืน 20,000.00 บาท

(4) รายจายท่ีจายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค 6,581,112.00 บาท
(5) มีการจายเงินสะสมเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี จํานวน 744,444.00 บาท

(ปงบประมาณ 2557 มีการจายขาดเงินสะสมเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี ณ กันยายน 2557
จํานวน - บาท)

(2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค 6,694,907.00 บาท
(3) รายจายจริง 17,778,754.46 บาท  ประกอบดวย
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รับจริง รับจริง ประมาณการ ประมาณการ
ป 2557 ณ 31 ก.ค. 2558 ป 2558 ป 2559

1. รายไดจัดเก็บเอง
    1.1 หมวดภาษีอากร 72,521.38 72,773.22 70,800.00 74,200.00

18,175.80 75,539.50 17,300.00 56,800.00
    1.3 หมวดราคาไดจากทรัพยสิน 139,746.55 54,588.24 100,000.00 60,000.00

- - - -
    1.5 หมวดรายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ 73,000.00 132,650.00 87,000.00 95,000.00
    1.6 หมวดรายไดจากทุน - - - -
รวมรายไดจัดเก็บเอง 303,443.73 335,550.96 275,100.00 286,000.00
2. รายไดที่รัฐบาลเก็บและจัดสรรใหองคการบริหารสวนตําบล
    2.1 หมวดภาษีจัดสรร 12,846,732.37 10,800,634.63 12,874,900.00 12,864,000.00

12,846,732.37 10,800,634.63 12,874,900.00 12,864,000.00

    3.1 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 6,689,125.00 6,226,297.00 6,560,000.00 6,560,000.00
รวมรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคการบริหารสวนตําบล 6,689,125.00 6,226,297.00 6,560,000.00 6,560,000.00

19,839,301.10 17,362,482.59 19,710,000.00 19,710,000.00

คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ 2559

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
อําเภอประทาย    จังหวัดนครราชสีมา

 รวมรายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคการบริหารสวนตําบล
3. รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคการบริหารสวนตําบล

    1.4 หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย

   2.1 รายรับ

รายรับ

    1.2 หมวดคาธรรมเนียมคาปรับและใบอนุญาต

รวมทั้งสิ้น
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ป 2557 ณ 31 ก.ค. 58 ป 2558 ป 2559
จายจากเงินงบประมาณ
   งบกลาง 501,817.00 404,433.00 513,328.00 607,089.00

7,944,799.00 7,328,929.00 9,231,680.00 9,664,740.00

5,572,886.27 2,663,816.44 4,628,989.00 4,283,734.00

   งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง) 2,207,200.00 2,945,460.00 3,493,060.00 3,339,290.00
   งบรายจายอ่ืน (หมวดรายจายอ่ืน) 20,000.00 - 20,000.00 25,000.00
   งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 1,532,052.19 1,596,943.00 1,822,943.00 1,790,147.00

รวมจายจากงบประมาณ 17,778,754.46 14,939,581.44 19,710,000.00 19,710,000.00

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2559

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
อําเภอประทาย    จังหวัดนครราชสีมา

   งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน  ใชสอยและ
วัสดุ และหมวดคาสาธารณูปโภค)

รายจาย

   2.2 รายจาย

ประมาณการจายจริง

   งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน  คาจางประจํา
และคาจางชั่วคราว)



สวนท่ี 2

ขอบัญญัติตําบล

งบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2559

เรื่อง

ของ

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
อําเภอประทาย    จังหวัดนครราชสีมา
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ก. ดานบริหารท่ัวไป (00100) 10,338,600 บาท
1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) ยอดรวม 10,333,600 บาท
2. แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) ยอดรวม 5,000 บาท

ข. ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 8,541,311 บาท
1. แผนงานการศึกษา (00210) ยอดรวม 3,548,414 บาท
2. แผนงานสาธารณสุข (00220) ยอดรวม 309,000 บาท
3. แผนงานสังคมสงเคราะห (00230) ยอดรวม - บาท
4. แผนงานเคหะและชุมชน (00240) ยอดรวม 4,403,897 บาท
5. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250) ยอดรวม 70,000 บาท
6. แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) ยอดรวม 210,000 บาท

ค. ดานเศรษฐกิจ (00300) 223,000 บาท
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) ยอดรวม - บาท
2. แผนงานการเกษตร (00320) ยอดรวม 223,000 บาท
2. แผนงานการพาณิชย (00330) - บาท

ง. ดานการดําเนินงานอ่ืน (00400) 607,089 บาท
1. แผนงานงบกลาง (00410) ยอดรวม 607,089 บาท

19,710,000 บาท

              เพ่ือใชในการดําเนินงานตามนโยบายของคณะผูบริหารท่ีไดวางแผนไว  ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบลตลอดปงบประมาณ  พ.ศ. 2559 และเพ่ือเปนการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน  จึงเสนอราง
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2559 เพ่ือสมาชิกสภาพิจารณาเห็นชอบตอไป

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2559 ขององคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
อําเภอประทาย     จังหวัดนครราชสีมา

เหตุผล

ดาน รวมยอด

งบประมาณรายจายท้ังสิ้น
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แผนงานงบกลาง

งบ                              งาน งานงบกลาง (00411) รวม
งบกลาง 607,089.00 607,089.00
    งบกลาง 475,589.00
    บําเหน็จ/บํานาญ 131,500.00

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
อําเภอประทาย    จังหวัดนครราชสีมา

รายจายตามงานและงบรายจาย

ดานการดําเนินงานอื่น (00400)
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แผนงานบริหารงานท่ัวไป  00111  00112  00113
งานบริหารท่ัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งานบริหารงานคลัง

(00111) (00112) (00113)
งบบุคลากร 6,923,460.00 - 1,508,880.00 8,432,340.00
    เงินเดือน (ฝายการเมือง) 3,262,320.00 - -
    เงินเดือน (ฝายประจํา) 3,661,140.00 - 1,508,880.00

งบ                              งาน รวม

รายจายตามงานและงบรายจาย
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย

อําเภอประทาย    จังหวัดนครราชสีมา
ดานบริหารทั่วไป (00100)

    เงินเดือน (ฝายประจํา) 3,661,140.00 - 1,508,880.00
งบดําเนินงาน 1,197,600.00 - 520,000.00 1,717,600.00
    คาตอบแทน 273,600.00 - 282,000.00
    คาใชสอย 397,000.00 - 140,000.00
    คาวัสดุ 310,000.00 - 90,000.00
    คาสาธารณูปโภค 217,000.00 - 8,000.00
งบลงทุน 142,660.00 - 16,000.00 158,660.00
    คาครุภัณฑ 142,660.00 - 16,000.00
    คาท่ีดินและสิ่งกอสราง - - -
งบรายจายอ่ืน 25,000.00 - - 25,000.00
    รายจายอ่ืน 25,000.00 - -
งบเงินอุดหนุน - - - -
    เงินอุดหนุน - - -

รวม 8,288,720.00 - 2,044,880.00 10,333,600.00
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน  00121  00122  00123
งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

(00121) (00122) (00123)
งบบุคลากร - - - -
    เงินเดือน (ฝายการเมือง) - - -
    เงินเดือน (ฝายประจํา) - - -

รายจายตามงานและงบรายจาย
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย

อําเภอประทาย    จังหวัดนครราชสีมา

งบ                              งาน รวม

ดานบริหารทั่วไป (00100)

    เงินเดือน (ฝายประจํา) - - -
งบดําเนินงาน - - 5,000.00 5,000.00
    คาตอบแทน - - -
    คาใชสอย - - 5,000.00
    คาวัสดุ - - -
    คาสาธารณูปโภค - - -
งบลงทุน - - - -
    คาครุภัณฑ - - -
    คาท่ีดินและสิ่งกอสราง - - -
งบรายจายอ่ืน - - - -
    รายจายอ่ืน - - -
งบเงินอุดหนุน - - - -
    เงินอุดหนุน - - -

รวม - - 5,000.00 5,000.00
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แผนงานการศึกษา  00211  00212  00213  00214
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา งานศึกษาไมกําหนดระดับ

(00211) (00212) (00213) (00214)
งบบุคลากร 493,680.00 - - - 493,680.00
    เงินเดือน (ฝายการเมือง) - - - -
    เงินเดือน (ฝายประจํา) 493,680.00 - - -

รายจายตามงานและงบรายจาย
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย

อําเภอประทาย    จังหวัดนครราชสีมา

งบ                              งาน รวม

ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)

    เงินเดือน (ฝายประจํา) 493,680.00 - - -
งบดําเนินงาน 1,208,534.00 440,600.00 - - 1,649,134.00
    คาตอบแทน 115,000.00 - - -
    คาใชสอย 178,000.00 440,600.00 - -
    คาวัสดุ 900,034.00 - - -
    คาสาธารณูปโภค 15,500.00 - - -
งบลงทุน 45,600.00 - - - 45,600.00
    คาครุภัณฑ 45,600.00 - - -
    คาท่ีดินและสิ่งกอสราง - - - -
งบรายจายอ่ืน - - - - -
    รายจายอ่ืน - - - -
งบเงินอุดหนุน 1,360,000.00 - - - 1,360,000.00
    เงินอุดหนุน 1,360,000.00 - - -

รวม 3,107,814.00 440,600.00 - 3,548,414.00
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แผนงานสาธารณสุข  00221  00222  00223  00224
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข งานโรงพยาบาล งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน งานศูนยบริการสาธารณสุข

(00221) (00222) (00223) (00224)
งบบุคลากร - - - - -
    เงินเดือน (ฝายการเมือง) - - - -
    เงินเดือน (ฝายประจํา) - - - -

รายจายตามงานและงบรายจาย
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย

อําเภอประทาย    จังหวัดนครราชสีมา

งบ                              งาน รวม

ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)

    เงินเดือน (ฝายประจํา) - - - -
งบดําเนินงาน - - 40,000.00 - 40,000.00
    คาตอบแทน - - - -
    คาใชสอย - - 10,000.00 -
    คาวัสดุ - - 30,000.00 -
    คาสาธารณูปโภค - - - -
งบลงทุน - - 59,000.00 - 59,000.00
    คาครุภัณฑ - - 59,000.00 -
    คาท่ีดินและสิ่งกอสราง - - - -
งบรายจายอ่ืน - - - - -
    รายจายอ่ืน - - - -
งบเงินอุดหนุน - - 210,000.00 - 210,000.00
    เงินอุดหนุน - - 210,000.00 -

รวม - - 309,000.00 309,000.00
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แผนงานสังคมสงเคราะห  00231  00232
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห

(00231) (00232)
งบบุคลากร - - - 521000
    เงินเดือน (ฝายการเมือง) - - 522000
    เงินเดือน (ฝายประจํา) - -

รายจายตามงานและงบรายจาย
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย

อําเภอประทาย    จังหวัดนครราชสีมา

งบ                              งาน รวม

ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)

    เงินเดือน (ฝายประจํา) - -
งบดําเนินงาน - - - 531000
    คาตอบแทน - - 532000
    คาใชสอย - - 533000
    คาวัสดุ - - 534000
    คาสาธารณูปโภค - -
งบลงทุน - - - 541000
    คาครุภัณฑ - - 542000
    คาท่ีดินและสิ่งกอสราง - -
งบรายจายอ่ืน - - - 551000
    รายจายอ่ืน - -
งบเงินอุดหนุน - - - 561000
    เงินอุดหนุน - -

รวม - - -
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แผนงานเคหะและชุมชน  00241  00242  00243  00244
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งานสวนสาธารณะ งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งานบําบัดน้ําเสีย

(00241) (00242) (00243) (00244) (00245)
งบบุคลากร 738,720.00 - - - - 738,720.00
    เงินเดือน (ฝายการเมือง) - - - - -
    เงินเดือน (ฝายประจํา) 738,720.00 - - - -

รายจายตามงานและงบรายจาย
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย

อําเภอประทาย    จังหวัดนครราชสีมา

งบ                              งาน รวม

ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)

    เงินเดือน (ฝายประจํา) 738,720.00 - - - -
งบดําเนินงาน 492,000.00 - - - - 492,000.00
    คาตอบแทน 97,000.00 - - - -
    คาใชสอย 130,000.00 - - - -
    คาวัสดุ 265,000.00 - - - -
    คาสาธารณูปโภค - - - - -
งบลงทุน 171,010.00 2,782,020.00 - - - 2,953,030.00
    คาครุภัณฑ 56,000.00 - - - -
    คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 115,010.00 2,782,020.00 - - -
งบรายจายอ่ืน - - - - - -
    รายจายอ่ืน - - - - -
งบเงินอุดหนุน 220,147.00 - - - - 220,147.00
    เงินอุดหนุน 220,147.00 - - - -

รวม 1,621,877.00 2,782,020.00 - - - 4,403,897.00
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แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 00251  00252
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน

(00251) (00252)
งบบุคลากร - - -
    เงินเดือน (ฝายการเมือง) - - 521000
    เงินเดือน (ฝายประจํา) - - 522000
งบดําเนินงาน - 70,000.00 70,000.00
    คาตอบแทน - - 531000
    คาใชสอย - 70,000.00 532000
    คาวัสดุ - - 533000
    คาสาธารณูปโภค - - 534000
งบลงทุน - - -
    คาครุภัณฑ - - 541000
    คาท่ีดินและสิ่งกอสราง - - 542000
งบรายจายอ่ืน - - -
    รายจายอ่ืน - - 551000
งบเงินอุดหนุน - - -
    เงินอุดหนุน - - 561000

รวม - 70,000.00 70,000.00

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 - 165,000.00 45,000.00 - 210,000.00
    คาตอบแทน - - - -
    คาใชสอย - 95,000.00 45,000.00 -
    คาวัสดุ - 70,000.00 - -
    คาสาธารณูปโภค - - - -
งบลงทุน - - - - -
    คาครุภัณฑ - - - -
    คาท่ีดินและสิ่งกอสราง - - - -
งบรายจายอ่ืน - - - - -
    รายจายอ่ืน - - - -
งบเงินอุดหนุน - - - - -
    เงินอุดหนุน - - - -

รวม - 165,000.00 45,000.00 - 210,000.00

รายจายตามงานและงบรายจาย
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย

อําเภอประทาย    จังหวัดนครราชสีมา

งบ                              งาน รวม

ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  00311  00312
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน

(00311) (00312)
งบบุคลากร - - -
    เงินเดือน (ฝายการเมือง) - - 521000
    เงินเดือน (ฝายประจํา) - - 522000

รายจายตามงานและงบรายจาย
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย

อําเภอประทาย    จังหวัดนครราชสีมา

งบ                              งาน รวม

ดานเศรษฐกิจ (00300)

    เงินเดือน (ฝายประจํา) - - 522000
งบดําเนินงาน - - -
    คาตอบแทน - - 531000
    คาใชสอย - - 532000
    คาวัสดุ - - 533000
    คาสาธารณูปโภค - - 534000
งบลงทุน - - -
    คาครุภัณฑ - - 541000
    คาท่ีดินและสิ่งกอสราง - - 542000
งบรายจายอ่ืน - - -
    รายจายอ่ืน - - 551000
งบเงินอุดหนุน - - -
    เงินอุดหนุน - - 561000

รวม - - -
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แผนงานการเกษตร  00321  00322
งานสงเสริมการเกษตร งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม

(00321) (00322)
งบบุคลากร - - -
    เงินเดือน (ฝายการเมือง) - - 521000
    เงินเดือน (ฝายประจํา) - - 522000

รายจายตามงานและงบรายจาย
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย

อําเภอประทาย    จังหวัดนครราชสีมา

งบ                              งาน รวม

ดานเศรษฐกิจ (00300)

    เงินเดือน (ฝายประจํา) - - 522000
งบดําเนินงาน 90,000.00 10,000.00 100,000.00
    คาตอบแทน - - 531000
    คาใชสอย 80,000.00 10,000.00 532000
    คาวัสดุ 10,000.00 - 533000
    คาสาธารณูปโภค - - 534000
งบลงทุน 123,000.00 - 123,000.00
    คาครุภัณฑ 123,000.00 - 541000
    คาท่ีดินและสิ่งกอสราง - - 542000
งบรายจายอ่ืน - - -
    รายจายอ่ืน - - 551000
งบเงินอุดหนุน - - -
    เงินอุดหนุน - - 561000

รวม 213,000.00 10,000.00 223,000.00
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แผนงานการพาณิชย  00331  00332  00333
งานกิจการสถานธนานุบาล งานกิจการประปา งานตลาดสด งานโรงฆาสัตว

(00331) (00332) (00333) (00334)
งบบุคลากร - - - - -
    เงินเดือน (ฝายการเมือง) - - - -
    เงินเดือน (ฝายประจํา) - - - -

รายจายตามงานและงบรายจาย
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย

อําเภอประทาย    จังหวัดนครราชสีมา

งบ                              งาน รวม

ดานเศรษฐกิจ (00300)

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

รวม - - - - -
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ขอท่ี 1 ขอบัญญัตินี้  เรียกวา "ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง งบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. 2559

ขอท่ี 2 ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม  พ.ศ. 2558 เปนตนไป
ขอท่ี 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2559 เปนจํานวนรวมท้ังสิ้น

19,710,000.00 บาท
ขอท่ี 4 งบประมาณรายจายท่ัวไป  จายจากรายไดจัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป

 เปนจํานวนท้ังสิ้น 19,710,000.00 บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้

   ดานบริหารท่ัวไป (00100) 10,338,600.00 บาท
     แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) 10,333,600.00 บาท
     แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) 5,000.00 บาท
  ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 8,541,311.00 บาท
     แผนงานการศึกษา (00210) 3,548,414.00 บาท
     แผนงานสาธารณสุข (00220) 309,000.00 บาท
     แผนงานสังคมสงเคราะห (00230) - บาท
     แผนงานเคหะและชุมชน (00240) 4,403,897.00 บาท
     แผนงานสรางความเข็มแข็งของชุมชน (00250) 70,000.00 บาท
     แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00220) 210,000.00 บาท
  ดานเศรษฐกิจ (00300) 223,000.00 บาท
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) - บาท
     แผนงานการเกษตร (00320) 223,000.00 บาท
     แผนงานการพาณิชย (00330) - บาท
  ดานการดําเนินงานอ่ืน (00400) 607,089.00 บาท
     แผนงานงบกลาง (00410) 607,089.00 บาท

19,710,000.00 บาท

โดยท่ีเปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2559 อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา 87 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2546 องคการบริหารสวนตําบลหนองคายจึงตราขอบัญญัติ
งบประมาณประจําป  พ.ศ. 2559 ข้ึนไวโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  และโดยอนุมัติของ
นายอําเภอประทาย  ดังตอไปนี้

ขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2559

ขององคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
อําเภอประทาย   จังหวัดนครราชสีมา

แผนงาน รวมยอด

งบประมาณรายจายท้ังสิ้น





สวนท่ี 3

อําเภอประทาย    จังหวัดนครราชสีมา

- รายจายตามแผนงาน
- รายละเอียดรายจายตามแผนงาน

ของ

รายละเอียดประกอบขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2559

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย

- ประมาณการรายรับ





รายงานประมาณการรายรับรายงานประมาณการรายรับ
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ป 2558 ยอดตาง
ณ 31 ก.ค. 58 (%)

1. หมวดภาษีอากร
   1.1 ภาษีบํารุงทองท่ี 56,410.87 50,851.04 53,981.38 53,686.22 53,000.00 1.13% 53,600.00
   1.2 ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 12,350.00 15,191.67 18,140.00 18,687.00 15,800.00 17.72% 18,600.00
   1.3 ภาษีปาย 532.00 2,200.00 400.00 400.00 2,000.00 0.00% 2,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 69,292.87 68,242.71 72,521.38 72,773.22 70,800.00 4.80% 74,200.00
2. หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
   2.1 คาธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 4,233.00 1,059.00 429.00 697.00 1,000.00 0.00% 1,000.00
   2.2 คาธรรมเนียมในการเก็บและขนมูลฝอย - - - - - 0.00% -
   2.3 คาธรรมเนียมในการเก็บและขนอุจาระหรือสิ่งปฎิกูล 10,000.00 5,000.00 5,000.00 10,000.00 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 360.00 340.00 280.00 320.00 300.00 0.00% 300.00
   2.8 คาปรับการผิดสัญญา 11,026.50 36,669.88 10,606.80 64,232.50 10,000.00 400.00% 50,000.00
   2.9 คาใบอนุญาตอื่นๆ 28,000.00 1,080.00 1,500.00 - 1,000.00 -100.00% -
   2.10 คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปน
อันตรายตอสุขภาพ

- - - - -
0.00%

-

รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ 2559

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
อําเภอประทาย    จังหวัดนครราชสีมา

รายรับจริง

ป 2555 ป 2556 ป 2557

ประมาณการ

ป 2558 ป 2559
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ป 2558 ยอดตาง
ณ 31 ก.ค. 58 (%)

รายรับจริง

ป 2555 ป 2556 ป 2557

ประมาณการ

ป 2558 ป 2559

   2.11 คาธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมฆาสัตวและ
จําหนายเนื้อสัตว

591.00 - - - -
0.00%

-

   2.12 คาใบอนุญาตทะเบียนพานิชย - - - - - 0.00% 500.00
                         รวมหมวดคาธรรมเนียม คาปรับ

และใบอนุญาต
54,210.50 44,148.88 17,815.80 75,249.50 17,300.00 228.32% 56,800.00

3. หมวดรายไดจากทรัพยสิน
3.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 142,709.88 111,633.05 139,746.55 54,588.24 100,000.00 -40.00% 60,000.00

รวมหมวดรายไดจากทรัพยสิน 142,709.88 111,633.05 139,746.55 54,588.24 100,000.00 -40.00% 60,000.00
4. หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
     4.1 คาขายแบบแปลน 59,800.00 98,400.00 73,000.00 131,500.00 82,000.00 9.76% 90,000.00
     4.2 คารับรองสําเนาและถายเอกสาร - - 0.00% -
     4.3 รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 720.00 32,750.00 - 1,150.00 5,000.00 0.00% 5,000.00

รวมหมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 60,520.00 131,150.00 73,000.00 132,650.00 87,000.00 9.20% 95,000.00
5. หมวดภาษีจัดสรร

5.1 ภาษีมูลคาเพ่ิม 1 ใน 9 1,663,340.18 2,115,092.33 2,245,362.82 1,829,233.85 2,100,000.00 0.00% 2,100,000.00
     5.2 ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 5,638,158.11 7,631,554.00 7,731,314.28 6,503,883.88 7,616,900.00 0.25% 7,636,000.00
     5.3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 90,746.83 164,830.02 133,599.22 103,707.23 149,000.00 0.00% 149,000.00
     5.4 ภาษีสุรา 836,394.45 951,106.47 941,606.34 768,102.12 832,000.00 0.00% 832,000.00
     5.5 ภาษีสรรพสามิต 1,596,718.97 1,720,879.98 1,281,683.04 1,258,347.95 1,700,000.00 0.00% 1,700,000.00
     5.6 คาภาคหลวงแร 19,873.57 36,126.40 - 21,824.12 - 0.00% 20,000.00
     5.7 คาภาคหลวงปโตรเลียม 77,201.92 77,068.83 124,167.67 53,426.48 77,000.00 0.00% 77,000.00
     5.8 คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมท่ีดิน 266,289.00 453,890.00 388,999.00 262,109.00 400,000.00 -12.50% 350,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 10,188,723.03 13,150,548.03 12,846,732.37 10,800,634.63 12,874,900.00 -0.08% 12,864,000.00
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ป 2558 ยอดตาง
ณ 31 ก.ค. 58 (%)

รายรับจริง

ป 2555 ป 2556 ป 2557

ประมาณการ

ป 2558 ป 2559

6. หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป
6.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป 5,762,207.00 5,863,840.00 6,689,125.00 6,226,297.00 6,560,000.00 0.00% 6,560,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 5,762,207.00 5,863,840.00 6,689,125.00 6,226,297.00 6,560,000.00 0.00% 6,560,000.00
รวมทุกหมวด 16,277,663.28 19,369,562.67 19,838,941.10 17,362,192.59 19,710,000.00 0.00% 19,710,000.00
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ประมาณการรายรับรวมท้ังสิ้น 19,710,000.- บาท แยกเปน

รายไดจัดเก็บเอง
1. หมวดภาษีอากร    รวมท้ังสิ้น 74,200.- บาท    แยกเปน

1.1 ภาษีบํารุงทองท่ี   จํานวน 53,600- บาท  คําชี้แจงประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา  เนื่องจากคาดวาจะ
สามารถจัดเก็บแนวโนมสูงข้ึน
1.2 ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน   จํานวน 18,600- บาท  คําชี้แจงประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา  เนื่องจาก
คาดวาจะสามารถจัดเก็บมีแนวโนมสูงข้ึน
1.3 ภาษีปาย   จํานวน 2,000- บาท  คําชี้แจงประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา
1.4 อากรการฆาสัตว   จํานวน - บาท  คําชี้แจงไมไดประมาณการไว

2. หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต    รวมท้ังสิ้น 56,800.- บาท    แยกเปน
2.1 คาธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร   จํานวน 1,000- บาท  คําชี้แจงประมาณการไวเทากับปท่ีผาน
2.2 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  คําชี้แจงประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา
2.8 คาปรับการผิดสัญญา   จํานวน 50,000- บาท  คําชี้แจงประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา  เนื่องจากคาด
วาจะสามารถจัดเก็บมีแนวโนมสูงข้ึน
2.9 คาใบอนุญาตอ่ืนๆ   จํานวน - บาท  คําชี้แจงไมไดประมาณการไว
2.10 คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ   จํานวน - บาท  คําชี้แจงไมได
ประมาณการไว
2.11 คาธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว   จํานวน - บาท  คําชี้แจงไมได
ประมาณการไว
2.12 คาใบอนุญาตทะเบียนพานิชย   จํานวน 500- บาท  คําชี้แจงประมาณการข้ึนใหม  เนื่องจากปท่ีผานมา
ไมไดประมาณการไว

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2559

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
อําเภอประทาย   จังหวัดนครราชสีมา
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3. หมวดรายไดจากทรัพยสิน    รวมท้ังสิ้น 60,000.- บาท    แยกเปน
2.1 คาดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร   จํานวน 60,000- บาท  คําชี้แจงประมาณการไวต่ํากวาปท่ีผานมา
เนื่องจากคาดวาจะไดดอกเบี้ยธนาคารนอยลง

4. หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด    รวมท้ังสิ้น 95,000.- บาท    แยกเปน
4.1 คาขายแบบแปลน (เอกสารสอบราคา) จํานวน 90,000- บาท  คําชี้แจงประมาณการไวสูงกวาปท่ีผาน
มา  เนื่องจากคาดวาจะสามารถจัดเก็บมีแนวโนมสูงข้ึน
4.2 คารับรองสําเนาและถายเอกสาร   จํานวน - บาท  คําชี้แจงไมไดประมาณการไว
4.3 รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ   จํานวน 5,000- บาท  คําชี้แจงประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา

รายไดจัดสรร
5. หมวดภาษีจัดสรร    รวมท้ังสิ้น 12,864,000.- บาท    แยกเปน

5.1 ภาษีมูลคาเพ่ิม 1 ใน 9 จํานวน 2,100,000- บาท  คําชี้แจงประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา
5.2 ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ   จํานวน 7,636,000- บาท  คําชี้แจงประมาณการไวสูงกวาป
ท่ีผานมา  เนื่องจากคาดวาจะไดรับการจัดสรรมีแนวโนมสูงข้ึน
5.3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ   จํานวน 149,000- บาท  คําชี้แจงประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา
5.4 ภาษีสุรา   จํานวน 832,000- บาท  คําชี้แจงประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา
5.5 ภาษีสรรพสามิต   จํานวน 1,700,000- บาท  คําชี้แจงประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา
5.6 คาภาคหลวงแร   จํานวน 20,000- บาท  คําชี้แจงประมาณการข้ึนใหม  เนื่องจากปท่ีผานมาไมได
ประมาณการไว
5.7 คาภาคหลวงปโตรเลียม   จํานวน 77,000- บาท  คําชี้แจงประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา
5.8 คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมท่ีดิน   จํานวน 350,000- บาท  คําชี้แจงประมาณการไวต่ํา
กวาปท่ีผานมา  เนื่องจากคาดวาจะไดรับการจัดสรรนอยลง

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

1.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป หมวดเงินอุดหนุน   จํานวน 6,560,000- บาท  คําชี้แจงประมาณการไวเทากับปท่ีผาน
มา
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รหัส
รายจาย
500000 19,710,000.00

งบกลาง 510000 607,089.00
1 คาชําระหนี้เงินตน 110100 -
2 คาชําระดอกเบี้ย 110200 -
3 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 110300 76,510.00
4 เงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการประปา 110400 -
5 เงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล 110500 -
6 เงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการโครงการอ่ืน 110600 -
7 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 110700 -
8 เบี้ยยังชีพคนพิการ 110800 -
9 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 110900 54,000.00
10 สํารองจาย 111000 245,079.00
11 รายจายตามขอผูกพัน 111100 100,000.00
12 เงินชวยพิเศษ 111200 -

บําเหน็จ/บํานาญ
1 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (กบท.) 120100 131,500.00
2 เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ชคบ.) 120200 -
3 เงินชวยพิเศษผูรับบํานาญ 120300 -
4 เงินบําเหน็จบํานาญขาราชการถายโอน 120400 -
5 เงินชวยพิเศษผูรับบํานาญขาราชการถายโอน 120500 -
6 เงินบําเหน็จบํานาญพนักงานครู 120600 -
7 เงินชวยพิเศษผูรับบํานาญพนักงานครู 120700 -
8 เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลผูรับบํานาญ 120800 -

งบบุคลากร 520000 9,664,740.00
     เงินเดือน (ฝายการเมือง) 521000 3,262,320.00

1 เงินเดือนนายก/รองนายก 210100 514,080.00
2 เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 210200 42,120.00
3 เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 210300 42,120.00

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
อําเภอประทาย    จังหวัดนครราชสีมา

รายจาย

รายงานประมาณการรายจายประจําปงบประมาณ 2559

หมวด
รายจาย รวมรายจาย
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รหัส
รายจาย

หมวด
รายจาย รวมรายจาย

4 เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการบริหาร
สวนตําบล

210400
86,400.00

5 เงินเดือนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัด 210500 -
6 เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 210600 2,577,600.00
7 เงินคาตอบแทนอ่ืน 210700 -

เงินเดือน (ฝายประจํา) 522000 6,402,420.00
1 เงินเดือนพนักงาน 220100 4,527,820.00
2 เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงาน 220200 67,200.00
3 เงินประจําตําแหนง 220300 277,200.00
4 เงินวิทยฐานะ 220400 -
5 คาจางลูกจางประจํา 220500 -
6 เงินเพ่ิมตางๆ ของลูกจางประจํา 220600 -
7 คาตอบแทนพนักงานจาง 220700 1,396,200.00
8 เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง 220800 134,000.00
9 เงินเบี้ยกันดาร 220900 -

10 เงินเดือนพนักงานถายโอน 221000 -
11 เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานถายโอน 221100 -

งบดําเนินงาน 530000 4,283,734.00
     คาตอบแทน 531000 767,600.00

1
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

310100
525,000.00

2 คาเบี้ยประชุม 310200 -
3 คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 310300 21,000.00
4 คาเชาบาน 310400 171,600.00
5 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 310500 50,000.00
6 เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 310600 -
7 เงินชวยเหลือบุตร 310700 -

     คาใชสอย 532000 1,600,600.00
1 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 320100 170,000.00
2 รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 320200 35,000.00
3

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ
320300

2,451,200.00
4 คาบํารุงรักษาและซอมแซม 320400 115,000.00
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รหัส
รายจาย

หมวด
รายจาย รวมรายจาย

     คาวัสดุ 533000 1,675,034.00
1 วัสดุสํานักงาน 330100 210,000.00
2 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 330200 83,000.00
3 วัสดุงานบานงานครัว 330300 50,000.00
4 คาอาหารเสริม (นม) 330400 817,034.00
5 คาอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 330500 -
6 วัสดุกอสราง 330600 70,000.00
7 วัสดุยานพาหนะและขนสง 330700 10,000.00
8 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 330800 170,000.00
9 วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 330900 35,000.00

10 วัสดุการเกษตร 331000 10,000.00
11 วัสดุโฆษณาและเผยแพร 331100 30,000.00
12 วัสดุเครื่องแตงกาย 331200 -
13 วัสดุกีฬา 331300 70,000.00
14 วัสดุคอมพิวเตอร 331400 120,000.00
15 วัสดุการศึกษา 331500 -
16 วัสดุเครื่องดับเพลิง 331600 -
17 วัสดุอ่ืน 331700 -

     คาสาธารณูปโภค 534000 240,500.00
1 คาไฟฟา 340100 132,000.00
2 คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 340200 5,000.00
3 คาบริการโทรศัพท 340300 6,000.00
4 คาบริการไปรษณีย 340400 8,500.00
5 คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 340500 89,000.00

งบลงทุน 540000 3,339,290.00
     คาครุภัณฑ 541000 442,260.00

1 ครุภัณฑสํานักงาน 410100 103,760.00
2 ครุภัณฑการศึกษา 410200 -
3 ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 410300 -
4 ครุภัณฑการเกษตร 410400 364,000.00
5 ครุภัณฑกอสราง 410500 -
6 ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 410600 -
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รหัส
รายจาย

หมวด
รายจาย รวมรายจาย

7 ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 410700 -
8 ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย 410800 -
9 ครุภัณฑงานบานงานครัว 410900 -

10 ครุภัณฑโรงงาน 411000 -
11 ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง 411100 -
12 ครุภัณฑกีฬา 411200 -
13 ครุภัณฑสํารวจ 411300 -
14 ครุภัณฑอาวุธ 411400 -
15 ครุภัณฑดนตรีและนาฏศิลป 411500 -
16 ครุภัณฑคอมพิวเตอร 411600 96,500.00
17 ครุภัณฑอ่ืน 411700 -
18 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 411800 60,000.00

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 542000 2,897,030.00
1 คาติดตั้งระบบไฟฟาและอุปกรณ ซึ่งเปนการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือ

สถานท่ีราชการพรอมการกอสรางหรือภายหลังการกอสราง
420100 -

2 คาติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ ซึ่งเปนการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือ
สถานท่ีราชการพรอมการกอสรางหรือภายหลังการกอสราง

420200 -

3 คาซื้อหรือแลกเปลี่ยนท่ีดิน 420300 -
4 คาชดเชยผลอาสิน 420400 -
5 คาเวนคืนท่ีดิน 420500 -
6 คาถมดิน 420600 -
7 อาคารตางๆ 420700 -
8 คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคารบานพัก 420800 -
9 คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ 420900 -

10 คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 421000 2,747,030.00
11 คาบํารุงรักษาและปรุบปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง 421100 150,000.00
12 คาออกแบบ คาควบคุมงานท่ีจายใหแกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก

เพ่ือใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง
421200 -

13 คาจางท่ีปรึกษาซึ่งเก่ียวกับสิ่งกอสราง หรือเพ่ือใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง 421300 -
งบเงินอุดหนุน 560000 1,790,147.00

1 เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 610100 210,000.00
2 เงินอุดหนุนสวนราชการ 610200 2,010,294.00
3 เงินอุดหนุนเอกชน 610300 -
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รหัส
รายจาย

หมวด
รายจาย รวมรายจาย

4 เงินอุดหนุนกิจการท่ีเปนสาธารณประโยชน 610400 -

งบรายจายอ่ืน 550000 25,000.00
     รายจายอ่ืน 551000 -

1 คาจางท่ีปรึกษาเพ่ือการศึกษา  วิจัย  ประเมินผล  หรือพัฒนาระบบตางๆ
ซึ่งมิใชเพ่ือการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑท่ีดิน  และ/หรือสิ่งกอสราง

510100 25,000.00

2 คาวัสดุการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 510200 -
3 คาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 510300 -
4 คาพาหนะนําสงเด็กไปสถานพยาบาล 510400 -
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รวมงบประมาณ
ตามแผนงาน

บริหารท่ัวไป 00111 8,288,720.00
วางแผนสถิติและวิชาการ 00112 -

บริหารงานคลัง 00113 2,044,880.00
บริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 00121 -

งานเทศกิจ 00122 -
ปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123 5,000.00

ดานบริการชุมชนและ
สังคม

00200 แผนงานการศึกษา 00210      3,548,414.00 บริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 00211 3,107,814.00
ระดับกอนวัยเรียนและปฐมศึกษา 00212 440,600.00

ระดับมัธยมศึกษา 00213 -
ศึกษาไมกําหนดระดับ 00214 -

แผนงานสาธารารณสุข 00220         309,000.00 บริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข 00221 -
งานโรงพยาบาล 00222 -

บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 00223 309,000.00
ศูนยบริการสาธารณสุข 00224 -

แผนงานสังคมสงเคราะห 00230                    - บริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห 00231 -
สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 00232 -

แผนงานเคหะและชุมชน 00240      4,403,897.00 บริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 00241 1,621,877.00
ไฟฟาถนน 00242 2,782,020.00

สวนสาธารณะ 00243 -
กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244 -

งาน รวมงบประมาณ
ตามงานรหัส

00110

00120

รวมแผนงาน/งาน

ดาน รหัส แผนงาน รหัส

ดานบริหารท่ัวไป

           5,000.00

    10,333,600.00แผนงานบริหารงานท่ัวไป00100

แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน
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รวมงบประมาณ
ตามแผนงาน

งาน รวมงบประมาณ
ตามงานรหัส

รวมแผนงาน/งาน

ดาน รหัส แผนงาน รหัส

บําบัดน้ําเสีย 00245 -
แผนงานสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน

00250          70,000.00 บริหารท่ัวไปเก่ียวกับสรางความเขมแข็งของชุมชน 00251 -
สงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 00252 70,000.00

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ

00260         210,000.00 บริหารท่ัวไปเก่ียวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

00261 -

กีฬาและนันทนาการ 00262 165,000.00
ศาสนาและวัฒนธรรมทองถ่ิน 00263 45,000.00

วิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเท่ียว 00264 -
บริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 00311 -

กอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 00312 -
สงเสริมการเกษตร 00321 213,000.00

อนุรักษแหลงน้ําและปาไม 00322 10,000.00
กิจการสถานธนานุบาล 00331 -

กิจการประปา 00332 -
ตลาดสด 00333 -

โรงฆาสัตว 00334 -
ดานการดําเนินงานอ่ืน 00400 แผนงานงบกลาง 00410 607,089.00 งบกลาง 00411 607,089.00

19,710,000.00

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา

00310

แผนงานการเกษตร 00320

                   -

รวม

-

223,000.00

ดานการเศรษฐกิจ 00300

แผนงานการพาณิชย 00330
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จายจริง
ป 2557 ป 2558 ยอดตาง(%) ป 2559

1.1 แผนงานงบกลาง
1.1.1 งานงบกลาง

1.หมวดงบกลาง
ประเภท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 85,058.00 77,577.00 -1.38% 76,510.00
ประเภท เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 57,500.00 54,000.00 0.00% 54,000.00
ประเภท เงินสํารองจาย 69,640.00 153,002.00 60.18% 245,079.00
ประเภท รายจายตามขอผูกพัน 170,500.00 100,000.00 0.00% 100,000.00
      - รายการเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหนองคาย 30,000.00 - 0.00% -
      - รายการอุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ  อบต.หนองคาย  อําเภอประทาย
จังหวัดนครราชสีมา

100,000.00 100,000.00
-100.00% -

      - รายการเงินทุนการศึกษาปริญญาตรี - โทการศึกษาภาคพิเศษ 40,500.00 - 0.00% -
ประเภท เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น 119,119.00 128,749.00 2.14% 131,500.00

รวมหมวดงบกลาง 501,817.00 513,328.00 18.27% 607,089.00
รวมงบกลาง 501,817.00 513,328.00 18.27% 607,089.00

รวมแผนงานงบกลาง 501,817.00 513,328.00 18.27% 607,089.00

รายงานประมาณการรายจายประจําปงบประมาณ 2559
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย

อําเภอประทาย    จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการ

1.ดานการดําเนินงานอื่น

รายการ
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จายจริง
ป 2557 ป 2558 ยอดตาง(%) ป 2559

ประมาณการรายการ

2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
2.1.1 งานบริหารท่ัวไป (สํานักงานปลัด)

1. งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน
เงินเดือน (ฝายการเมือง)

ประเภท เงินเดือนนายก/รองนายก 470,189.00 514,080.00 0.00% 514,080.00
ประเภท เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 38,623.00 42,120.00 0.00% 42,120.00
ประเภท เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 38,623.00 42,120.00 0.00% 42,120.00
ประเภท เงินคาตอบแทนเลขานุการนายก 74,640.00 86,400.00 0.00% 86,400.00
ประเภท เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา อปท. 2,486,700.00 2,577,600.00 0.00% 2,577,600.00

รวมเงินเดือน (ฝายการเมือง) 3,108,775.00 3,262,320.00 0.00% 3,262,320.00
เงินเดือน (ฝายประจํา)

ประเภท เงินเดือนพนักงาน 1,501,742.00 2,128,080.00 12.27% 2,389,300.00
ประเภท เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน 84,500.00 67,200.00 0.00% 67,200.00
ประเภท เงินประจําตําแหนง 176,400.00 151,200.00 0.00% 151,200.00
ประเภท คาตอบแทนพนักงานจาง 633,860.00 1,115,880.00 -10.08% 1,003,440.00
ประเภท เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง 292,774.00 50,000.00 0.00% 50,000.00

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 2,689,276.00 3,512,360.00 4.24% 3,661,140.00
รวมหมวดเงินเดือน 5,798,051.00 6,774,680.00 2.20% 6,923,460.00

รวมงบบุคลากร 5,798,051.00 6,774,680.00 2.20% 6,923,460.00

2.ดานบริหารท่ัวไป
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จายจริง
ป 2557 ป 2558 ยอดตาง(%) ป 2559

ประมาณการรายการ

2. งบดําเนินงาน
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  และคาสาธารณูปโภค
หมวดคาตอบแทน

ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคการบริหารสวนตําบล 748,400.00 200,000.00 -10.00% 180,000.00
      - รายการคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 47,400.00 50,000.00 -40.00% 30,000.00
      - รายการเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ 701,000.00 150,000.00 0.00% 150,000.00
ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - 10,000.00 0.00% 10,000.00
ประเภทคาเชาบาน 76,100.00 29,000.00 119.31% 63,600.00
ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 15,799.00 20,000.00 0.00% 20,000.00

รวมหมวดคาตอบแทน 840,299.00 259,000.00 5.64% 273,600.00
หมวดคาใชสอย

ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ 235,182.00 100,000.00 0.00% 100,000.00
ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 20,695.00 25,000.00 40.00% 35,000.00
      - รายการคาเลี้ยงรับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 15,982.00 5,000.00 0.00% 5,000.00
      - รายการคาเลี้ยงรับรองการประชุมสภา 4,713.00 20,000.00 50.00% 30,000.00
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 387,481.10 212,000.00 0.00% 212,000.00
      - รายการคาพวงมาลัย  ชอดอกไม  กระเชาดอกไม และพวงมาลา 1,000.00 2,000.00 0.00% 2,000.00
      - รายการคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 64,896.00 200,000.00 0.00% 200,000.00
      - รายการคาใชจายในการเลือกต้ัง 303,099.10 - 0.00% -
      - รายการคาใชจายในโครงการเสริมสรางความรัก ความสามัคคี และความปรองดองตําบลหนองคาย12,126.00 - 0.00% -
      - รายการคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการ อบต. เคลื่อนท่ี 6,360.00 10,000.00 0.00% 10,000.00
ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม 66,088.81 50,000.00 0.00% 50,000.00

รวมหมวดคาใชสอย 709,446.91 387,000.00 2.58% 397,000.00
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จายจริง
ป 2557 ป 2558 ยอดตาง(%) ป 2559

ประมาณการรายการ

หมวดคาวัสดุ
ประเภทวัสดุสํานักงาน 116,047.95 120,000.00 -16.67% 100,000.00
ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ 525.00 10,000.00 0.00% 10,000.00
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง - 10,000.00 0.00% 10,000.00
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 88,810.00 100,000.00 20.00% 120,000.00
      - รายการวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 88,810.00 100,000.00 20.00% 120,000.00
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร - 15,000.00 33.33% 20,000.00
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร 32,550.00 40,000.00 25.00% 50,000.00

รวมหมวดคาวัสดุ 237,932.95 295,000.00 5.08% 310,000.00
หมวดคาสาธารณูปโภค

ประเภทคาไฟฟา 85,894.22 85,000.00 41.18% 120,000.00
ประเภทคาน้ําประปา 356.00 2,000.00 0.00% 2,000.00
ประเภทคาบริการโทรศัพท - 12,000.00 -50.00% 6,000.00
ประเภทคาบริการทางดานโทรคมนาคม 95,208.60 85,000.00 4.71% 89,000.00

รวมคาสาธารณูปโภค 181,458.82 184,000.00 17.93% 217,000.00
รวมงบดําเนินงาน 1,969,137.68 1,125,000.00 6.45% 1,197,600.00

3. งบรายจายอื่น
หมวดรายจายอื่น

ประเภทคาจางท่ีปรึกษาซ่ึงไมเกี่ยวกับครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง  หรือไมไดมาซ่ึงครุภัณฑ  หรือ
สิ่งกอสราง

20,000.00 20,000.00 25.00% 25,000.00
รวมหมวดรายจายอื่น 20,000.00 20,000.00 25.00% 25,000.00

รวมงบรายจายอื่น 20,000.00 20,000.00 25.00% 25,000.00
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4. งบลงทุน
หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง
หมวดคาครุภัณฑ

ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 79,400.00 16,460.00 360.27% 75,760.00
      - รายการคาจัดซ้ือตูเหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก  ทรงสูง จํานวน 1 หลัง - 4,900.00 -20.41% 3,900.00
      - รายการคาจัดซ้ือโตะพลาสติกเอนกประสงค  จํานวน 4 ตัว - 11,560.00 0.00% 11,560.00
      - รายการคาจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ  จํานวน 2 เคร่ือง 56,000.00 - 0.00% -
      - รายการคาจัดซ้ือโตะทํางานพรอมเกาอี้  จํานวน 1 ชุด 6,500.00 - 0.00% -
      - รายการคาจัดซ้ือเคร่ืองโทรสาร  จํานวน 1 เคร่ือง 16,900.00 - 0.00% -
      - รายการคาจัดซ้ือเกาอี้พลาสติกชนิดหนาพิเศษ - - 0.00% 20,900.00
      - รายการคาจัดซ้ือโตะประชุม - - 0.00% 15,600.00
      - รายการคาจัดซ้ือเคร่ืองดูดฝุน - - 0.00% 13,000.00
      - รายการคาจัดซ้ือตูเหล็กเก็บเอกสารแบบ 4 ลิ้นชัก  จํานวน 1 หลัง - - 0.00% 4,900.00
      - รายการคาจัดซ้ือโตะทํางานและเกาอี้สําหรับผูบริหาร  จํานวน 1 ชุด - - 0.00% 5,900.00
ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร - 22,000.00 22.27% 26,900.00
      - รายการคาจัดซ้ือคอมพิวเตอร  จํานวน 1 เคร่ือง - 22,000.00 -100.00% -
      - รายการคาจัดซ้ือเคร่ืองสํารองไฟ  จํานวน 1 เคร่ือง - 12,000.00 -100.00% -
      - รายการคาจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ - - 0.00% 20,000.00
      - รายการคาจัดซ้ืออุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point) - - 0.00% 6,900.00
ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ - 20,000.00 100.00% 40,000.00

รวมคาครุภัณฑ 79,400.00 38,460.00 270.93% 142,660.00
รวมหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง 79,400.00 38,460.00 270.93% 142,660.00

รวมงบลงทุน 79,400.00 38,460.00 270.93% 142,660.00
รวมงานบริหารท่ัวไป 7,866,588.68 7,958,140.00 4.15% 8,288,720.00
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2.1.2 งานบริหารคลัง (กองคลัง)
1. งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน
เงินเดือน (ฝายประจํา)

ประเภท เงินเดือนพนักงาน 973,332.00 1,139,400.00 14.62% 1,305,960.00
ประเภท เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน 34,195.00 - 0.00% -
ประเภท เงินประจําตําแหนง 42,000.00 42,000.00 0.00% 42,000.00
ประเภท คาตอบแทนพนักงานจาง 83,360.00 123,360.00 6.13% 130,920.00
ประเภท เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง 27,700.00 24,000.00 25.00% 30,000.00

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 1,160,587.00 1,328,760.00 13.56% 1,508,880.00
รวมหมวดเงินเดือน 1,160,587.00 1,328,760.00 13.56% 1,508,880.00

รวมงบบุคลากร 1,160,587.00 1,328,760.00 13.56% 1,508,880.00
2. งบดําเนินงาน
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  และคาสาธารณูปโภค
หมวดคาตอบแทน

ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคการบริหารสวนตําบล 303,300.00 190,000.00 0.00% 190,000.00
      - รายการคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 6,300.00 40,000.00 0.00% 40,000.00
      - รายการเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ 297,000.00 150,000.00 0.00% 150,000.00
ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - 5,000.00 0.00% 5,000.00
ประเภทคาเชาบาน 79,000.00 65,000.00 10.77% 72,000.00
ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 11,684.00 15,000.00 0.00% 15,000.00
ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 9,284.00 - 0.00% -

รวมหมวดคาตอบแทน 403,268.00 275,000.00 2.55% 282,000.00
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หมวดคาใชสอย
ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ 36,400.00 20,000.00 0.00% 20,000.00
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 29,952.00 90,000.00 22.22% 110,000.00
      - รายการคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 29,952.00 60,000.00 0.00% 60,000.00
      - รายการคาใชจายในโครงการจัดทําแผนท่ีภาษี - 30,000.00 66.67% 50,000.00
ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม 2,300.00 10,000.00 0.00% 10,000.00

รวมหมวดคาใชสอย 68,652.00 120,000.00 16.67% 140,000.00
หมวดคาวัสดุ

ประเภทวัสดุสํานักงาน 44,735.00 50,000.00 0.00% 50,000.00
ประเภทวัสดุงานบานงานครัว 16,167.00 20,000.00 0.00% 20,000.00
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร 8,700.00 20,000.00 0.00% 20,000.00

รวมหมวดคาวัสดุ 69,602.00 90,000.00 0.00% 90,000.00
หมวดคาสาธารณูปโภค

ประเภทคาไปรษณีย 4,147.00 5,000.00 60.00% 8,000.00
รวมคาสาธารณูปโภค 4,147.00 5,000.00 60.00% 8,000.00

รวมงบดําเนินงาน 545,669.00 490,000.00 6.12% 520,000.00
3. งบลงทุน
หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง
หมวดคาครุภัณฑ

ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร - 22,000.00 -27.27% 16,000.00
      - รายการคาจัดซ้ือคอมพิวเตอร  จํานวน 1 ชุด - 22,000.00 -100.00% -
      - รายการคาจัดซ้ือพิมพ - - 0.00% 16,000.00

รวมคาครุภัณฑ - 22,000.00 -27.27% 16,000.00
รวมหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง - 22,000.00 -27.27% 16,000.00

รวมงบลงทุน - 22,000.00 -27.27% 16,000.00
รวมงานบริหารคลัง 1,706,256.00 1,840,760.00 11.09% 2,044,880.00
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2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
2.2.1 งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน

1. งบดําเนินงาน
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  และคาสาธารณูปโภค
หมวดคาใชสอย

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 60,000.00 - 0.00% -
      - รายการคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการหมูบานนาอยู 60,000.00 - 0.00% -

รวมหมวดคาใชสอย 60,000.00 - 0.00% -
รวมงบดําเนินงาน 60,000.00 - 0.00% -

รวมงานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 60,000.00 - 0.00% -
2.2.2 งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

1. งบดําเนินงาน
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  และคาสาธารณูปโภค
หมวดคาใชสอย

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ - 77,500.00 -93.55% 5,000.00      - รายการคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการอบรมใหความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการ
บรรเทาสาธารณภัย - - 0.00% 5,000.00      - รายการคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพล
เรือนและฝกอบรมทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน - 77,500.00 -100.00% -

รวมหมวดคาใชสอย - 77,500.00 -93.55% 5,000.00
หมวดคาวัสดุ

ประเภทวัสดุเคร่ืองแตงกาย - 47,500.00 -100.00% -
รวมหมวดคาวัสดุ - 47,500.00 -100.00% -
รวมงบดําเนินงาน - 125,000.00 -96.00% 5,000.00
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2. งบลงทุน
หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง
หมวดคาครุภัณฑ

ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง - 270,000.00 -100.00% -
      - รายการคาจัดซ้ือรถยนตเพื่อบรรเทาสาธารณภัย (รถอีแตน) - 270,000.00 -100.00% -

รวมหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง - 270,000.00 -100.00% -
รวมงานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย - 395,000.00 -98.73% 5,000.00

รวมทุกแผนงาน(ดานบริหารท่ัวไป) 9,632,844.68 10,193,900.00 1.42% 10,338,600.00

3.1 แผนงานการศึกษา
3.1.1 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

1. งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน
เงินเดือน (ฝายประจํา)

ประเภท เงินเดือนพนักงาน 258,760.00 269,880.00 9.96% 296,760.00
ประเภท เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน 2,220.00 - 0.00% -
ประเภท เงินประจําตําแหนง 42,000.00 42,000.00 0.00% 42,000.00
ประเภท คาตอบแทนพนักงานจาง 100,370.00 123,360.00 6.13% 130,920.00
ประเภท เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง 27,700.00 18,000.00 33.33% 24,000.00

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 431,050.00 453,240.00 8.92% 493,680.00
รวมหมวดเงินเดือน 431,050.00 453,240.00 8.92% 493,680.00

รวมงบบุคลากร 431,050.00 453,240.00 8.92% 493,680.00

3.ดานบริการชุมชนและสังคม
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2. งบดําเนินงาน
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  และคาสาธารณูปโภค
หมวดคาตอบแทน

ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคการบริหารสวนตําบล 253,000.00 150,000.00 -33.33% 100,000.00
      - รายการเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ 253,000.00 150,000.00 -33.33% 100,000.00
ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - 5,000.00 0.00% 5,000.00
ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 26,367.00 - 0.00% -
ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร - - 0.00% 10,000.00

รวมหมวดคาตอบแทน 279,367.00 155,000.00 -19.35% 125,000.00
หมวดคาใชสอย

ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ 254,592.00 168,000.00 -88.10% 20,000.00
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 129,055.00 150,000.00 2.00% 153,000.00
      - รายการคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 30,652.00 50,000.00 -20.00% 40,000.00
      - รายการคาใชจายในการพัฒนาครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็ก - - 0.00% 8,000.00
      - รายการคาใชจายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 98,403.00 100,000.00 -100.00% -
      - รายการคาใชจายในโครงการเขาคายฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชน - - 0.00% 100,000.00
      - รายการคาใชจายในการจัดงานวันแมแหงชาติ 5,760.00 5,000.00 0.00% 5,000.00
ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม - 10,000.00 -50.00% 5,000.00
      - รายการคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ - 10,000.00 -50.00% 5,000.00

รวมหมวดคาใชสอย 383,647.00 328,000.00 -45.73% 178,000.00
หมวดคาวัสดุ

ประเภทวัสดุสํานักงาน 48,753.00 40,000.00 -25.00% 30,000.00
ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ - 5,000.00 -40.00% 3,000.00
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ประเภทวัสดุงานบานงานครัว 50,596.00 30,000.00 0.00% 30,000.00
ประเภทอาหารเสริม (นม) 793,646.90 791,289.00 3.25% 817,034.00
      - รายการคาจัดซ้ืออาหารเสริม(นม) สําหรับโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)

624,004.78 627,217.00 -100.00% -

      - รายการคาจัดซ้ืออาหารเสริม(นม) สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 169,642.12 164,072.00 -100.00% -
      - รายการคาจัดซ้ืออาหารเสริม(นม) สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)

0.00%
817,034.00

ประเภทวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย - 5,000.00 0.00% 5,000.00
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร - 5,000.00 0.00% 5,000.00
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร 2,500.00 8,000.00 25.00% 10,000.00

รวมหมวดคาวัสดุ 895,495.90 884,289.00 1.78% 900,034.00
หมวดคาสาธารณูปโภค

ประเภทคาไฟฟา 9,211.19 15,000.00 -20.00% 12,000.00
ประเภทคาน้ําประปา 654.00 5,000.00 -40.00% 3,000.00
ประเภทคาไปรษณีย - 500.00 0.00% 500.00

รวมคาสาธารณูปโภค 9,865.19 20,500.00 -24.39% 15,500.00
รวมงบดําเนินงาน 1,568,375.09 1,387,789.00 -12.20% 1,218,534.00

3. งบอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)
ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ 1,244,000.00 1,358,000.00 0.15% 1,360,000.00
      - รายการอุดหนุนตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดบานตําแย 522,000.00 504,000.00 -100.00% -
      - รายการอุดหนุนตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดบานโคกเพ็ด 208,000.00 208,000.00 -100.00% -
      - รายการอุดหนุนตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนไตรราษฎรสามัคคี 200,000.00 212,000.00 -100.00% -
      - รายการอุดหนุนตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบานทุงมนวิทยาคาร 314,000.00 344,000.00 -100.00% -
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      - รายการอุดหนุนโรงเรียนวัดบานตําแยตามโครงการสงเสริมการเรียนรูดานเศรษฐกิจ
พอเพียง

- 30,000.00 -100.00% -

      - รายการอุดหนุนโรงเรียนวัดบานโคกเพ็ดตามโครงการสงเสริมการเรียนรูดานการเลี้ยง
ปลาดุก

- 20,000.00 -100.00% -

      - รายการอุดหนุนโรงเรียนไตรราษฎรสามัคคีตามโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
สําหรับเยาวชน

- 20,000.00 -100.00% -

      - รายการอุดหนุนโรงเรียนบานทุงมนวิทยาคารตามโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
สําหรับเยาวชน

- 20,000.00 -100.00% -

      - รายการอุดหนุนตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

- - 0.00% 1,300,000.00

      - รายการอุดหนุนโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

- - 0.00% 60,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 1,244,000.00 1,358,000.00 15.61% 1,570,000.00
รวมงบอุดหนุน 1,244,000.00 1,358,000.00 15.61% 1,570,000.00

4. งบลงทุน
หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง
หมวดคาครุภัณฑ

ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 9,900.00 7,800.00 258.97% 28,000.00
      - รายการคาจัดซ้ือตูเก็บเอกสารแบบ 2 บานประตู 8,400.00 - 0.00% -
      - รายการคาจัดซ้ือเกาอี้ทํางาน 1,500.00 - 0.00% -
      - รายการคาจัดซ้ือชั้นวางของไม 3 ชั้น - 3,400.00 -100.00% -
      - รายการคาจัดซ้ือชั้นวางของไม 3 ประตู มีกุญแจ - 4,400.00 -100.00% -
      - รายการคาจัดซ้ือพัดลมติดฝาผนัง - - 0.00% 16,000.00
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      - รายการคาจัดซ้ือพัดลมระบายอากาศ - - 0.00% 12,000.00
ประเภทครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย - 24,000.00 -100.00% -
      - รายการคาจัดซ้ือเตียงผูปวย 2 ไกร มือหมุนพรอมท่ีนอน - 24,000.00 -100.00% -
ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว - 35,000.00 -100.00% -
      - รายการคาจัดซ้ือเคร่ืองกรองน้ําด่ืม พรอมติดต้ัง - 35,000.00 -100.00% -
ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร - - 0.00% 7,600.00
      - รายการคาจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ - - 0.00% 7,600.00
ประเภทครุภัณฑคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ - 10,000.00 0.00% 10,000.00

รวมคาครุภัณฑ 9,900.00 12,200.00 342.62% 54,000.00
รวมหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง 9,900.00 12,200.00 342.62% 54,000.00

รวมงบลงทุน 9,900.00 12,200.00 342.62% 54,000.00
รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 3,253,325.09 3,211,229.00 3.89% 3,336,214.00
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3.1.2 งานระดับกอนวัยเรียนและปฐมศึกษา
1. งบดําเนินงาน
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  และคาสาธารณูปโภค
หมวดคาใชสอย

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 491,600.00 431,200.00 2.18% 440,600.00
      - รายการคาใชจายในโครงการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา 481,600.00 431,200.00 -1.30% 425,600.00
      - รายการคาใชจายในการตรวจสุขภาพคุณหนูสุขภาพดี - - 0.00% 5,000.00
      - รายการคาใชจายโครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก - - 0.00% 10,000.00
      - รายการคาใชจายในพิธีการมอบอนุบัตรเด็กกอนวัยเรียน 10,000.00 - 0.00% -

รวมหมวดคาใชสอย 491,600.00 431,200.00 2.18% 440,600.00
รวมงบดําเนินงาน 491,600.00 431,200.00 2.18% 440,600.00

รวมงานระดับกอนวัยเรียนและปฐมศึกษา 491,600.00 431,200.00 2.18% 440,600.00
3.2 แผนงานสาธารณสุข

3.2.1 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
1. งบดําเนินงาน
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  และคาสาธารณูปโภค
หมวดคาใชสอย

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ - - 0.00% 10,000.00
      - รายการคาใชจายในโครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน - - 0.00% 10,000.00

รวมหมวดคาใชสอย - - 0.00% 10,000.00
หมวดคาวัสดุ

ประเภทวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 24,916.00 25,000.00 20.00% 30,000.00
      - รายการวัสดุอุปกรณปองกันและรักษาโรคสัตวเลี้ยง 24,916.00 25,000.00 20.00% 30,000.00

รวมหมวดคาวัสดุ 24,916.00 25,000.00 20.00% 30,000.00
รวมงบดําเนินงาน 24,916.00 25,000.00 60.00% 40,000.00
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4. งบลงทุน
หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง
หมวดคาครุภัณฑ

ประเภทครุภัณฑวิทยาศาสตร - - 0.00% 59,000.00
      - รายการคาจัดซ้ือเคร่ืองพนหมอกควัน - - 0.00% 59,000.00

รวมคาครุภัณฑ - - 0.00% 59,000.00
รวมหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง - - 0.00% 59,000.00

รวมงบลงทุน - - 0.00% 59,000.00
2. งบอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)

ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน 210,000.00 210,000.00 0.00% 210,000.00
      - รายการอุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานหมูบาน 210,000.00 210,000.00 0.00% 210,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 210,000.00 210,000.00 100.00% 420,000.00
รวมงบอุดหนุน 210,000.00 210,000.00 100.00% 420,000.00

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 234,916.00 235,000.00 95.74% 460,000.00
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3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห
3.2.1 งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห

1. งบดําเนินงาน
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  และคาสาธารณูปโภค
หมวดคาใชสอย

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 67,495.00 - 0.00% -
      - รายการคาใชจายในการจัดงานประเพณีรดน้ําขอพรผูสูงอายุ 67,495.00 - 0.00% -
      - รายการคาใชจายในโครงการควบคุมปองกันไขเลือดออกและรณรงคทําลายแหลง
เพาะพันธุยุงลาย

- - 0.00% -

รวมหมวดคาใชสอย 67,495.00 - 0.00% -
รวมงบดําเนินงาน 67,495.00 - 0.00% -

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 67,495.00 - 0.00% -
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3.3 แผนงานเคหะและชุมชน
3.3.1 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (กองชาง)

1. งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน
เงินเดือน (ฝายประจํา)

ประเภท เงินเดือนพนักงาน 400,120.00 468,840.00 14.28% 535,800.00
ประเภท เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน 10,255.00 - 0.00% -
ประเภท เงินประจําตําแหนง 42,000.00 42,000.00 0.00% 42,000.00
ประเภท คาตอบแทนพนักงานจาง 100,370.00 128,160.00 2.15% 130,920.00
ประเภท เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง 27,700.00 36,000.00 -16.67% 30,000.00

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 580,445.00 675,000.00 9.44% 738,720.00
รวมหมวดเงินเดือน 580,445.00 675,000.00 9.44% 738,720.00

รวมงบบุคลากร 580,445.00 675,000.00 9.44% 738,720.00
2. งบดําเนินงาน
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  และคาสาธารณูปโภค
หมวดคาตอบแทน

ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคการบริหารสวนตําบล 140,000.00 55,000.00 0.00% 55,000.00
      - รายการคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น - 5,000.00 0.00% 5,000.00
      - รายการเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ 140,000.00 50,000.00 0.00% 50,000.00
ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - 1,000.00 0.00% 1,000.00
ประเภทคาเชาบาน 28,800.00 36,000.00 0.00% 36,000.00
ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร - 5,000.00 0.00% 5,000.00
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ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล - - 0.00% -
รวมหมวดคาตอบแทน 168,800.00 97,000.00 0.00% 97,000.00

หมวดคาใชสอย
ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ 50,800.00 133,000.00 -77.44% 30,000.00
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 7,272.00 50,000.00 0.00% 50,000.00
      - รายการคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 7,272.00 50,000.00 0.00% 50,000.00
ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม 64,506.00 50,000.00 0.00% 50,000.00

รวมหมวดคาใชสอย 122,578.00 233,000.00 -44.21% 130,000.00
หมวดคาวัสดุ

ประเภทวัสดุสํานักงาน 18,255.00 30,000.00 0.00% 30,000.00
ประเภทคาวัสดุกอสราง 26,483.00 50,000.00 40.00% 70,000.00
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 81,018.50 50,000.00 0.00% 50,000.00
ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ - - 0.00% 70,000.00
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร - 5,000.00 0.00% 5,000.00
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร 10,450.00 30,000.00 33.33% 40,000.00

รวมหมวดคาวัสดุ 136,206.50 165,000.00 60.61% 265,000.00
รวมงบดําเนินงาน 427,584.50 495,000.00 -0.61% 492,000.00

3. งบอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)
ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ 28,052.19 224,943.00 -2.13% 220,147.00
      - รายการอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคเพื่อขยายเขตไฟฟาใหศูนยการศึกษานอก
โรงเรียน

28,052.19 - 0.00%
-

      - รายการอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคเพื่อขยายเขตไฟฟาบานทุงมน หมูท่ี 2 - 24,569.00 -100.00% -
      - รายการอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคเพื่อขยายเขตไฟฟาบานโคกสวาง หมูท่ี 7 - 101,635.00 -100.00% -
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      - รายการอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคเพื่อขยายเขตไฟฟาบานโคกสะอาด หมูท่ี 9 - 20,847.00 -100.00% -
      - รายการอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคเพื่อขยายเขตไฟฟาบานโนนกลาง หมูท่ี 12 - 26,811.00 -100.00% -
      - รายการอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคเพื่อขยายเขตไฟฟาบานโนนยูง หมูท่ี 13 - 43,595.00 -100.00% -
      - รายการอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคเพื่อขยายเขตไฟฟาบานสําโรง หมูท่ี 1 - 7,486.00 -100.00% -
      - รายการอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคเพื่อขยายเขตไฟฟาบานสําโรง หมูท่ี 1 - - 0.00% 25,239.00
       - รายการอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคเพื่อขยายเขตไฟฟาบานดอนตะหนิน หมูที่ 5 - - 0.00% 25,998.00
      - รายการอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคเพื่อขยายเขตไฟฟาบานโคกสะอาด หมูท่ี 9 - - 0.00% 59,079.00
       - รายการอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคเพื่อขยายเขตไฟฟาบานหนองกวาง หมูที่ 11 - - 0.00% 109,831.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 28,052.19 224,943.00 220,147.00
รวมงบอุดหนุน 28,052.19 224,943.00 220,147.00

4. งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง)
หมวดคาครุภัณฑ

ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 8,400.00 36,800.00 -100.00% -
      - รายการคาจัดซ้ือตูเก็บเอกสารแบบ 2 บานประตู 8,400.00 8,400.00 -100.00% -
      - รายการคาจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ - 28,400.00 -100.00% -
ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร - - 0.00% 46,000.00
      - รายการคาจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร - - 0.00% 30,000.00
      - รายการคาจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ - - 0.00% 16,000.00
ประเภทครุภัณฑคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ - 10,000.00 0.00% 10,000.00

รวมคาครุภัณฑ 8,400.00 36,800.00 52.17% 56,000.00
หมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง

ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค - - 0.00% 115,010.00
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      - รายการโครงการกอสรางท่ีแปรงฟนสําหรับเด็ก  เพื่อดําเนินการกอสรางท่ีแปรงฟน
สําหรับเด็ก ท่ีศูนยพัฒนาเด็กเล็กโคกเพ็ด-หนองไมตาย

- - 0.00%
32,730.00

      - รายการโครงการกอสรางท่ีแปรงฟนสําหรับเด็ก  เพื่อดําเนินการกอสรางท่ีแปรงฟน
สําหรับเด็ก ท่ีศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไตรราษฎรสามัคคี

- - 0.00%
34,130.00

      - รายการโครงการกอสรางลานคอนกรีต ภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็กโคกเพ็ด-หนองไมตาย - - 0.00%
48,150.00

รวมคาท่ีดินและส่ิงกอสราง - - 0.00% 115,010.00
รวมงบลงทุน (คาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง) 8,400.00 36,800.00 364.70% 171,010.00
รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 1,044,481.69 1,431,743.00 13.28% 1,621,877.00

3.3.2 งานไฟฟาถนน
1. งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง)
หมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง

ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 2,109,500.00 2,879,900.00 -8.61% 2,632,020.00
      - รายการโครงการกอสรางถนน คสล. ตามแบบมาตรฐาน อบต.กําหนด  เพื่อ
ดําเนินการกอสราง ถนน คสล บริเวณบานโนนกลาง ม.12 ถึงบานโคกสะอาด หมูท่ี 9

898,500.00 - 0.00% -

      - รายการโครงการกอสรางถนน คสล. ตามแบบมาตรฐาน  อบต.กําหนด  เพื่อ
ดําเนินการกอสราง  ถนน  คสล บริเวณบานโคกเพ็ด ม.6

284,000.00 - 0.00% -

      - รายการโครงการกอสรางถนน คสล. ตามแบบมาตรฐาน  อบต.กําหนด  เพื่อ
ดําเนินการกอสราง  ถนน  คสล บริเวณบานดอนตะหนิน ม.5

261,500.00 - 0.00% -

      - รายการโครงการกอสรางถนน คสล. ตามแบบมาตรฐาน  อบต.กําหนด  เพื่อ
ดําเนินการกอสราง  ถนน  คสล บริเวณบานตําแย ม.3

201,800.00 - 0.00% -

      - รายการโครงการกอสรางถนน คสล. ตามแบบมาตรฐาน  อบต.กําหนด  เพื่อ
ดําเนินการกอสราง  ถนน  คสล บริเวณบานหนองไมตาย ม.8

70,800.00 - 0.00% -
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      - รายการโครงการกอสรางถนน คสล. ตามแบบมาตรฐาน อบต.กําหนด  เพื่อ
ดําเนินการกอสราง ถนน คสล บริเวณบานโนนยูง ม.13 ถึงบานหนองคาย หมูท่ี 10

204,000.00 - 0.00% -

      - รายการโครงการกอสรางถนน คสล. ตามแบบมาตรฐาน  อบต.กําหนด  เพื่อ
ดําเนินการกอสราง  ถนน  คสล บริเวณบานหนองกวาง ม.11

49,900.00 - 0.00% -

      - รายการโครงการกอสรางถนนดิน บริเวณบานดอนหวาย ม.13 139,000.00 - 0.00% -
      - รายการโครงการกอสรางถนน  คสล. ตามแบบมาตรฐาน  อบต.กําหนด  เพื่อ
ดําเนินการกอสราง  ถนน  คสล บริเวณบานโคกสวาง ม. 7 ถึงบานดอนตะหนิน ม. 5

- 1,984,000.00 -100.00% -

      - รายการโครงการกอสรางถนน  คสล. ตามแบบมาตรฐาน  อบต.กําหนด  เพื่อ
ดําเนินการกอสราง  ถนน  คสล บริเวณบานโนนกลาง ม. 12 ถึงบานโคกสะอาด ม. 9

- 594,000.00 -100.00% -

      - รายการโครงการกอสรางถนนดิน  เพื่อดําเนินการกอสรางถนนดิน บริเวณบานหนอง
กวาง หมูท่ี 11

- 33,000.00 -100.00% -

      - รายการโครงการปรับปรุงระบบน้ําประปา บานโคกสะอาด หมูท่ี 9 - 54,000.00 -100.00% -
      - รายการโครงการปรับปรุงระบบน้ําประปา บานโคกสวาง หมูท่ี 7 - 15,000.00 -100.00% -
      - รายการโครงการกอสรางถนนดิน  เพื่อดําเนินการกอสรางถนนดิน บริเวณบานหนอง
คาย หมูท่ี 10

- 99,900.00 -100.00% -

      - รายการโครงการกอสรางถนน  คสล. ตามแบบมาตรฐาน  อบต.กําหนด  เพื่อ
ดําเนินการกอสราง  ถนน  คสล บริเวณบานหนองแวง ม. 4 ถึงบานตําแย ม. 3

- - 0.00% 2,136,860.00

      - รายการโครงการกอสรางปรับพื้นท่ีกอสรางอาคารสํานักงานองคการบริหารสวนตําบล
หนองคายแหงใหม

- - 0.00% 299,000.00

      - รายการโครงการกอสรางถนน  คสล. ตามแบบมาตรฐาน  อบต.กําหนด  เพื่อ
ดําเนินการกอสราง  ถนน  คสล บริเวณบานทุงมน ม. 2

- - 0.00% 40,960.00

      - รายการโครงการกอสรางถนนดิน  เพื่อดําเนินการกอสรางถนนดิน บริเวณบานโนนยูง
 หมูท่ี 13

- - 0.00% 56,200.00
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      - รายการโครงการขุดลอกคลองสําโรง - ดอนหวาย  เพื่อดําเนินการขุดลอกคลอง
บริเวณบานสําโรง หมูท่ี 1

- - 0.00% 99,000.00

ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง - 100,000.00 50.00% 150,000.00
รวมคาท่ีดินและส่ิงกอสราง 2,109,500.00 2,879,900.00 -3.40% 2,782,020.00

รวมงบลงทุน (คาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง) 2,109,500.00 2,879,900.00 -3.40% 2,782,020.00

รวมงานงบไฟฟาถนน 2,109,500.00 2,879,900.00 -3.40% 2,782,020.00

3.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
3.4.1 งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน

1. งบดําเนินงาน
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  และคาสาธารณูปโภค
หมวดคาใชสอย

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 150,257.00 130,000.00 -46.15% 70,000.00
      - รายการคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการจัดทําแผนพัฒนาสามป   และแผน
ชุมชน

15,507.00 20,000.00 0.00% 20,000.00

      - รายการคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผูสูงอายุ 119,850.00 - 0.00% -
      - รายการคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี - - 0.00% -
      - รายการคาใชจายในการจัดกิจกรรมเขาคายคุณธรรม จริยธรรม คณะผูบริหาร สมาชิก
สภาฯ และพนักงานสวนตําบล

14,900.00 110,000.00 -54.55% 50,000.00

รวมหมวดคาใชสอย 150,257.00 130,000.00 -46.15% 70,000.00
รวมงบดําเนินงาน 150,257.00 130,000.00 -46.15% 70,000.00

รวมงานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 150,257.00 130,000.00 -46.15% 70,000.00
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3.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
3.5.1 งานกีฬาและนันทนาการ

1. งบดําเนินงาน
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  และคาสาธารณูปโภค
หมวดคาใชสอย

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 98,487.00 130,000.00 -26.92% 95,000.00
      - รายการคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาตานภัยยาเสพติด 98,487.00 120,000.00 -25.00% 90,000.00
      - รายการคาใชจายในการสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน - 10,000.00 -50.00% 5,000.00

รวมหมวดคาใชสอย 98,487.00 130,000.00 -26.92% 95,000.00
หมวดคาวัสดุ

ประเภทวัสดุกีฬา 69,633.00 70,000.00 0.00% 70,000.00
รวมหมวดคาวัสดุ 69,633.00 70,000.00 0.00% 70,000.00
รวมงบดําเนินงาน 168,120.00 200,000.00 -17.50% 165,000.00

2. งบอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)
ประเภทเงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น 50,000.00 - 0.00% -
      - รายการอุดหนุนตามโครงการจัดแขงขันกีฬาแหงชาติ คร้ังท่ี 43 50,000.00 - 0.00% -

รวมหมวดเงินอุดหนุน 50,000.00 - 0.00% -
รวมงบอุดหนุน 50,000.00 - 0.00% -

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 218,120.00 200,000.00 -17.50% 165,000.00
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3.5.2 งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถ่ิน
1. งบดําเนินงาน
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  และคาสาธารณูปโภค
หมวดคาใชสอย

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 12,455.00 65,000.00 -30.77% 45,000.00
      - รายการคาใชจายในการจัดงานประเพณีถวายเทียนพรรษา 12,455.00 15,000.00 0.00% 15,000.00
      - รายการคาใชจายในการจัดงานประเพณีรดน้ําขอพรผูสูงอายุ - 50,000.00 -40.00% 30,000.00

รวมหมวดคาใชสอย 12,455.00 65,000.00 -30.77% 45,000.00
รวมงานศาสนาและวัฒนธรรมทองถ่ิน 12,455.00 65,000.00 -30.77% 45,000.00

รวมทุกแผนงาน(ดานบริการชุมชนและสังคม) 7,582,149.78 8,584,072.00 3.92% 8,920,711.00
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4.1 แผนงานการเกษตร
4.1.1 งานสงเสริมการเกษตร

1. งบดําเนินงาน
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  และคาสาธารณูปโภค
หมวดคาใชสอย

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 66,800.00 130,000.00 -38.46% 80,000.00
      - รายการคาใชจายในการจัดแสดงและจําหนายผลิตภัณฑ 66,800.00 40,000.00 0.00% 40,000.00
      - รายการคาใชจายในการดําเนินโครงการปรับปรุงและสนับสนุนการดําเนินงาน
ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล

- 50,000.00 -100.00% -

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

รวมหมวดคาใชสอย 66,800.00 130,000.00 -38.46% 80,000.00
หมวดคาวัสดุ

ประเภทวัสดุการเกษตร - 10,000.00 0.00% 10,000.00
รวมหมวดคาวัสดุ - 10,000.00 0.00% 10,000.00
รวมงบดําเนินงาน 66,800.00 140,000.00 -35.71% 90,000.00

2. งบอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)
ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ - 30,000.00 -100.00% -
      - รายการอุดหนุนใหท่ีทําการปกครองอําเภอประทาย(กิจกรรมของดีอําเภอประทาย) - 30,000.00 -100.00% -

รวมหมวดเงินอุดหนุน - 30,000.00 -100.00% -
รวมงบอุดหนุน - 30,000.00 -100.00% -

4. ดานเศรษฐกิจ
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ประมาณการรายการ

3. งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง)
หมวดคาครุภัณฑ

ประเภทครุภัณฑการเกษตร - - 0.00% 123,000.00
      - รายการคาจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ําดีเซล - - 0.00% 95,000.00
      - รายการคาจัดซ้ือปมหอยโขง แบบสายพาน - - 0.00% 3,000.00
      - รายการคาจัดซ้ือเคร่ืองพนยา แบบสะพายหลัง - - 0.00% 25,000.00

รวมหมวดคาครุภัณฑ - - 0.00% 123,000.00
รวมงานสงเสริมการเกษตร 66,800.00 170,000.00 25.29% 213,000.00

4.2.1 งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม
1. งบดําเนินงาน
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  และคาสาธารณูปโภค
หมวดคาใชสอย

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 9,922.00 10,000.00 0.00% 10,000.00
      - รายการคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการทองถิ่นไทยรวมใจภักด์ิรักษพื้นท่ีสี
เขียว  แมท้ังประเทศปลูกตนไมถวาย 77 แสนตน 9,922.00 -

0.00% -

      - รายการคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจาสิริกิต์ิ พระบามราชินีนาถ

- 10,000.00 0.00% 10,000.00

รวมหมวดคาใชสอย 9,922.00 10,000.00 0.00% 10,000.00
รวมงบดําเนินงาน 9,922.00 10,000.00 0.00% 10,000.00

รวมงานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม 9,922.00 10,000.00 0.00% 10,000.00
รวมทุกแผนงาน(ดานดานเศรษฐกิจ) 76,722.00 180,000.00 23.89% 223,000.00



รายละเอียดรายจายตามแผนงานรายละเอียดรายจายตามแผนงาน
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รายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ 2559

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 19,710,000.00 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษี
จัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเปน

ดานการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

1. งานงบกลาง รวม 607,089.00 บาท
หมวดงบกลาง รวม 607,089.00 บาท

1.1. ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว 76,510.- บาท เพ่ือจายเปนเงินสมทบ
ประกันสังคมของพนักงานจาง ใหแก สํานักงานประกันสังคม จังหวัดนครราชสีมา ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฎในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) อบต.
หนองคาย โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2559 หนา 87

ถือปฏิบัติตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ.,ก.ท.,ก.อบต. ดวนท่ีสุด ท่ีมท 0809.5/ว 9 ลงวันท่ี 22 มกราคม
2557 และพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และหนังสือสํานักงาน ก.พ. และก.อบต. ดวนท่ีสุด ท่ี มท
0809.5/ว 81 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2557

1.2. ประเภทเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส ตั้งไว 54,000.- บาท เพ่ือจายเปนเบี้ยยังชีพใหแกผูปวยเอดส
จํานวน 9 คน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฎในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) ปรากฎ
ในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) อบต.หนองคาย โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2559 หนา
67

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด มท 0808.2/ว 74 ลงวันท่ี 8 มกราคม 2553
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 6200 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2553 ท่ี มท 0808.2/ว
6201 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2553 หนังสือสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี นร 0107/1117 ลงวันท่ี 15
กุมภาพันธ 2555 และประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบลในการใหบริการสาธารณะ ลงวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2552

1.3. ประเภทสํารองจาย ตั้งไว 245,079.- บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายในกรณีจําเปนเรงดวนฉุกเฉิน
เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน ตั้งจายจากเงินรายได 154,250.- บาท และะตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนท่ัวไป 90,829.- บาท ปรากฎในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) ปรากฎในแผนพัฒนา
สามป (พ.ศ.2559-2561) อบต.หนองคาย โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2559 หนา 72

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากท่ี มท 0313.4/ว 667 ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2555
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากท่ี มท 0808.2/ ว 1672 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2557
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1.4. ประเภทรายจายตามขอผูกพัน ตั้งไวรวม 100,000.- บาท แยกเปน
(1) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ตั้งไว 100,000.- บาท เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองคาย อําเภอประทาย
จังหวัดนครราชสีมา ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) ปรากฎ
ในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) อบต.หนองคาย โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2559 หนา
65

ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุดท่ี มท 0891.3/ว 2191 ลงวันท่ี
10 พฤศจิกายน 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมากท่ี มท 0891.3/ว 1514 ลงวันท่ี 26 กรกฎาคม
2554

1.5. ประเภทเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (กบท.) ตั้งไว 131,500.- บาท
เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (กบท.) ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎใน
แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) อบต.หนองคาย
โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2559 หนา 88

ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงานบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.5/ว 34
ลงวันท่ี 19 กันยายน 2557 และหนังสือสํานักงานบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.5/
ว 35 ลงวันท่ี 19 กันยายน 2557 และกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.5/ว 1264 ลงวันท่ี 30 พฤษภาคม 2557
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รายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ 2559

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป

2. งานบริหารท่ัวไป (สํานักงานปลัด) รวม 8,288,720.00 บาท
2.1 งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และคาจางช่ัวคราว) รวม 6,923,460.00 บาท
หมวดเงินเดือน (ฝายการเมือง) รวม 3,262,320.00 บาท

2,1.1 ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก ตั้งไว 514,080.- บาท เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนราย
เดือน แกผูดํารงตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบล และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 3
ตําแหนง ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) ปรากฎ
ในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) อบต.หนองคาย โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2559 หนา 84
(สํานักงานปลัด)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายก อบต. รองนายก อบต.
ประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. และเลขานุการสภา อบต. พ.ศ. 2554

2.1.2 ประเภทเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก ตั้งไว 42,120.- บาท เพ่ือจายเปน
เงินคาตอบแทนประจําตําแหนง แกผูดํารงตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบล และรองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล จํานวน 3 ตําแหนง ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหาร
ท่ัวไป (00111) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) อบต.หนองคาย โครงการภายใตแนวทางการพัฒนา
ป พ.ศ.2559 หนา 84  (สํานักงานปลัด)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายก อบต. รองนายก อบต.
ประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. และเลขานุการสภา อบต. พ.ศ. 2554

2.1.3 ประเภทเงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก ตั้งไว 42,120.- บาท เพ่ือจายเปนเงิน
คาตอบแทนพิเศษ แกผูดํารงตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบล และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล
จํานวน 3 ตําแหนง ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป
(00111) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) อบต.หนองคาย โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.
2559 หนา 84  (สํานักงานปลัด)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายก อบต. รองนายก อบต.
ประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. และเลขานุการสภา อบต. พ.ศ. 2554



- 64 -

2.1.4 ประเภทเงินคาตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล ตั้ง
ไว 86,400.- บาท เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน
1 ตําแหนง ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111)
ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) อบต.หนองคาย โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2559
หนา 84  (สํานักงานปลัด)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายก อบต. รองนายก อบต.
ประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. และเลขานุการสภา อบต. พ.ศ. 2554

2.1.5 ประเภทเงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตั้งไว 2,577,600.- บาท เพ่ือ
จายเปนคาตอบแทนรายเดือนของ ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 29 ตําแหนง
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) ปรากฎใน
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) อบต.หนองคาย โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2559 หนา 85
(สํานักงานปลัด)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายก อบต. รองนายก อบต.
ประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. และเลขานุการสภา อบต. พ.ศ. 2554

หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 2,607,700.00 บาท
2.1.6 ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว 2,389,300.- บาท เพ่ือจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวน

ทองถ่ินประจําป เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทองถ่ินประจําป จํานวน 9 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-
2561) อบต.หนองคาย โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2559 หนา 84  (สํานักงานปลัด)

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

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3456 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2558 และ มท
0209.1/ว 3055 ลงวันท่ี 29 พฤษภาคม 2558

2.1.7 ประเภทเงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงาน ตั้งไว 67,200.- บาท เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพ
ชั่วคราว เงินคาตอบแทนพิเศษตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) อบต.หนอง
คาย โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2559 หนา 84  (สํานักงานปลัด)
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ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3456 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2558 และ มท
0209.1/ว 3055 ลงวันท่ี 29 พฤษภาคม 2558

2.1.8 ประเภทเงินประจําตําแหนง ตั้งไว 151,200.- บาท เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงของ
ผูบริหาร ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล และหัวหนาสํานักงานปลัด
จํานวน 3 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111)
ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) อบต.หนองคาย โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2559
หนา 84  (สํานักงานปลัด)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3456 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2558 มท
0809.2/ว 35 ลงวันท่ี 8 เมษายน 2557 และ ดวนท่ีสุดท่ี มท 0809.3/11934 ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2557

2.1.9 ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง ตั้งไว 1,003,440.- บาท เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงาน
จาง เงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 8 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2559 หนา 84  (สํานักงาน
ปลัด)

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

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3456 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2558 และ
ดวนท่ีสุดท่ี มท 0809.5/ว 81 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2557

2.1.10 ประเภทเงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง ตั้งไว 50,000.- บาท เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครอง
ชีพชั่วคราว ใหแก พนักงานจาง ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหาร
ท่ัวไป (00111) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) อบต.หนองคาย โครงการภายใตแนวทางการพัฒนา
ป พ.ศ.2559 หนา 84  (สํานักงานปลัด)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3456 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2558 และ
ดวนท่ีสุดท่ี มท 0809.5/ว 81 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2557
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2.2 งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค) รวม 1,197,600.00 บาท
หมวดคาตอบแทน รวม 273,600.00 บาท

2.2.1 ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตั้งไว
180,000.- บาท เพ่ือจายเปน

- คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตั้งไว 30,000.-
บาท เพ่ือจายเปนคาตอบแทนผูชวยปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคการบริหารสวนตําบลดานตางๆ เชน
เจาหนาท่ีในการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ฯลฯ

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

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) ปรากฎใน
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) อบต.หนองคาย โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2559 หนา 86
(สํานักงานปลัด)

ถือปฏิบัติตามหนังสือ ท่ี มท 0808.4/ว 3652 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2553 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินประจําปแก
พนักงานสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุดท่ี มท 0808.2/ว 3072 ลงวันท่ี 29
กันยายน 2557

2.2.2 ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว 10,000.- บาท เพ่ือจายเปน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-
2561) อบต.หนองคาย โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2559 หนา 86  (สํานักงานปลัด)

ถือปฏิบัติตามหนังสือ ท่ี มท 0808.4/ว 1562 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2550
2.2.3 ประเภทคาเชาบาน ตั้งไว 63,600.- บาท เพ่ือจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) ปรากฎใน
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) อบต.หนองคาย โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2559 หนา 85
(สํานักงานปลัด)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548
และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 296 ลงวันท่ี 25 มกราคม
2550 และ ท่ี มท 0808.2/ว 954 ลงวันท่ี 21 มีนาคม 2550

2.2.4 ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว 20,000.- บาท เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษา
บุตร เชน คาธรรมเนียม หรือเงินบํารุงการศึกษาบุตรพนักงานสวนตําบล ผูบริหารและผูมีสิทธิ์ตามกฎหมาย ตั้ง
จายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) ปรากฎในแผนพัฒนา
สามป (พ.ศ.2559-2561) อบต.หนองคาย โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2559 หนา 86  (สํานักงาน
ปลัด)

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2541 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุดท่ี กค 0422.3/ว
21 ลงวันท่ี 13 กุมภาพันธ 2557
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หมวดคาใชสอย รวม 397,000.00 บาท
2.2.5 ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ ตั้งไว 100,000.- บาท เพ่ือจายเปน

- 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
- ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111)

ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) อบต.หนองคาย โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2559
หนา 90  (สํานักงานปลัด)

ถือปฏิบัติตามหนังสือ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม 2541 และดวนท่ีสุดท่ี มท 0809.3/
ว 1632 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2555

2.2.6 ประเภทรายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว 35,000.- บาท เพ่ือจายเปน
- คาเลี้ยงรับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว 5,000.- บาท เพ่ือจายเปนคาเลี้ยง

รับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 2381 ลว 28
กรกฎาคม 2548) ขององคการบริหารสวนตําบล เชน มานิเทศงาน ตรวจเยี่ยม หรือทัศนศึกษาดูงานตางๆ

- คาเลี้ยงรับรองการประชุมสภา ตั้งไว 30,000.- บาท เพ่ือจายเปนคาเลี้ยงรับรองการประชุม
สภาองคการบริหารสวนตําบลหรือคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการขององคการบริหารสวนตําบล (ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 2381 ลว 28 กรกฎาคม 2548)

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111)
ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) อบต.หนองคาย โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2559
หนา 86  (สํานักงานปลัด)

ถือปฏิบัติตามหนังสือ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม 2548
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2.2.7 ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ ตั้งไว
212,000.- บาท เพ่ือจายเปน

(1) คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา ตั้งไว 2,000.- บาท เพ่ือจายเปนคา
พวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม พวงมาลา หรือพานพุม เขารวมพิธีการในวันสําคัญตางๆ หรือมอบให
บุคคลในโอกาสตางๆ ท่ีเหมาะสม ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งาน
บริหารท่ัวไป (00111) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) อบต.หนองคาย โครงการภายใตแนวทางการ
พัฒนาป พ.ศ.2559 หนา 90  (สํานักงานปลัด)

ถือปฏิบัติตามหนังสือ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม 2548
(2) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว 200,000.- บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ

เดินทางไปราชการ หรืออบรม สัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ผูบริหาร ประธานสภาฯ รอง
ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เชน คาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก
และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหาร
ท่ัวไป (00111) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) อบต.หนองคาย โครงการภายใตแนวทางการพัฒนา
ป พ.ศ.2559 หนา 87  (สํานักงานปลัด)

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน
พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.
2555 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558

(3) คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการ อบต. เคลื่อนท่ี ตั้งไว 10,000.- บาท เพ่ือจายเปน
คาใชจายตามโครงการ อบต. เคลื่อนท่ี ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป
(00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) อบต.หนองคาย โครงการ
ภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2559 หนา 83  (สํานักงานปลัด)

ถือปฏิบัติตามหนังสือ ท่ี มท 0801.3/ว 1027 ลงวันท่ี 6 มีนาคม 2556
2.2.8 ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม ตั้งไว 50,000.- บาท เพ่ือจายเปน

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

ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) อบต.หนองคาย โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2559
หนา 91  (สํานักงานปลัด)
หมวดคาวัสดุ รวม 310,000.00 บาท

2.2.9 ประเภทวัสดุสํานักงาน ตั้งไว 100,000.- 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) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) อบต.หนองคาย โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.
2559 หนา 91  (สํานักงานปลัด)
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2.2.10 ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ ตั้งไว 10,000.- บาท เพ่ือจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน
แบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร สตาทเตอร บัลลาส หลอดไฟนีออน ฯลฯ (รวมถึงการจัดซื้อวัสดุเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษา
ราคาตอหนวยหรือตอชุด ไมเกิน 5,000.- บาท) ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป
(00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) อบต.หนองคาย โครงการ
ภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2559 หนา 93  (สํานักงานปลัด)

2.2.11 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง ตั้งไว 10,000.- บาท เพ่ือจายเปนคาซื้อสิ่งของและ
อุปกรณตาง ๆ สําหรับรถจักรยานยนต และรถยนต เชน หัวเทียน,ยางนอก,ยางใน ตลับลูกปน กันชน ฯลฯ
(รวมถึงการจัดซื้อวัสดุเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษา ราคาตอหนวยหรือตอชุด ไมเกิน 5,000.- บาท) ตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.
2559-2561) อบต.หนองคาย โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2559 หนา 91  (สํานักงานปลัด)

2.2.12 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตั้งไว 120,000.- บาท แยกเปน
(1) วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตั้งไว 120,000.- บาท เพ่ือจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและ

หลอลื่นท่ีใชกับรถจักรยานยนต รถยนต น้ํามันพนหมอกควันกําจัดยุงลาย เชน น้ํามันดีเซล,น้ํามันเครื่อง,น้ํามัน
เบนซิน, น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ ขององคการบริหารสวนตําบล (รวมถึงการจัดซื้อวัสดุเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษา ราคา
ตอหนวยหรือตอชุด ไมเกิน 5,000.- บาท) ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110)
งานบริหารท่ัวไป (00111) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) อบต.หนองคาย โครงการภายใตแนว
ทางการพัฒนาป พ.ศ.2559 หนา 91  (สํานักงานปลัด)

2.2.13 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร ตั้งไว 20,000.- บาท เพ่ือจายเปนคาวัสดุท่ีใชในการโฆษณา
และเผยแพรประชาสัมพันธ เชน กระดาษเขียนโปสเตอร แผนปายปดประกาศ สี พูกัน ฟลม ฟลมสไลด
ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ (รวมถึงการจัดซื้อวัสดุเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษา ราคาตอหนวยหรือตอชุด ไมเกิน 5,000.-
บาท) ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) ปรากฎใน
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) อบต.หนองคาย โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2559 หนา 92
(สํานักงานปลัด)

2.2.14 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว 50,000.- บาท เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน
แผนดิสก และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับคอมพิวเตอร (รวมถึงการจัดซื้อวัสดุเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษา ราคาตอหนวย
หรือตอชุด ไมเกิน 5,000.- บาท) ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหาร
ท่ัวไป (00111) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) อบต.หนองคาย โครงการภายใตแนวทางการพัฒนา
ป พ.ศ.2559 หนา 92  (สํานักงานปลัด)
หมวดคาสาธารณูปโภค (คาสาธารณูปโภค) รวม 217,000.00 บาท

2.2.15 ประเภทคาไฟฟา ตั้งไว 120,000.- บาท เพ่ือจายเปนคาไฟฟา สําหรับท่ีทําการองคการ
บริหารสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111)
ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) อบต.หนองคาย โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2559
หนา 88  (สํานักงานปลัด)
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2.2.16 ประเภทคาน้ําประปา คาน้ําบาดาล ตั้งไว 2,000.- บาท เพ่ือจายเปนคาน้ําประปาองคการ
บริหารสวนตําบลหนองคาย ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหาร
ท่ัวไป (00111) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) อบต.หนองคาย โครงการภายใตแนวทางการพัฒนา
ป พ.ศ.2559 หนา 88  (สํานักงานปลัด)

2.2.17 ประเภทคาบริการโทรศัพท ตั้งไว 6,000.- บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายเก่ียวกับโทรศัพท ใน
ราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองคาย ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป
(00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) อบต.หนองคาย โครงการ
ภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2559 หนา 89  (สํานักงานปลัด)

2.2.18 ประเภทคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ตั้งไว 89,000.- บาท เพ่ือจายเปนคาใชจาย
เก่ียวกับการใชอินเตอรเน็ต( Internet) และโทรสาร ในราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองคาย ตั้งจาย
จากเงินรายได ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) ปรากฎในแผนพัฒนาสาม
ป (พ.ศ.2559-2561) อบต.หนองคาย โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2559 หนา 89  (สํานักงานปลัด)

2.3 งบลงทุน (หมวดคาครุภณัฑท่ีดิน และสิ่งกอสราง) รวม 142,660.00 บาท
หมวดคาครุภัณฑ รวม 142,660.00 บาท

2.3.1 ประเภทครุภัณฑสํานักงาน ตั้งไว 75,760.- บาท เพ่ือจายตามรายการ ดังนี้
(1) คาจัดซื้อเครื่องดูดฝุน เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องดูดฝุน พรอมอุปกรณ จํานวน 1 เครื่อง ตั้ง

ไว 13,000.- บาท มีรายละเอียดดังนี้
- สามารถดูดฝุน หรือสามารถดูดฝุนและน้ํา
- มีความจุขนาดถังเก็บไมนอยกวา 15 ลิตร
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป

(00111) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) อบต.หนองคาย โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป
พ.ศ.2559 หนา 99  (สํานักงานปลัด)

(2) คาจัดซื้อเกาอ้ีสําหรับผูบริหาร เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเกาอ้ีสําหรับผูบริหาร จํานวน 1 ตัว
(บัญชีนอกราคามาตรฐานครุภัณฑ) ตั้งไว 5,900.- บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฎในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) อบต.หนอง
คาย โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2559 หนา 99  (สํานักงานปลัด)

(3) คาจัดซื้อเกาอ้ีพลาสติกชนิดหนาพิเศษ เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเกาอ้ีพลาสติกชนิดหนาพิเศษ
จํานวน 100 ตัวๆ ละ 209.- บาท (บัญชีนอกราคามาตรฐานครุภัณฑ) ตั้งไว 20,900.- บาท ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนท่ัวไป ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) ปรากฎในแผนพัฒนา
สามป (พ.ศ.2559-2561) อบต.หนองคาย โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2559 หนา 99  (สํานักงาน
ปลัด)

(4) คาจัดซื้อโตะพลาสติกเอนกประสงค เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อโตะพลาสติกเอนกประสงค จํานวน
4 ตัวๆ ละ 2,890.-บาท (บัญชีนอกราคามาตรฐานครุภัณฑ) ตั้งไว 11,560.- บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป
ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-
2561) อบต.หนองคาย โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2559 หนา 99  (สํานักงานปลัด)
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(5) คาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร จํานวน 1 ตัว (บัญชี
นอกราคามาตรฐานครุภัณฑ) ตั้งไว 4,900.- บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฎในแผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) อบต.หนองคาย
โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2559 หนา 99  (สํานักงานปลัด)

(6) คาจัดซื้อตูบานเลื่อนกระจก เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อตูบานเลื่อนกระจก จํานวน 1 ตัว (บัญชี
นอกราคามาตรฐานครุภัณฑ) ตั้งไว 3,900.- บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฎในแผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) อบต.หนองคาย
โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2559 หนา 99  (สํานักงานปลัด)

(7) คาจัดซื้อโตะประชุม เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อโตะประชุม จํานวน 4 ตัวๆ ละ 3,900.- บาท
(บัญชีนอกราคามาตรฐานครุภัณฑ) ตั้งไว 15,600.- บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฎในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) อบต.หนอง
คาย โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2559 หนา 99  (สํานักงานปลัด)

2.3.2 ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร ตั้งไว 26,900.- บาท เพ่ือจายตามรายการ ดังนี้
(1) คาจัดซื้อเครื่องพิมพ เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา แบบ

Network จํานวน 1 เครื่อง ตั้งไว 20,000.- บาท มีรายละเอียดดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200 x 1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพรางไมนอยกวา 35 หนาตอนาที
- สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface แบบ 10/100/1,000 Base-T หรือดีกวา

จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 250 แผน

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111)
ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) อบต.หนองคาย โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2559

หนา 99  (สํานักงานปลัด)
(2) คาจัดซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point) เพ่ือจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณ

กระจายสัญญาณไรสาย (Access Point) จํานวน 1 เครื่อง ตั้งไว 6,900.- บาท มีรายละเอียดดังนี้
- สามารถใชงานตามมาตรฐาน IEEE 802.11b, g และ n ไดเปนอยางนอย
- สามารถทํางานท่ีคลื่นความถ่ี 2.4 GHz หรือดีกวา
- สามารถเขารหัสขอมูลตามมาตรฐาน WEP, WPA และ WPA2 ไดเปนอยางนอย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวน

ไมนอยกวา 1 ชอง
- สามารถทํางานไดตามมาตรฐาน IEEE 802.3af (Power over Ethement) หรือดีกวา
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- สามารถบริหารจัดการอุปกรณผานทางโปรแกรม Web Browser ได
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111)

ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) อบต.หนองคาย โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2559
หนา 99  (สํานักงานปลัด)

2.3.3 ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ตั้งไว 40,000.- บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ
บํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ เชน คาซอมคอมพิวเตอร คาซอมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-
2561) อบต.หนองคาย โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2559 หนา 91  (สํานักงานปลัด)

2.4 งบรายจายอ่ืน (หมวดรายจายอ่ืน) รวม 25,000.00 บาท
หมวดรายจายอ่ืน รวม 25,000.00 บาท

2.4.1 ประเภทคาจางท่ีปรึกษาซึ่งไมเก่ียวกับครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง หรือไมไดมาซึ่งครุภัณฑ หรือ
สิ่งกอสราง ตั้งไว 25,000.- บาท เพ่ือจายเปนคาจางองคกรหรือสถาบันท่ีเปนกลาง เพ่ือเปนผูดําเนินการสํารวจ
ความพึงพอใจของผูบริหารตามมิติการประเมินท่ี ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดไว ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ท่ัวไป ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.
2559-2561) อบต.หนองคาย โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2559 หนา 99  (สํานักงานปลัด)
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3. งานบริหารงานคลัง (กองคลัง) รวม 2,044,880.00 บาท
3.1 งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และคาจางช่ัวคราว) รวม 1,508,880.00 บาท
หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,347,960.00 บาท

3.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว 1,305,960.- บาท เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนทองถ่ิน
เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทองถ่ิน จํานวน 5 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) อบต.
หนองคาย โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2559 หนา 84  (กองคลัง)

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

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3456 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2558 และ
มท 0209.1/ว 3055 ลงวันท่ี 29 พฤษภาคม 2558

3.1.2 ประเภทเงินประจําตําแหนง ตั้งไว 42,000.- บาท เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงของผูบริหาร
ตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง จํานวน 1 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป
(00110) งานบริหารงานคลัง (00113) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) อบต.หนองคาย โครงการ
ภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2559 หนา 84  (กองคลัง)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3456 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2558 มท
0809.2/ว 35 ลงวันท่ี 8 เมษายน 2557 และ ดวนท่ีสุดท่ี มท 0809.3/11934 ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2557

3.1.3 ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง ตั้งไว 130,920.- บาท เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงาน
จาง เงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) อบต.หนองคาย
โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2559 หนา 84  (กองคลัง)

- ตําแหนง ผูชวยเจาหนาท่ีการเงินและบัญชี
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3456 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2558 และ

ดวนท่ีสุดท่ี มท 0809.5/ว 81 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2557
3.1.4 ประเภทเงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง ตั้งไว 30,000.- บาท เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพ

ชั่วคราว ใหแก พนักงานจาง ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งาน
บริหารงานคลัง (00113) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) อบต.หนองคาย โครงการภายใตแนว
ทางการพัฒนาป พ.ศ.2559 หนา 84  (กองคลัง)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3456 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2558 และ
ดวนท่ีสุดท่ี มท 0809.5/ว 81 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2557
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3.2 งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค) รวม 520,000.00 บาท
หมวดคาตอบแทน รวม 282,000.00 บาท

3.2.1 ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตั้งไว
190,000.- บาท เพ่ือจายเปน

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

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

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)
ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) อบต.หนองคาย โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2559
หนา 86  (กองคลัง)

ถือปฏิบัติตามหนังสือ ท่ี มท 0808.4/ว 3652 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2553 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินประจําปแก
พนักงานสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุดท่ี มท 0808.2/ว 3072 ลงวันท่ี 29
กันยายน 2557

3.2.2 ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว 5,000.- บาท เพ่ือจายเปนเงิน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง หรือผูมีสิทธิ์
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) ปรากฎใน
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) อบต.หนองคาย โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2559 หนา 86
(กองคลัง)

ถือปฏิบัติตามหนังสือ ท่ี มท 0808.4/ว 1562 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2550
3.2.3 ประเภทคาเชาบาน ตั้งไว 72,000.- บาท เพ่ือจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) ปรากฎใน
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) อบต.หนองคาย โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2559 หนา 85
(กองคลัง)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548
และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 296 ลงวันท่ี 25 มกราคม
2550 และ ท่ี มท 0808.2/ว 954 ลงวันท่ี 21 มีนาคม 2550

3.2.4 ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว 15,000.- บาท เพ่ือจายเปนเงินคาชวยเหลือ
การศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบลหรือผูมีสิทธิ์ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป
(00110) งานบริหารงานคลัง (00113) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) อบต.หนองคาย โครงการ
ภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2559 หนา 86  (กองคลัง)

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรของพนักงาน
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุดท่ี กค
0422.3/ว 21 ลงวันท่ี 13 กุมภาพันธ 2557
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หมวดคาใชสอย รวม 140,000.00 บาท
3.2.5 ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ ตั้งไว 20,000.- บาท เพ่ือจายเปน

- คาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ และระเบียบหนังสือสั่งการตางๆ
- คาจางเหมาบริการตางๆ เชน จางเหมาจัดทําของ จางเหมาแบกหามสัมภาระ ฯลฯ
- คาใชจายในการโฆษณาและเผยแพรตางๆ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง

(00113ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) อบต.หนองคาย โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.
2559 หนา 90  (กองคลัง))

ถือปฏิบัติตามหนังสือ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม 2541 และดวนท่ีสุดท่ี มท
0809.3/ว 1632 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2555

3.2.6 ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ ตั้งไว
110,000.- บาท แยกเปน

(1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว 60,000.- บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการ หรืออบรม สัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง เชน คาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยง คา
พาหนะ คาเชาท่ีพัก และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป
(00110) งานบริหารงานคลัง (00113) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) อบต.หนองคาย โครงการ
ภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2559 หนา 87  (กองคลัง)

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.
2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2555
และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558

(2) โครงการจัดทําแผนท่ีภาษี ตั้งไว 50,000.- บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการจัดทํา
แผนท่ีภาษี เชน คาคัดลอกขอมูลท่ีดิน(เพ่ิมเติม) คาวัสดุอุปกรณ คาจางพนักงานสํารวจขอมูลภาคสนาม
คาตอบแทนลวงเวลา ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) อบต.หนองคาย โครงการภายใตแนวทางการพัฒนา
ป พ.ศ.2559 หนา 82  (กองคลัง)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.3/ว 462 ลงวันท่ี
29 กุมภาพันธ 2551 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.3/ว 67 ลงวันท่ี 9 มกราคม 2555

3.2.7 ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม ตั้งไว 10,000.- บาท เพ่ือจายเปน
- คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ
- คาจางเหมาท้ังคาสิ่งของและคาแรงงาน
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) อบต.หนองคาย โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2559
หนา 91  (กองคลัง)
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หมวดคาวัสดุ รวม 90,000.00 บาท
3.2.8 ประเภทวัสดุสํานักงาน ตั้งไว 50,000.- บาท เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อแบบพิมพตางๆ ในการ

จัดเก็บภาษี, แบบบัญชี, กระดาษ, แฟม, ปากกา, ดินสอ ฯลฯ (รวมถึงการจัดซื้อวัสดุเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษา
ราคาตอหนวยหรือตอชุด ไมเกิน 5,000.- บาท) ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป
(00110) งานบริหารงานคลัง (00113) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) อบต.หนองคาย โครงการ
ภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2559 หนา 91  (กองคลัง)

3.2.9 ประเภทวัสดุงานบานงานครัว ตั้งไว 20,000.- บาท เพ่ือจายเปนคาซื้อสิ่งของเครื่องใช ตางๆ
แปรง ไมกวาด สบู ผงซักฟอก ฯลฯ (รวมถึงการจัดซื้อวัสดุเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษา ราคาตอหนวยหรือตอชุด ไม
เกิน 5,000.- บาท) ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง
(00113) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) อบต.หนองคาย โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป
พ.ศ.2559 หนา 93  (กองคลัง)

3.2.10 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว 20,000.- บาท เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน
แผนดิสกโปรแกรม และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับคอมพิวเตอร (รวมถึงการจัดซื้อวัสดุเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษา ราคาตอ
หนวยหรือตอชุด ไมเกิน 5,000.- บาท) ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งาน
บริหารงานคลัง (00113) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) อบต.หนองคาย โครงการภายใตแนว
ทางการพัฒนาป พ.ศ.2559 หนา 92  (กองคลัง)
หมวดคาสาธารณูปโภค (คาสาธารณูปโภค) รวม 8,000.00 บาท

3.2.11 ประเภทคาบริการไปรษณีย ตั้งไว 8,000.- บาท เพ่ือจายเปนคาไปรษณีย ตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป
(พ.ศ.2559-2561) อบต.หนองคาย โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2559 หนา 88  (กองคลัง)

3.3 งบลงทุน (หมวดคาครุภณัฑท่ีดิน และสิ่งกอสราง) รวม 16,000.00 บาท
หมวดคาครุภัณฑ รวม 16,000.00 บาท

3.3.1 ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร ตั้งไว 16,000.- บาท เพ่ือจายตามรายการ ดังนี้
(1) คาจัดซื้อเครื่องพิมพ จํานวน 1 เครื่อง ตั้งไว 16,000.- บาท เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อ

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี แบบ Network จํานวน 1 เครื่อง มีรายละเอียดดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600 x 600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพรางสีไมนอยกวา 20 หนาตอนาที
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําไมนอยกวา 20 หนาตอนาที
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB
- สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา

จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 250 แผน
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง

(00113) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) อบต.หนองคาย โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป
พ.ศ.2559 หนา 90  (กองคลัง)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
4. งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (สํานักงานปลัด) รวม 5,000.00 บาท
4.1 งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค) รวม 5,000.00 บาท
หมวดคาใชสอย รวม 5,000.00 บาท

4.1.1 ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ ตั้งไว
5,000.- บาท เพ่ือจายเปน

(1) คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการฝกอบรมปองกันภัยเบื้องตน ตั้งไว 5,000.- บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการตามโครงการ เชน คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาเครื่องดื่ม ฯลฯ ตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
(00123) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) อบต.หนองคาย โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.
2559 หนา 72  (สํานักงานปลัด)
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รายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ 2559

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

5. งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา (สวนการศึกษาฯ) รวม 3,107,814.00 บาท
5.1 งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และคาจางช่ัวคราว) รวม 493,680.00 บาท
หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 338,760.00 บาท

5.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว 296,760.- บาท เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวน
ทองถ่ิน เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทองถ่ิน จํานวน 1 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงาน
การศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561)
อบต.หนองคาย โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2559 หนา 84  (สวนการศึกษาฯ)

- ตําแหนง ผูอํานวยการกองการศึกษา
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3456 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2558

และ มท 0209.1/ว 3055 ลงวันท่ี 29 พฤษภาคม 2558
5.1.2 ประเภทเงินประจําตําแหนง ตั้งไว 42,000.- บาท เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงของ

ผูบริหาร ตําแหนงหัวหนาสวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จํานวน 1 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป
(พ.ศ.2559-2561) อบต.หนองคาย โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2559 หนา 84  (สวนการศึกษา
ฯ)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3456 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2558
มท 0809.2/ว 35 ลงวันท่ี 8 เมษายน 2557 และ ดวนท่ีสุดท่ี มท 0809.3/11934 ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2557

5.1.3 ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง ตั้งไว 130,920.- บาท เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงาน
จาง เงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานการศึกษา
(00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) อบต.
หนองคาย โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2559 หนา 84  (สวนการศึกษาฯ)

- ตําแหนง ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3456 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2558

และดวนท่ีสุดท่ี มท 0809.5/ว 81 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2557
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5.1.4 ประเภทเงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง ตั้งไว 24,000.- บาท เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครอง
ชีพชั่วคราวพนักงานจาง ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับการศึกษา (00211) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) อบต.หนองคาย โครงการภายใตแนว
ทางการพัฒนาป พ.ศ.2559 หนา 84  (สวนการศึกษาฯ)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3456 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2558
และดวนท่ีสุดท่ี มท 0809.5/ว 81 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2557

5.2 งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค) รวม 1,208,534.00 บาท
หมวดคาตอบแทน รวม 115,000.00 บาท

5.2.1 ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตั้งไว
100,000.- บาท เพ่ือจายเปน

- เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ (เงินโบนัส) ตั้งไว 100,000.- บาท เพ่ือจายเปน
เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ (เงินโบนัส) สําหรับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง อบต.หนอง
คาย ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา
(00211) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) อบต.หนองคาย โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป
พ.ศ.2559 หนา 86  (สวนการศึกษาฯ)

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเปนเงินประจําปแกพนักงานสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด
ท่ี มท 0808.2/ว 3072 ลงวันท่ี 29 กันยายน 2557

5.2.2 ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว 5,000.- บาท เพ่ือจายเปน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง (ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 1562 ลว 15 พฤษภาคม 2550) ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎใน
แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.
2559-2561) อบต.หนองคาย โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2559 หนา 86  (สวนการศึกษาฯ)

ถือปฏิบัติตามหนังสือ ท่ี มท 0808.4/ว 1562 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2550
5.2.3 ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว 10,000.- บาท เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือ

การศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบลหรือผูมีสิทธิ์ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานการศึกษา
(00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) อบต.
หนองคาย โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2559 หนา 86  (สวนการศึกษาฯ)

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุดท่ี
กค 0422.3/ว 21 ลงวันท่ี 13 กุมภาพันธ 2557
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หมวดคาใชสอย รวม 178,000.00 บาท
5.2.3 ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ ตั้งไว 20,000.- บาท เพ่ือจายเปน

- คาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ และขอบัญญัติตางๆ
- คาใชจายในการโฆษณาและเผยแพรตางๆ
- ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา
(00211) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) อบต.หนองคาย โครงการภายใตแนวทางการพฒันาป พ.ศ.
2559 หนา 90  (สวนการศึกษาฯ)

ถือปฏิบัติตามหนังสือ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม 2541 และดวนท่ีสุดท่ี มท
0809.3/ว 1632 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2555

5.2.4 ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ ตั้งไว
153,000.- บาท เพ่ือจายเปน

(1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว 40,000.- บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการ หรืออบรม สัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง เชน คาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยง คา
พาหนะ คาเชาท่ีพัก และ คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210)
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) อบต.หนองคาย
โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2559 หนา 87  (สวนการศึกษาฯ)

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน
พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.
2555 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558

(2) คาใชจายในการพัฒนาครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็ก ตั้งไว 8,000.- บาท เพ่ือจายเปนคาใชจาย
ในการพัฒนาครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็ก การเดินทางไปราชการ หรืออบรม สัมมนาของครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็ก เชน
คาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก และ คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎ
ในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.
2559-2561) อบต.หนองคาย โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2559 หนา 87  (สวนการศึกษาฯ)

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน
พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.
2555 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558

(3) คาใชจายในการจัดงานวันแมแหงชาติ ตั้งไว 5,000.- บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายตาม
โครงการจัดงานวันแมแหงชาติ ประจําป พ.ศ. 2559 เชน คาจางเหมาจัดสถานท่ีและเครื่องเสียง คาวัสดุ-
อุปกรณเก่ียวกับการจัดงาน คาอาหาร คาน้ําดื่ม ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฎในแผนงาน
การศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561)
อบต.หนองคาย โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2559 หนา 58  (สวนการศึกษาฯ)

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย มท 0313.4/ว 1347 ลงวันท่ี 19 พฤษภาคม 2541
และ ท่ี มท 0808.2/ว 1639 ลงวันท่ี 17 เมษายน 2556



- 81 -

(4) คาใชจายในโครงการเขาคายฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชน ตั้งไว 100,000.- บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการเขาคายฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชน เชน คาจางเหมาจัดสถานท่ีและ
เครื่องเสียง คาวัสดุ- อุปกรณเก่ียวกับการจัดงาน คาอาหาร คาน้ําดื่ม คาตอบแทนวิทยากร ฯลฯ ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) ปรากฎ
ในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) อบต.หนองคาย โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2559 หนา
58  (สวนการศึกษาฯ)

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย มท 0313.4/ว 1347 ลงวันท่ี 19 พฤษภาคม 2541
และ ท่ี มท 0808.2/ว 1639 ลงวันท่ี 17 เมษายน 2556

5.2.5 ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม ตั้งไว 5,000.- บาท แยกเปน
- คาซอมแซมบํารุงรักษา เพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ
- คาจางเหมาท้ังคาสิ่งของและคาแรงงาน
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

การศึกษา (00211) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) อบต.หนองคาย โครงการภายใตแนวทางการ
พัฒนาป พ.ศ.2559 หนา 91  (สวนการศึกษาฯ)

หมวดคาวัสดุ รวม 900,034.00 บาท
5.2.6 ประเภทวัสดุสํานักงาน ตั้งไว 30,000.- บาท เพ่ือจายเปนคาซื้อสิ่งของเครื่องใชสํานักงาน

เชน กระดาษ แฟม ปากกา สมุด ดินสอ เครื่องเขียนแบบพิมพตาง ๆ เครื่องคํานวณ เครื่องเย็บกระดาษ
กระดานไวทบอรด ฯลฯ (รวมถึงการจัดซื้อวัสดุเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษา ราคาตอหนวยหรือตอชุด ไมเกิน
5,000.- บาท) ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
การศึกษา (00211) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) อบต.หนองคาย โครงการภายใตแนวทางการ
พัฒนาป พ.ศ.2559 หนา 91  (สวนการศึกษาฯ)

5.2.7 ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ ตั้งไว 3,000.- บาท เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณไฟฟา
เพ่ือใชสําหรับ อบต. และศูนยพัฒนาเด็กเล็กในตําบลหนองคาย (รวมถึงการจัดซื้อวัสดุเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษา
ราคาตอหนวยหรือตอชุด ไมเกิน 5,000.- บาท) ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210)
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) อบต.หนองคาย
โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2559 หนา 93  (สวนการศึกษาฯ)

5.2.8 ประเภทวัสดุงานบานงานครัว ตั้งไว 30,000.- บาท เพ่ือจายเปนคาซื้อสิ่งของเครื่องใช ตาง
ๆ เชน แปรงไมกวาด สบู ผงซักฟอก น้ํายาทําความสะอาด น้ําดื่ม แกวน้ําจานรอง กระจกเงา ท่ีนอนสําหรับ
เด็ก ฯลฯ เพ่ือใชสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในตําบลหนองคาย (รวมถึงการจัดซื้อวัสดุเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษา
ราคาตอหนวยหรือตอชุด ไมเกิน 5,000.- บาท) ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210)
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) อบต.หนองคาย
โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2559 หนา 93  (สวนการศึกษาฯ)
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5.2.9 ประเภทคาอาหารเสริม (นม) ตั้งไว 817,034.- บาท แยกเปน
- คาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(สพฐ.) ตั้งไว 817,034.- บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดซื้ออาหาร
เสริม(นม) สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
(สพฐ.) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
การศึกษา (00211) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) อบต.หนองคาย โครงการภายใตแนว
ทางการพัฒนาป พ.ศ.2559 หนา 58 (สวนการศึกษาฯ)

5.2.10 ประเภทวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ตั้งไว 5,000.- บาท เพ่ือจายเปนคาวัสดุเคมี
สําหรับเติมถังดับเพลิงท่ีใชในการดับเพลิง เชน เคมีสําหรับเติมถังดับเพลิง ฯลฯ (รวมถึงการจัดซื้อวัสดุเพ่ือ
ซอมแซมบํารุงรักษา ราคาตอหนวยหรือตอชุด ไมเกิน 5,000.- บาท) ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงาน
การศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561)
อบต.หนองคาย โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2559 หนา 65  (สวนการศึกษาฯ)

5.2.11 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร ตั้งไว 5,000.- บาท เพ่ือจายเปนคาวัสดุท่ีใชในการ
โฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ เชน กระดาษเขียนโปสเตอร แผนปายปดประกาศ สี พูกัน ฟลม ฟลม
สไลด ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ (รวมถึงการจัดซื้อวัสดุเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษา ราคาตอหนวยหรือตอชุด ไมเกิน
5,000.- บาท) ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
การศึกษา (00211) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) อบต.หนองคาย โครงการภายใตแนวทางการ
พัฒนาป พ.ศ.2559 หนา 92  (สวนการศึกษาฯ)

5.2.12 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว 10,000.- บาท เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ
และวัสดุอ่ืน ๆ (รวมถึงการจัดซื้อวัสดุเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษา ราคาตอหนวยหรือตอชุด ไมเกิน 5,000.- บาท)
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211)
ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) อบต.หนองคาย โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2559
หนา 92  (สวนการศึกษาฯ)
หมวดคาสาธารณูปโภค (คาสาธารณูปโภค) รวม 15,500.00 บาท

5.2.13 ประเภทคาไฟฟา ตั้งไว 12,000.- บาท เพ่ือจายเปนคาไฟฟาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กท้ัง
2 แหง ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา
(00211) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) อบต.หนองคาย โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป
พ.ศ.2559 หนา 88  (สวนการศึกษาฯ)

5.2.14 ประเภทคาน้ําประปา คาน้ําบาดาล ตั้งไว 3,000.- บาท เพ่ือจายเปนคาน้ําประปาสําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ท้ัง 2 แหง ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหาร
ท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) อบต.หนองคาย โครงการ
ภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2559 หนา 88  (สวนการศึกษาฯ)

5.2.15 ประเภทคาบริการไปรษณีย ตั้งไว 500.- บาท เพ่ือจายเปนคาไปรษณีย คาโทรเลข คา
ธนาณัติ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา
(00211) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) อบต.หนองคาย โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป
พ.ศ.2559 หนา 88  (สวนการศึกษาฯ)
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5.3 งบลงทุน (หมวดคาครุภณัฑท่ีดิน และสิ่งกอสราง) รวม 45,600.00 บาท
หมวดคาครุภัณฑ รวม 45,600.00 บาท

5.3.1 ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร ตั้งไว 7,600.- บาท เพ่ือจายตามรายการ ดังนี้
(1) คาจัดซื้อเครื่องพิมพ 1 ชุด เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบหมึกฉีด

(Inkjet) จํานวน 1 ชุด ตั้งไว 7,600.- บาท มีรายละเอียดดังนี้
- เปนอุปกรณท่ีมีความสามารถเปน Printer, Copier, Scanner และ FAX ภายในเครื่องเดียว
- ใชเทคโนโยลีแบบพนหมึก (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 4,800 x 1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพรางสีไมนอยกวา 15 หนาตอนาที
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําไมนอยกวา 33 หนาตอนาที
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสดุไมนอยกวา 1,200 x 2,400 dpi
- มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถายสําเนาเอกสารไดท้ังสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 90 สําเนา
- สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา

จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100

แผน
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

การศึกษา (00211) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.
2559 หนา 90  (สวนการศึกษาฯ)

5.3.2 ประเภทครุภัณฑสํานักงาน ตั้งไว 28,000.- บาท เพ่ือจายตามรายการ ดังนี้
(1) คาจัดซื้อพัดลมติดฝาผนัง เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อพัดลมติดฝาผนัง พรอมติดตั้ง

สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 2 แหง จํานวน 8 เครื่อง (บัญชีนอกราคามาตรฐานครุภัณฑ) ตั้งไว
16,000.- บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
การศึกษา (00211) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) อบต.หนองคาย โครงการภายใตแนวทางการ
พัฒนาป พ.ศ.2559 หนา 90  (สวนการศึกษาฯ)

(2) คาจัดซื้อพัดลมระบายอากาศ เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อพัดลมระบายอากาศ พรอม
ติดตั้ง สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 2 แหง จํานวน 4 เครื่อง (บัญชีนอกราคามาตรฐานครุภัณฑ) ตั้งไว
12,000.- บาท มีรายละเอียดดังนี้

- พัดลมระบายอากาศติดตั้งฝาเพดาน
- กําลังระบายอากาศไมนอยกวา 18 ลูกบาศกเมตรตอนาที หรือไมนอยกวา 1,080 ลูกบาศกเมตรตอ
ชั่วโมง
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- ขนาดเสนผานศูนยกลางของใบพัดไมนอยกวา 12 นิ้ว
- การติดตั้งทํางานระบบอากาศหมุนเวียนภายใน และ/หรือระบบดูดอากาศออกภายนอก
- การติดตั้งพัดลมระบายอากาศพรอมใชงาน

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งาน (00211) ปรากฎใน
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2559 หนา 90  (สวน
การศึกษาฯ)

5.3.4 ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ตั้งไว 10,000.- บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายใน
การบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ เชน คาเครื่องปรับอากาศ เครื่องพิมพดีด เครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211)
ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) อบต.หนองคาย โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2559
หนา 91  (สวนการศึกษาฯ)

5.4 งบอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) รวม 1,360,000.00 บาท
หมวดเงินอุดหนุน รวม 1,360,000.00 บาท

5.4.1 ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ ตั้งไว 1,360,000.- บาท เพ่ือจายเปน
(1) อุดหนุนตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน(สพฐ.) ตั้งไว 1,300,000.- บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการอาหารกลางวัน
รายละเอียดโครงการแนบฎีกาเบิกจาย ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210)
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) อบต.หนองคาย
โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2559 หนา 58  (สวนการศึกษาฯ)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว 3149 ลง
วันท่ี 5 มิถุนายน 2558

(2) อุดหนุนตามโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(สพฐ.) ตั้งไว 60,000.- บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ
ประจําป พ.ศ. 2559 ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(สพฐ.) ตามรายละเอียด
ดังนี้

- อุดหนุนจัดงานวันเด็กแหงชาติโรงเรียนวัดบานตําแย  เปนเงิน 30,000.- บาท
- อุดหนุนจัดงานวันเด็กแหงชาติโรงเรียนบานทุงมนวิทยาคาร  เปนเงิน 10,000.- บาท
- อุดหนุนจัดงานวันเด็กแหงชาติโรงเรียนไตรราษฎรสามัคคี  เปนเงิน 10,000.- บาท
- อุดหนุนจัดงานวันเด็กแหงชาติโรงเรียนวัดบานโคกเพ็ด  เปนเงิน 10,000.- บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

การศึกษา (00211) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) อบต.หนองคาย โครงการภายใตแนวทางการ
พัฒนาป พ.ศ.2559 หนา 62  (สวนการศึกษาฯ)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว 3149 ลง
วันท่ี 5 มิถุนายน 2558
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6. งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (สวนการศึกษาฯ) รวม 440,600.00 บาท
6.1 งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค) รวม 440,600.00 บาท
หมวดคาใชสอย รวม 440,600.00 บาท

6.1.1 ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ ตั้งไว
440,600.- บาท เพ่ือจายเปน

(1) คาใชจายในโครงการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว 425,600.- บาท เพ่ือจายเปน
คาใชจายในการจางเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคการบริหารสวนตําบล
หนองคาย ท้ัง 2 แหง (ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโคกเพ็ด-หนองไมตาย และศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไตรราษฎร
สามัคคี ) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (00212) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) อบต.หนองคาย โครงการภายใตแนว
ทางการพัฒนาป พ.ศ.2559 หนา 58  (สวนการศึกษาฯ)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว 3149 ลง
วันท่ี 5 มิถุนายน 2558

(2) คาใชจายในโครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว 10,000.-
บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เชน คาจางเหมาจัด
สถานท่ีและเครื่องเสียง คาวัสดุ- อุปกรณเก่ียวกับการจัดงาน คาอาหาร คาน้ําดื่ม ฯลฯ ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนท่ัวไป ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) อบต.หนองคาย โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2559
หนา 58  (สวนการศึกษาฯ)

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย มท 0313.4/ว 1347 ลงวันท่ี 19 พฤษภาคม 2541 และ
ท่ี มท 0808.2/ว 1639 ลงวันท่ี 17 เมษายน 2556

(3) คาใชจายในโครงการหนูนอยสุขภาพดี ตั้งไว 5,000.- บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายตาม
โครงการหนูนอยสุขภาพดี ประจําป พ.ศ. 2559 เชน คาวัสดุ-อุปกรณเก่ียวกับการจัดกิจกรรม คาอาหาร คา
น้ําดื่ม ฯลฯ สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย จํานวน 2 แหง ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) อบต.หนองคาย โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2559
หนา 58  (สวนการศึกษาฯ)

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย มท 0313.4/ว 1347 ลงวันท่ี 19 พฤษภาคม 2541 และ
ท่ี มท 0808.2/ว 1639 ลงวันท่ี 17 เมษายน 2556
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แผนงานสาธารณสุข
7. แผนงานสาธารณสุข (สํานักงานปลัด) รวม 309,000.00 บาท
7.1 งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค) รวม 40,000.00 บาท
หมวดคาวัสดุ รวม 30,000.00 บาท

(1) คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน ตั้งไว 10,000.- บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการตามโครงการ เชน คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาเครื่องดื่ม ฯลฯ ตั้งจายจาก
เงินรายได ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน (00223)
ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) อบต.หนองคาย โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2559
หนา 79  (สํานักงานปลัด)

7.1.1 ประเภทวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ตั้งไว 30,000.- บาท เพ่ือจายเปนคาวัสดุอุปกรณ
ปองกันและรักษาโรคสัตวเลี้ยง จัดซื้อวัสดุอุปกรณตาง ๆ เชน วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา ยาคุมกําเนิดสุนัขและ
แมว ไซริงค เข็มฉีดยา แอลกอฮอล และอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน (รวมถึงการจัดซื้อวัสดุเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษา ราคา
ตอหนวยหรือตอชุด ไมเกิน 5,000.- บาท) ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข (00220) งาน
บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน (00223) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) อบต.หนอง
คาย โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2559 หนา 65  (สํานักงานปลัด)
7.2 งบลงทุน (หมวดคาครุภณัฑท่ีดิน และสิ่งกอสราง) รวม 59,000.00 บาท
หมวดคาครุภัณฑ รวม 59,000.00 บาท

7.2.1 ประเภทครุภัณฑวิทยาศาสตร ตั้งไว 59,000.- บาท เพ่ือจายตามรายการ ดังนี้
(1) คาจัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน จํานวน 1 เครื่อง

ตั้งไว 59,000.- บาท มีรายละเอียดดังนี้
- ปริมาณการฉีดพนน้ํายาไมนอยกวา 40 ลิตรตอชั่วโมง
- ถังบรรจุน้ํายาไมนอยกวา 6 ลิตร
- กําลังเครื่องยนตไมนอยกวา 25 แรงมา
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุข

และงานสาธารณสุขอ่ืน (00223) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) อบต.หนองคาย โครงการ
ภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2559 หนา 78  (สํานักงานปลัด)
7.3 งบอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) รวม 210,000.00 บาท
หมวดเงินอุดหนุน รวม 210,000.00 บาท

7.3.1 ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน ตั้งไว 210,000.- บาท เพ่ือจายเปน
(1) อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานหมูบาน ตั้งไว 210,000.- บาท เพ่ือจาย

เปนคาดําเนินการใชจายในการพัฒนางานสาธารณสุขตําบลหนองคาย ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฎใน
แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน (00223) ปรากฎในแผนพัฒนาสาม
ป (พ.ศ.2559-2561) อบต.หนองคาย โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2559 หนา 65  (สํานักงาน
ปลัด)
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ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ท่ี มท 0891.3/ว 1501 ลงวันท่ี 15
กรกฎาคม 2558 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ท่ี มท 0891.3/ว 73 ลงวนัท่ี 14 มกราคม 2557
และประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เรื่องหลักเกณฑการสนบัสนุน
องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบลในการใหบริการสาธารณะ ลงวันท่ี 23
พฤศจิกายน 2552
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แผนงานเคหะและชุมชน
8. งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (กองชาง) รวม 1,621,877.00 บาท
8.1 งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และคาจางช่ัวคราว) รวม 738,720.00 บาท
หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 577,800.00 บาท

8.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว 535,800.- บาท เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวน
ทองถ่ิน เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทองถ่ิน จํานวน 2 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงาน
เคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.
2559-2561) อบต.หนองคาย โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2559 หนา 84  (กองชาง)

- ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง
- ตําแหนง นายชางโยธา

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3456 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2558 และ
มท 0209.1/ว 3055 ลงวันท่ี 29 พฤษภาคม 2558

8.1.2 ประเภทเงินประจําตําแหนง ตั้งไว 42,000.- บาท เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงของ
ผูบริหาร ตําแหนงผูอํานวยการกองชาง จํานวน 1 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-
2561) อบต.หนองคาย โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2559 หนา 84  (กองชาง)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3456 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2558 มท
0809.2/ว 35 ลงวันท่ี 8 เมษายน 2557 และ ดวนท่ีสุดท่ี มท 0809.3/11934 ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2557

8.1.3 ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง ตั้งไว 130,920.- บาท เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงาน
จาง เงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานเคหะ
และชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-
2561) อบต.หนองคาย โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2559 หนา 84  (กองชาง)

- ตําแหนง ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3456 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2558

และดวนท่ีสุดท่ี มท 0809.5/ว 81 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2557
8.1.4 ประเภทเงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง ตั้งไว 30,000.- บาท เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครอง

ชีพชั่วคราวพนักงานจาง ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) อบต.หนองคาย โครงการ
ภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2559 หนา 84 (กองชาง)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3456 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2558
และดวนท่ีสุดท่ี มท 0809.5/ว 81 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2557
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8.2 งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค) รวม 492,000.00 บาท
หมวดคาตอบแทน รวม 97,000.00 บาท

8.2.1 ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตั้งไว
55,000.- บาท เพ่ือจายเปน

- คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตั้งไว 5,000.-
บาท เพ่ือจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการหรือเจาหนาท่ีจากหนวยงานราชการอ่ืนท่ีทําประโยชนใหแก
องคการบริหารสวนตําบล เชน คาตอบแทนเจาหนาท่ีจากหนวยงานราชการอ่ืน เชน องคการบริหารสวน
จังหวัด สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดนครราชสีมา ฯลฯ

- เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ (เงินโบนัส) ตั้งไว 50,000.- บาท เพ่ือจายเปนเงิน
ประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ (เงินโบนัส) สําหรับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง อบต.หนองคาย

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
เคหะและชุมชน (00241) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) อบต.หนองคาย โครงการภายใตแนว
ทางการพัฒนาป พ.ศ.2559 หนา 86  (กองชาง)

ถือปฏิบัติตามหนังสือ ท่ี มท 0808.4/ว 3652 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2553 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินประจําปแก
พนักงานสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุดท่ี มท 0808.2/ว 3072 ลงวันท่ี 29
กันยายน 2557

8.2.2 ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว 1,000.- บาท เพ่ือจายเปน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) ปรากฎใน
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) อบต.หนองคาย โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2559 หนา 86
(กองชาง)

ถือปฏิบัติตามหนังสือ ท่ี มท 0808.4/ว 1562 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2550
8.2.3 ประเภทคาเชาบาน ตั้งไว 36,000.- บาท เพ่ือจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน
(00241) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) อบต.หนองคาย โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป
พ.ศ.2559 หนา 85  (กองชาง)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548
และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 296 ลงวันท่ี 25 มกราคม
2550 และ ท่ี มท 0808.2/ว 954 ลงวันท่ี 21 มีนาคม 2550

8.2.4 ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว 5,000.- บาท เพ่ือจายเปนคาชวยเหลือการศึกษา
บุตรของพนักงานสวนตําบล หรือผูมีสิทธิ์ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) อบต.หนอง
คาย โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2559 หนา 86  (กองชาง)
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ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรของพนักงาน
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุดท่ี กค
0422.3/ว 21 ลงวันท่ี 13 กุมภาพันธ 2557
หมวดคาใชสอย รวม 130,000.00 บาท

8.2.5 ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ ตั้งไว 30,000.- บาท เพ่ือจายเปน
- คาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสอื และขอบังคับตางๆ
- คาจางถายรูป ลางฟลม ขยายภาพ ถายวิดีโอ โทรทัศน
- คาจางเหมาบริการ เชน คาจางเหมาแบกหามสัมภาระ คาจางเหมาสูบน้ําและคาจางแรงงานตางๆ
- คาจางเหมาผูชวยนายชางโยธา
- ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) อบต.หนองคาย โครงการ
ภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2559 หนา 99  (กองชาง)

ถือปฏิบัติตามหนังสือ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม 2541 และดวนท่ีสุดท่ี มท
0809.3/ว 1632 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2555

8.2.6 ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ ตั้งไว
50,000.- บาท เพ่ือจายเปน

(1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว 50,000.- บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการ หรืออบรม สัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง เชน คาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยง คา
พาหนะ คาเชาท่ีพัก และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561)
อบต.หนองคาย โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2559 หนา 87  (กองชาง)

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน
พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.
2555 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558

8.2.7 ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม ตั้งไว 50,000.- บาท เพ่ือจายเปน
- คาซอมแซมบํารุงรักษา เพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ
- คาจางเหมาท้ังคาสิ่งของและคาแรงงาน

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
เคหะและชุมชน (00241) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) อบต.หนองคาย โครงการภายใตแนว
ทางการพัฒนาป พ.ศ.2559 หนา 91  (กองชาง)
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หมวดคาวัสดุ รวม 265,000.00 บาท
8.2.8 ประเภทวัสดุสํานักงาน ตั้งไว 30,000.- บาท เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชตางๆ ใน

สํานักงาน เชน กระดาษเขียนแบบ วัสดุเขียนแบบ ปากกา ดินสอ สมุด ฯลฯ (รวมถึงการจัดซื้อวัสดุเพ่ือ
ซอมแซมบํารุงรักษา ราคาตอหนวยหรือตอชุด ไมเกิน 5,000.- บาท) ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงาน
เคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.
2559-2561) อบต.หนองคาย โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2559 หนา 91  (กองชาง)

8.2.9 ประเภทวัสดุกอสราง ตั้งไว 70,000.- บาท เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อ ไมตางๆ แปรงทาสี ตะปู
คอน ปูนซีเมนต ทราย ทอน้ํา และอุปกรณประปา ฯลฯ (รวมถึงการจัดซื้อวัสดุเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษา ราคา
ตอหนวยหรือตอชุด ไมเกิน 5,000.- บาท) ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) อบต.หนอง
คาย โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2559 หนา 93  (กองชาง)

8.2.10 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตั้งไว 50,000.- บาท เพ่ือจายเปนคาน้ํามันตาง ๆ เชน
น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง ฯลฯ เพ่ือสนับสนุนหนวยงานราชการอ่ืนหรือเอกชนท่ีทําประโยชนให
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย เชน ขอสนับสนุนรถปรับเกรดถนน เปนตน (รวมถึงการจัดซื้อวัสดุเพ่ือ
ซอมแซมบํารุงรักษา ราคาตอหนวยหรือตอชุด ไมเกิน 5,000.- บาท) ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงาน
เคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.
2559-2561) อบต.หนองคาย โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2559 หนา 91  (กองชาง)

8.2.11 ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ ตั้งไว 70,000.- บาท เพ่ือจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน
สตาทเตอร บัลลาส หลอดไฟนีออน ฯลฯ (รวมถึงการจัดซื้อวัสดุเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษา ราคาตอหนวยหรือตอ
ชุด ไมเกิน 5,000.- บาท) ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) อบต.หนองคาย โครงการ
ภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2559 หนา 93  (กองชาง)

8.2.12 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร ตั้งไว 5,000.- บาท เพ่ือจายเปนคาวัสดุท่ีใชในการ
โฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ เชน กระดาษเขียนโปสเตอร แผนปายปดประกาศ สี พูกัน ฟลม ฟลม
สไลด ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ (รวมถึงการจัดซื้อวัสดุเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษา ราคาตอหนวยหรือตอชุด ไมเกิน
5,000.- บาท) ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
เคหะและชุมชน (00241) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) อบต.หนองคาย โครงการภายใตแนว
ทางการพัฒนาป พ.ศ.2559 หนา 92  (กองชาง)

8.2.13 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว 40,000.- บาท เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร
เชน แผนดิสกโปรแกรม หมึกพิมพ และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับคอมพิวเตอร ฯลฯ (รวมถึงการจัดซื้อวัสดุเพ่ือ
ซอมแซมบํารุงรักษา ราคาตอหนวยหรือตอชุด ไมเกิน 5,000.- บาท) ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงาน
เคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.
2559-2561) อบต.หนองคาย โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2559 หนา 92  (กองชาง)
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8.3 งบลงทุน (หมวดคาครุภณัฑท่ีดิน และสิ่งกอสราง) รวม 171,010.00 บาท
หมวดคาครุภัณฑ รวม 56,000.00 บาท

8.3.1 ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร ตั้งไว 46,000.- บาท เพ่ือจายตามรายการ ดังนี้
(1) คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 1 ชุด เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อเครื่อง

คอมพิวเตอร จํานวน 1 ชุด ตั้งไว 30,000.- บาท มีรายละเอียดดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน

(8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 3.4 GHz จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา 8 MB สําหรับแบบ L3

Cache Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory
- มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้

1) เปนปผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา 1 GB หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผลกลาง แบบ Graphics
Processing

Unit ที่สามารถใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 1 GB หรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความ

สามารถในการใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 1 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 2 TB

จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา

จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีแปนพิมพและเมาส
- มีจอภาพแบบ LCD หรอืดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600:1 และมีขนาดไมนอยกวา

18.5 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไป

เก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) อบต.หนองคาย โครงการ
ภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2559 หนา 90  (กองชาง)

(2) คาจัดซื้อเครื่องพิมพ จํานวน 1 เครื่อง เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อพิมพชนิดเลเซอร/
ชนิด LED ดี แบบ Network จํานวน 1 เครื่อง ตั้งไว 16,000.- บาท มีรายละเอียดดังนี้

- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600 x 600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพรางสีไมนอยกวา 20 หนาตอนาที
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําไมนอยกวา 20 หนาตอนาที
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB
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- สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา

จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 250 แผน

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) อบต.หนองคาย โครงการ
ภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2559 หนา 90  (กองชาง)

8.3.2 ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ตั้งไว 10,000.- บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายใน
การบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ เชน คาซอมคอมพิวเตอร คาซอมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ ตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) ปรากฎ
ในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) อบต.หนองคาย โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2559 หนา
90  (กองชาง)

หมวดคาท่ีดินและสิงกอสราง (สวนการศึกษาฯ) รวม 115,010.00 บาท
8.3.3 ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค ตั้งไว 115,010.- บาท เพ่ือจายตามรายการ ดังนี้

(1) โครงการกอสรางท่ีแปรงฟนสําหรับเด็ก เพ่ือดําเนินการกอสรางท่ีแปรงฟนสําหรับเด็ก ท่ีศูนย
พัฒนาเด็กเล็กโคกเพ็ด-หนองไมตาย เพ่ือจายเปนดําเนินการกอสรางท่ีแปรงฟนสําหรับเด็ก ขนาดกวาง 0.40
เมตร ยาว 6.00 เมตร สูง 0.60 เมตร พรอมติดตั้งกันสาด ขนาดกวาง 2.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร (ตามแบบท่ี
อบต. กําหนด) ตั้งไว 32,730.- บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561)
อบต.หนองคาย โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2559 หนา 60  (สวนการศึกษาฯ)

(2) โครงการกอสรางท่ีแปรงฟนสําหรับเด็ก เพ่ือดําเนินการกอสรางท่ีแปรงฟนสําหรับเด็ก ท่ีศูนย
พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไตรราษฎรสามัคคี เพ่ือจายเปนดําเนินการกอสรางท่ีแปรงฟนสําหรับเด็ก ขนาดกวาง
0.40 เมตร ยาว 6.00 เมตร สูง 0.60 เมตร พรอมติดตั้งกันสาด ขนาดกวาง 2.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร (ตาม
แบบท่ี อบต. กําหนด) ตั้งไว 34,130.- บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-
2561) อบต.หนองคาย โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2559 หนา 60  (สวนการศึกษาฯ)

(3) โครงการกอสรางลานคอนกรีต ภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็กโคกเพ็ด-หนองไมตาย เพ่ือจายเปน
ดําเนินการกอสรางลานคอนกรีต ขนาดพ้ืนท่ีกวาง 11.00 เมตร ยาว 13.00 เมตร หนา 0.10 เมตร พ้ืนท่ีใชสอยไม
นอยกวา 143.00 ตารางเมตร (ตามแบบท่ี อบต. กําหนด) ตั้งไว 48,150.- บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ท่ัวไป ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) ปรากฎ
ในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) อบต.หนองคาย โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2559 หนา
60  (สวนการศึกษาฯ)
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8.4 งบอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) รวม 220,147.00 บาท
หมวดเงินอุดหนุน รวม 220,147.00 บาท

8.4.1 ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ ตั้งไว 220,147.- บาท เพ่ือจายเปน
(1) อุดหนุนไฟฟาสวนภูมิภาค โครงการขยายเขตไฟฟาบานสําโรง หมูท่ี 1 ตั้งไว 25,239.- บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการขยายเขตไฟฟาบานสําโรง หมูท่ี 1 โดยปกเสาคอนกรีตอัด
แรง ขนาด 8 เมตร จํานวน 2 ตน พาดสายชนิดอลูมิเนียมหุมฉนวน ขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร จํานวน 2 เสน
ระยะทาง 80 เมตร ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหาร
ท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) อบต.หนองคาย โครงการ
ภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2559 หนา 32  (กองชาง)

(2) อุดหนุนไฟฟาสวนภูมิภาค โครงการขยายเขตไฟฟาบานดอนตะหนิน หมูท่ี 5 ตั้งไว 25,998.-
บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการขยายเขตไฟฟาบานดอนตะหนิน หมูท่ี 5 โดยปกเสา
คอนกรีตอัดแรง ขนาด 8 เมตร จํานวน 1 ตน (แซมไลนแรงสูง) พาดสายชนิดอลูมิเนียมหุมฉนวน ขนาด 50
ตารางมิลลิเมตร จํานวน 2 เสน ระยะทาง 120 เมตร ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฎในแผนงานเคหะ
และชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-
2561) อบต.หนองคาย โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2559 หนา 32  (กองชาง)

(3) อุดหนุนไฟฟาสวนภูมิภาค โครงการขยายเขตไฟฟาบานโคกสะอาด หมูท่ี 9 ตั้งไว 59,079.-
บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการขยายเขตไฟฟาบานโคกสะอาด หมูท่ี 9  (จุดท่ี 1)
บริเวณทางลงไปวัด โดยปกเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 8 เมตร จํานวน 2 ตน พาดสายชนิดอลูมิเนียมหุมฉนวน
ขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร จํานวน 2 เสน ระยะทาง 60 เมตร (จุดท่ี 2) บริเวณทางออกไปบานหนองโน โดยปก
เสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 8 เมตร จํานวน 2 ตน พาดสายชนิดอลูมิเนียมหุมฉนวน ขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร
จํานวน 2 เสน ระยะทาง 160 เมตร ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) อบต.หนอง
คาย โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2559 หนา 32  (กองชาง)

(4) อุดหนุนไฟฟาสวนภูมิภาค โครงการขยายเขตไฟฟาบานหนองกวาง หมูท่ี 11 ตั้งไว 109,831.-
บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการขยายเขตไฟฟาบานหนองกวาง หมูท่ี 11  (จุดท่ี 1)
บริเวณขางโรงเรียน โดยปกเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 8 เมตร จํานวน 4 ตน พาดสายชนิดอลูมิเนียมหุมฉนวน
ขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร จํานวน 2 เสน ระยะทาง 100 เมตร (จุดท่ี 2) บริเวณขางหนองควายตาย โดยปกเสา
คอนกรีตอัดแรง ขนาด 8 เมตร จํานวน 6 ตน พาดสายชนิดอลูมิเนียมหุมฉนวน ขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร
จํานวน 2 เสน ระยะทาง 200 เมตร ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) อบต.หนอง
คาย โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2559 หนา 33  (กองชาง)
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9. งานไฟฟาถนน (กองชาง) รวม 2,782,020.00 บาท
9.1 งบลงทุน (หมวดคาครุภณัฑท่ีดิน และสิ่งกอสราง) รวม 2,782,020.00 บาท
หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง รวม 2,782,020.00 บาท

9.1.1 ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค ตั้งไว 2,632,020.- บาท เพ่ือจายตามรายการ ดังนี้
(1) โครงการกอสรางถนน คสล. ตามแบบมาตรฐาน อบต.กําหนด เพ่ือดําเนินการกอสราง

ถนน คสล บริเวณบานหนองแวง หมูท่ี 4 ถึงบานตําแย หมูท่ี 3 โดยดําเนินการดําเนินการกอสรางถนน คสล.
ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 798.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (พ้ืนท่ีใชสอยไมนอยกวา 3,990
ตารางเมตร) ไหลทางหินคลุกเฉลี่ยขางละ 0.30 เมตร บริมาณหินคลุกไมนอยกวา 107.73 ตัน (ตามแบบท่ี
อบต. กําหนด) รวมเปนเงินคากอสรางท้ังสิ้น 2,136,860.- บาท รายละเอียดตามประมาณการแนบทาย
ขอบัญญัติ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟาถนน (00242)
ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) อบต.หนองคาย โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2559
หนา 19  (กองชาง)

(2) โครงการกอสรางปรับพ้ืนท่ีกอสรางอาคารสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลหนองคายแหง
ใหม โดยดําเนินการดําเนินการกอสรางงานกรุยทาง ถางปา เพ่ือดําเนินการกอสรางงานกรุยทาง ถางปา ขนาด
พ้ืนท่ี 48,000.00 ตารางเมตร ปริมาณดินถม 7,680.00 ลูกบาศกเมตร และปายประชาสัมพันธโครงการจํานวน
1.00 ปาย (ตามแบบท่ี อบต. กําหนด) รวมเปนเงินคากอสรางท้ังสิ้น 299,000.- บาท รายละเอียดตาม
ประมาณการแนบทายขอบัญญัติ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานไฟฟาถนน (00242) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) อบต.หนองคาย โครงการภายใตแนว
ทางการพัฒนาป พ.ศ.2559 หนา 18  (กองชาง)

(3) โครงการกอสรางถนน คสล. ตามแบบมาตรฐาน อบต.กําหนด เพ่ือดําเนินการกอสราง
ถนน คสล บริเวณบานทุงมน หมูท่ี 2 โดยดําเนินการดําเนินการกอสรางถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกวาง 2.50
เมตร ยาว 41.00 เมตร หนา 0.10 เมตร (พ้ืนท่ีใชสอยไมนอยกวา 102.50 ตร.ม.) แบบไมมีไหลทาง (ตาม
แบบท่ี อบต. กําหนด) รวมเปนเงินคากอสรางท้ังสิ้น 40,960.- บาท รายละเอียดตามประมาณการแนบทาย
ขอบัญญัติ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟาถนน (00242)
ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) อบต.หนองคาย โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2559
หนา 19  (กองชาง)

(4) โครงการกอสรางถนนดิน เพ่ือดําเนินการกอสรางถนนดิน บริเวณบานโนนยูง หมูท่ี 13 โดย
ดําเนินการดําเนินการกอสรางถนนดิน ขนาดผิวจราจรกวาง 4.50 เมตร ยาว 600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50
เมตร ปริมาตรดินขุดเหวี่ยงไมนอยกวา 1,350.00 ลูกบาศกเมตร (ตามแบบท่ี อบต. กําหนด) รวมเปนเงินคา
กอสรางท้ังสิ้น 56,200.- บาท รายละเอียดตามประมาณการแนบทายขอบัญญัติ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป
ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟาถนน (00242)
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(5) โครงการขุดลอกคลองสําโรง - ดอนหวาย เพ่ือดําเนินการขุดคลองสําโรง - ดอนหวาย บริเวณ
บานสําโรง หมูท่ี 1 โดยดําเนินการดําเนินการขุดลอก (ชวงท่ี 1) ขนาดกวาง 2.50 เมตร ยาว 700.00 เมตร
ความลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร ปริมาณดินขุดไมนอยกวา 1,837.50 ลูกบาศกเมตร พรอมวางทอ คสล. ขนาด Ø
0.80 เมตร จํานวน 13.00 ทอน และทอ คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร จํานวน 26.00 ทอน (ชวงท่ี 2) ขนาด
กวาง 2.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร ความลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ปริมาณดินขุดไมนอยกวา 120.00 ลูกบาศก
เมตร พรอมทอ คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร จํานวน 20.00 ทอน (ตามแบบท่ี อบต. กําหนด) รวมเปนเงินคา
กอสรางท้ังสิ้น 99,000.- บาท รายละเอียดตามประมาณการแนบทายขอบัญญัติ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป
ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟาถนน (00242)

9.1.2 ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง ตั้งไว 150,000.- บาท เพ่ือจายเปน
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑโครงสรางพ้ืนฐาน เชน ปรับปรุงโครงสรางสํานักงาน อาคาร หอประชุม
เอนกประสงค ปรับปรุงซอมแซมถนน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานไฟฟาถนน (00242) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) อบต.หนองคาย โครงการภายใตแนว
ทางการพัฒนาป พ.ศ.2559 หนา 91  (กองชาง)
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แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
10. งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน (สํานักงานปลัด) รวม 70,000.00 บาท
10.1 งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค) รวม 70,000.00 บาท
หมวดคาใชสอย รวม 70,000.00 บาท

10.1.1 ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ ตั้งไว
70,000.- บาท เพ่ือจายเปน

(1) คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) และ
แผนชุมชน ตั้งไว 20,000.- บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดทําประชาคม เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาสามป
และแผนชุมชน เชน คาสถานท่ี คาจัดสถานท่ี คาตอบแทนวิทยากร คาประกอบอาหาร คาเครื่องดื่ม คา
เครื่องขยายเสียง คาปายโครงการ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานสรางความเข็มแข็งของชุมชน
(00250) งานสงเสริมและสนับสนุนความเข็มแข็งชุมชน (00252) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561)
อบต.หนองคาย โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2559 หนา 81  (สํานักงานปลัด)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0891.4/ว 856 ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2553
(2) คาใชจายในการจัดกิจกรรมเขาคายคุณธรรม จริยธรรม คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ และ

พนักงานสวนตําบล ตั้งไว 50,000.- บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายในการตามโครงการ เชน คาจางเหมารถ
คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาท่ีพัก ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานสรางความ
เข็มแข็งของชุมชน (00250) งานสงเสริมและสนับสนุนความเข็มแข็งชุมชน (00252) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป
(พ.ศ.2559-2561) อบต.หนองคาย โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2559 หนา 94  (สํานักงานปลัด)

ถือปฏิบัติตามหนังสือ ท่ี มท 0801.3/ว 1027 ลงวันท่ี 6 มีนาคม 2556
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
11. งานกีฬาและนันทนาการ (สวนการศึกษาฯ) รวม 165,000.00 บาท
11.1 งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค) รวม 165,000.00 บาท
หมวดคาใชสอย รวม 95,000.00 บาท

11.1.1 ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ ตั้งไว
95,000.- บาท เพ่ือจายเปน

(1) คาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาตานภัยยาเสพติดและเพ่ือความปรองดองสมานฉันท ตั้งไว
90,000.- บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดและเพ่ือความปรองดอง
สมานฉันท ประจําป พ.ศ. 2559 เชน คาวัสดุ-อุปกรณกีฬา คาถวยรางวัล คาเงินรางวัล เงินบํารุงทีม
นักกีฬา คาจางเหมาเครื่องขยายเสียง คาจางเหมาจัดสถานท่ี และสนามแขงขัน คาอาหารและน้ําดื่ม
คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสินและ คาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป
(พ.ศ.2559-2561) อบต.หนองคาย โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2559 หนา 70  (สวนการศึกษา
ฯ)

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย มท 0808.4/ว 2589 ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2557 และ
ท่ี มท 0808.2/ว 1549 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2557

(2) คาใชจายในการสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน ตั้งไว 5,000.- บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายใน
การจัดสงนักกีฬาเขารวมแขงขันในระดับตางๆ ประจําป พ.ศ. 2559 เชน คาวัสดุ-อุปกรณ คาเบี้ยเลี้ยง
คาอาหารและเครื่องดื่ม คาตอบแทนผูฝกสอนและผูควบคุมทีม ฯลฯ (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท
0808.4/ว 2589 ลว 3 สิงหาคม 2547) ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) อบต.
หนองคาย โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2559 หนา 70  (สวนการศึกษาฯ)

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย มท 0808.4/ว 2589 ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2557 และ
ท่ี มท 0808.2/ว 1549 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2557
หมวดคาวัสดุ รวม 70,000.00 บาท

11.1.2 ประเภทวัสดุกีฬา ตั้งไว 70,000.- บาท เพ่ือจายเปนจัดซื้อวัสดุอุปกรณกีฬามอบให 14
หมูบาน (รวมถึงการจัดซื้อวัสดุเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษา ราคาตอหนวยหรือตอชุด ไมเกิน 5,000.- บาท) ตั้งจาย
จากเงินรายได ปรากฎในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ
(00262) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) อบต.หนองคาย โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป
พ.ศ.2559 หนา 70  (สวนการศึกษาฯ)
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12. งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น (สวนการศึกษาฯ) รวม 45,000.00 บาท
12.1 งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค) รวม 45,000.00 บาท
หมวดคาใชสอย รวม 45,000.00 บาท

12.1.1 ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ ตั้งไว
45,000.- บาท เพ่ือจายเปน

(1) คาใชจายในการจัดงานอนุรักษและสืบสานงานประเพณีแหเทียนพรรษา ตั้งไว 15,000.-
บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการอนุรักษและสืบสานงานประเพณีแหเทียนพรรษา ประจําป พ.ศ. 2559
เชน คาจางเหมาจัดสถานท่ีและเครื่องเสียง คาจัดและตกแตงตนเทียน คาอาหาร คาน้ําดื่ม และคาวัสดุอุปกรณ
อ่ืน ๆ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฎในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งาน
ศาสนาและวัฒนธรรมทองถ่ิน (00263) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) อบต.หนองคาย โครงการ
ภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2559 หนา 56  (สวนการศึกษาฯ)

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย มท 0313.4/ว 1347 ลงวันท่ี 19 พฤษภาคม 2541
และ ท่ี มท 0808.2/ว 1639 ลงวันท่ี 17 เมษายน 2556

(2) คาใชจายในการจัดงานประเพณีรดน้ําขอพรผูสูงอายุ ตั้งไว 30,000.- บาท เพ่ือจายเปน
คาใชจายตามโครงการรดน้ําขอพรผูสูงอายุเนื่องในเทศกาลวันผูสูงอายุแหงชาติ ปะจําป พ.ศ. 2559 เชน
คาจางเหมาจัดสถานท่ีและเครื่องเสียง คาจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฎในแผนงาน
การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถ่ิน (00263) ปรากฎใน
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) อบต.หนองคาย โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2559 หนา 56
(สวนการศึกษาฯ)

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย มท 0313.4/ว 1347 ลงวันท่ี 19 พฤษภาคม 2541
และ ท่ี มท 0808.2/ว 1639 ลงวันท่ี 17 เมษายน 2556
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รายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ 2559

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ดานเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร

13. งานสงเสริมการเกษตร (สํานักงานปลัด) รวม 213,000.00 บาท
13.1 งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค) รวม 90,000.00 บาท
หมวดคาใชสอย รวม 80,000.00 บาท

13.1.1 ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ ตั้งไว
80,000.- บาท เพ่ือจายเปน

(1) คาใชจายในการจัดแสดงและจําหนายผลิตภัณฑ ตั้งไว 40,000.- บาท เพ่ือจายเปนคาใชจาย
ในการนําผลิตภัณฑหัตกรรมการเกษตรไปจัดแสดงและจําหนายในงาน “วันของดีอําเภอประทาย” และเปน
คาใชจายในการจางเหมาจัดสถานท่ี คาจางเหมารถยนตรับ - สงสินคาและสัมภาระท่ีจําเปน คาอาหาร
คณะกรรมการท่ีรับผิดชอบ และคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฎในแผนงาน
การเกษตร (00320) งานสงเสริมการเกษตร (00321) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) อบต.หนอง
คาย โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2559 หนา 53  (สํานักงานปลัด)

(2) คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการสงเสริมการใชปุยพืชสดปรับปรุงดินในนาขาว ตั้งไว
40,000.- บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายในการตามโครงการฯ เชน คาตอบแทนวิทยากร คาจางเหมาจัดสถานท่ี
คาอาหารวาง คาเครื่องดื่ม และคาจางอ่ืนๆ ท่ีจําเปน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานการเกษตร
(00320) งานสงเสริมการเกษตร (00321) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) อบต.หนองคาย
โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2559 หนา 78  (สํานักงานปลัด)

หมวดคาวัสดุ รวม 10,000.00 บาท
13.1.2 ประเภทวัสดุการเกษตร ตั้งไว 10,000.- บาท เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชน ทอ

น้ําการเกษตร ทอขอตอตางๆ คราด จอบ เสียม ฯลฯ (รวมถึงการจัดซื้อวัสดุเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษา ราคาตอ
หนวยหรือตอชุด ไมเกิน 5,000.- บาท) ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานการเกษตร (00320) งาน
สงเสริมการเกษตร (00321) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) อบต.หนองคาย โครงการภายใตแนว
ทางการพัฒนาป พ.ศ.2559 หนา 93  (สํานักงานปลัด)
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13.2 งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑท่ีดิน และสิ่งกอสราง) รวม 123,000.00 บาท
หมวดคาครุภัณฑ รวม 123,000.00 บาท

13.2.1 ประเภทครุภัณฑการเกษตร ตั้งไว 123,000.- บาท เพ่ือจายตามรายการ ดังนี้
(1) คาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําดีเซล เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําดีเซล จํานวน 1 ชุด ตั้งไว

95,000.- บาท มีรายละเอียดดังนี้
- เปนเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง ใชเครื่องยนตดีเซล
- ขนาดทอสงไมนอยกวา 6 นิ้ว (150 มิลลิเมตร)
- สูบน้ําไดไมนอยกวา 3,800 ลิตรตอนาที
- สามารถสงน้ําไดสูงไมนอยกวา 13.50 เมตร หรือประมาณไมนอยกวา 45 ฟุต)
- อุปกรณประกอบของเครื่องสูบน้ําและของเครื่องยนตตองครบชุด พรอมท่ีจะใชงานได

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฎในแผนงานการเกษตร (00320) งานสงเสริมการเกษตร
(00321) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) อบต.หนองคาย โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป
พ.ศ.2559 หนา 78  (สํานักงานปลัด)

(2) คาจัดซื้อปมหอยโขง แบบสายพาน เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อปมหอยโขง แบบสายพาน จํานวน 1
ชุด พรอมติดตั้ง (บัญชีนอกราคามาตรฐานครุภัณฑ) ตั้งไว 3,000.- บาท มีรายละเอียดดังนี้

- เปนปมอลูมิเนียม เพลาลอย
- ขนาดทอสงไมนอยกวา 3 นิ้ว (80 มิลลิเมตร)
- สูบน้ําไดไมนอยกวา 1,100 ลิตรตอนาที
- สามารถสงน้ําไดสูงไมนอยกวา 9.00 เมตร หรือประมาณไมนอยกวา 30 ฟุต)
- อุปกรณประกอบของปมหอยโขงตองครบชุด พรอมท่ีจะใขงานได

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฎในแผนงานการเกษตร (00320) งานสงเสริมการเกษตร
(00321) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) อบต.หนองคาย โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป
พ.ศ.2559 หนา 78  (สํานักงานปลัด)

(3) คาจัดซื้อเครื่องพนยา แบบสะพายหลัง เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพนยา จํานวน 2 เครื่องๆ
ละ 12,500.- บาท (บัญชีนอกราคามาตรฐานครุภัณฑ) ตั้งไว 25,000.- บาท มีรายละเอียดดังนี้

- เปนเคร่ืองยนตเบนซนิ 4 จังหวะ สูบเดียว ขนาดไมนอยกวา 35 ซีซี
- กําลังเครื่องยนตแบบสุทธิไมนอยกวา 1.0 กิโลวัตต ท่ี 7,000 รอบตอนาที
- ถังน้ํายาขนาดไมนอยกวา 20 ลิตร
- อุปกรณประกอบของเครื่องพนยาตองครบชุด พรอมท่ีจะใขงานได

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฎในแผนงานการเกษตร (00320) งานสงเสริมการเกษตร
(00321) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) อบต.หนองคาย โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป
พ.ศ.2559 หนา 78  (สํานักงานปลัด)
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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) คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ ตั้งไว 10,000.- บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายกิจกรรมปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ เชน คาจัดสถานท่ี คาเครื่องดื่ม คาเครื่องขยายเสียง
คาปายโครงการ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฎในแผนงานการเกษตร (00320) งานอนุรักษแหลงน้ํา
และปาไม (00322) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) อบต.หนองคาย โครงการภายใตแนวทางการ
พัฒนาป พ.ศ.2559 หนา 78  (สํานักงานปลัด)

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย มท 0313.4/ว 1347 ลงวันท่ี 19 พฤษภาคม 2541
และ ท่ี มท 0808.2/ว 1639 ลงวันท่ี 17 เมษายน 2556



ภาคผนวกภาคผนวก




