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               1. สถานะการคลัง
                   1.1 งบประมาณรายจายท่ัวไป

                         ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม  พ.ศ. 2559
                               1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 17,160,993.65 บาท
                               1.1.2 เงินสะสม 5,457,655.31 บาท
                               1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม 5,977,578.25 บาท

                   1.2 เงินกูคงคาง - บาท

               2. การบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ 2558

                        หมวดภาษีอากร 72,906.50 บาท
                        หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 140,622.50 บาท
                        หมวดรายไดจากทรัพยสิน 111,641.00 บาท
                        หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย - บาท
                        หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 157,458.00 บาท
                        หมวดรายไดจากทุน - บาท
                        หมวดภาษีจัดสรร 13,389,199.50 บาท
                        หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 6,340,688.00 บาท

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

(1) รายรับจริงท้ังสิ้น 20,212,515.50 บาท  ประกอบดวย

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2560

เรียน   ทานประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย

                  บัดนี้  ถึงเวลาท่ีคณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  จะไดเสนอรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป  ตอสภาองคการบริหารสวนตําบลอีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้น  ในโอกาสนี้  คณะผูบริหารองคการ
บริหารสวนตําบลหนองคาย  จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการ
และแนวนโยบายการดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังตอไปนี้

                        ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม  พ.ศ. 2559 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมี
สถานะการเงินดังนี้



- 2 -

                        งบกลาง 443,494.00 บาท
                        งบบุคลากร 8,853,149.00 บาท
                        งบดําเนินงาน 4,057,491.66 บาท
                        งบลงทุน 2,792,680.00 บาท
                        งบเงินอุดหนุน 1,701,943.00 บาท
                        งบรายจายอ่ืน 20,000.00 บาท

(4) รายจายท่ีจายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค 7,820,490.00 บาท
(5) มีการจายเงินสะสมเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี จํานวน 339,648.00 บาท

(ปงบประมาณ 2558 มีการจายขาดเงินสะสมเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี ณ กันยายน 2558
จํานวน - บาท)

(2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค 7,974,921.00 บาท
(3) รายจายจริง 17,868,757.66 บาท  ประกอบดวย
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รับจริง รับจริง ประมาณการ ประมาณการ
ป 2558 ณ 31 ก.ค. 2559 ป 2559 ป 2560

1. รายไดจัดเก็บเอง
    1.1 หมวดภาษีอากร 72,906.50 97,664.55 74,200.00 97,000.00

140,622.50 11,112.32 56,800.00 27,000.00
    1.3 หมวดราคาไดจากทรัพยสิน 111,641.00 44,293.69 60,000.00 60,000.00

- - - -
    1.5 หมวดรายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ 157,458.00 48,510.00 95,000.00 72,000.00
    1.6 หมวดรายไดจากทุน - - - -
รวมรายไดจัดเก็บเอง 482,628.00 201,580.56 286,000.00 256,000.00
2. รายไดท่ีรัฐบาลเก็บและจัดสรรใหองคการบริหารสวนตําบล
    2.1 หมวดภาษีจัดสรร 13,389,199.50 10,067,479.06 12,864,000.00 13,143,000.00

13,389,199.50 10,067,479.06 12,864,000.00 13,143,000.00

    3.1 หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 6,340,688.00 5,638,345.00 6,560,000.00 15,347,880.00
รวมรายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคการบริหารสวนตําบล 6,340,688.00 5,638,345.00 6,560,000.00 15,347,880.00

20,212,515.50 15,907,404.62 19,710,000.00 28,746,880.00

คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ 2560

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
อําเภอประทาย    จังหวัดนครราชสีมา

 รวมรายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคการบริหารสวนตําบล
3. รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคการบริหารสวนตําบล

    1.4 หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย

   2.1 รายรับ

รายรับ

    1.2 หมวดคาธรรมเนียมคาปรับและใบอนุญาต

รวมท้ังสิ้น
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ป 2558 ณ 31 ก.ค. 59 ป 2559 ป 2560
จายจากเงินงบประมาณ
   งบกลาง 443,494.00 365,443.00 607,089.00 8,265,064.00

8,853,149.00 7,647,291.00 9,664,740.00 10,705,420.00

4,057,491.66 2,498,624.23 4,283,734.00 4,764,460.00

   งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง) 2,792,680.00 274,630.00 3,339,290.00 3,233,140.00
   งบรายจายอ่ืน (หมวดรายจายอ่ืน) 20,000.00 - 25,000.00 25,000.00
   งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 1,701,943.00 1,351,302.59 1,790,147.00 1,753,796.00

รวมจายจากงบประมาณ 17,868,757.66 12,137,290.82 19,710,000.00 28,746,880.00

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2560

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
อําเภอประทาย    จังหวัดนครราชสีมา

   งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน  ใชสอยและ
วัสดุ และหมวดคาสาธารณูปโภค)

รายจาย

   2.2 รายจาย

ประมาณการจายจริง

   งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน  คาจางประจํา
และคาจางชั่วคราว)



สวนท่ี 2

ขอบัญญัติตําบล

งบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2560

เรื่อง

ของ

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
อําเภอประทาย    จังหวัดนครราชสีมา
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ก. ดานบริหารท่ัวไป (00100) 10,761,420 บาท
1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) ยอดรวม 10,536,420 บาท
2. แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) ยอดรวม 225,000 บาท

ข. ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 9,560,396 บาท
1. แผนงานการศึกษา (00210) ยอดรวม 4,720,380 บาท
2. แผนงานสาธารณสุข (00220) ยอดรวม 166,500 บาท
3. แผนงานสังคมสงเคราะห (00230) ยอดรวม 30,000 บาท
4. แผนงานเคหะและชุมชน (00240) ยอดรวม 4,353,516 บาท
5. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250) ยอดรวม 100,000 บาท
6. แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) ยอดรวม 190,000 บาท

ค. ดานเศรษฐกิจ (00300) 160,000 บาท
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) ยอดรวม - บาท
2. แผนงานการเกษตร (00320) ยอดรวม 160,000 บาท
2. แผนงานการพาณิชย (00330) - บาท

ง. ดานการดําเนินงานอ่ืน (00400) 8,265,064 บาท
1. แผนงานงบกลาง (00410) ยอดรวม 8,265,064 บาท

28,746,880 บาท

              เพ่ือใชในการดําเนินงานตามนโยบายของคณะผูบริหารท่ีไดวางแผนไว  ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบลตลอดปงบประมาณ  พ.ศ. 2560 และเพ่ือเปนการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน  จึงเสนอราง
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2560 เพ่ือสมาชิกสภาพิจารณาเห็นชอบตอไป

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2560 ขององคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
อําเภอประทาย     จังหวัดนครราชสีมา

เหตุผล

ดาน รวมยอด

งบประมาณรายจายท้ังสิ้น
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แผนงานงบกลาง

งบ                              งาน งานงบกลาง (00411) รวม
งบกลาง 8,265,064.00 8,265,064.00
    งบกลาง 8,131,074.00
    บําเหน็จ/บํานาญ 133,990.00

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
อําเภอประทาย    จังหวัดนครราชสีมา

รายจายตามงานและงบรายจาย

ดานการดําเนินงานอื่น (00400)
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แผนงานบริหารงานท่ัวไป  00111  00112  00113
งานบริหารท่ัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งานบริหารงานคลัง

(00111) (00112) (00113)
งบบุคลากร 6,780,540.00 - 1,650,480.00 8,431,020.00
    เงินเดือน (ฝายการเมือง) 3,262,320.00 - -
    เงินเดือน (ฝายประจํา) 3,518,220.00 - 1,650,480.00
งบดําเนินงาน 1,318,600.00 - 510,000.00 1,828,600.00
    คาตอบแทน 406,600.00 - 282,000.00
    คาใชสอย 377,000.00 - 130,000.00
    คาวัสดุ 318,000.00 - 90,000.00
    คาสาธารณูปโภค 217,000.00 - 8,000.00
งบลงทุน 240,200.00 - 11,600.00 251,800.00
    คาครุภัณฑ 240,200.00 - 11,600.00
    คาท่ีดินและสิ่งกอสราง - - -
งบรายจายอ่ืน 25,000.00 - - 25,000.00
    รายจายอ่ืน 25,000.00 - -
งบเงินอุดหนุน - - - -
    เงินอุดหนุน - - -

รวม 8,364,340.00 - 2,172,080.00 10,536,420.00

งบ                              งาน รวม

รายจายตามงานและงบรายจาย
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย

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

(00121) (00122) (00123)
งบบุคลากร - - - -
    เงินเดือน (ฝายการเมือง) - - -
    เงินเดือน (ฝายประจํา) - - -
งบดําเนินงาน - - 225,000.00 225,000.00
    คาตอบแทน - - -
    คาใชสอย - - 225,000.00
    คาวัสดุ - - -
    คาสาธารณูปโภค - - -
งบลงทุน - - - -
    คาครุภัณฑ - - -
    คาท่ีดินและสิ่งกอสราง - - -
งบรายจายอ่ืน - - - -
    รายจายอ่ืน - - -
งบเงินอุดหนุน - - - -
    เงินอุดหนุน - - -

รวม - - 225,000.00 225,000.00

รายจายตามงานและงบรายจาย
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย

อําเภอประทาย    จังหวัดนครราชสีมา

งบ                              งาน รวม

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

(00211) (00212) (00213) (00214)
งบบุคลากร 533,280.00 943,080.00 - - 1,476,360.00
    เงินเดือน (ฝายการเมือง) - - - -
    เงินเดือน (ฝายประจํา) 533,280.00 943,080.00 - -
งบดําเนินงาน 1,138,860.00 534,500.00 - - 1,673,360.00
    คาตอบแทน 122,000.00 30,000.00 - -
    คาใชสอย 114,000.00 504,500.00 - -
    คาวัสดุ 880,360.00 - - -
    คาสาธารณูปโภค 22,500.00 - - -
งบลงทุน 84,560.00 73,100.00 - - 157,660.00
    คาครุภัณฑ 84,560.00 73,100.00 - -
    คาท่ีดินและสิ่งกอสราง - - - -
งบรายจายอ่ืน - - - - -
    รายจายอ่ืน - - - -
งบเงินอุดหนุน 1,413,000.00 - - - 1,413,000.00
    เงินอุดหนุน 1,413,000.00 - - -

รวม 3,169,700.00 1,550,680.00 - 4,720,380.00

รายจายตามงานและงบรายจาย
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย

อําเภอประทาย    จังหวัดนครราชสีมา

งบ                              งาน รวม

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

(00221) (00222) (00223) (00224)
งบบุคลากร - - - - -
    เงินเดือน (ฝายการเมือง) - - - -
    เงินเดือน (ฝายประจํา) - - - -
งบดําเนินงาน - - 61,500.00 - 61,500.00
    คาตอบแทน - - - -
    คาใชสอย - - 20,000.00 -
    คาวัสดุ - - 41,500.00 -
    คาสาธารณูปโภค - - - -
งบลงทุน - - - - -
    คาครุภัณฑ - - - -
    คาท่ีดินและสิ่งกอสราง - - - -
งบรายจายอ่ืน - - - - -
    รายจายอ่ืน - - - -
งบเงินอุดหนุน - - 105,000.00 - 105,000.00
    เงินอุดหนุน - - 105,000.00 -

รวม - - 166,500.00 166,500.00

รายจายตามงานและงบรายจาย
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย

อําเภอประทาย    จังหวัดนครราชสีมา

งบ                              งาน รวม

ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)
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แผนงานสังคมสงเคราะห  00231  00232
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห

(00231) (00232)
งบบุคลากร - - - 521000
    เงินเดือน (ฝายการเมือง) - - 522000
    เงินเดือน (ฝายประจํา) - -
งบดําเนินงาน - 30,000.00 30,000.00 531000
    คาตอบแทน - 30,000.00 532000
    คาใชสอย - - 533000
    คาวัสดุ - - 534000
    คาสาธารณูปโภค - -
งบลงทุน - - - 541000
    คาครุภัณฑ - - 542000
    คาท่ีดินและสิ่งกอสราง - -
งบรายจายอ่ืน - - - 551000
    รายจายอ่ืน - -
งบเงินอุดหนุน - - - 561000
    เงินอุดหนุน - -

รวม - 30,000.00 30,000.00

รายจายตามงานและงบรายจาย
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย

อําเภอประทาย    จังหวัดนครราชสีมา

งบ                              งาน รวม

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

(00241) (00242) (00243) (00244) (00245)
งบบุคลากร 798,040.00 - - - - 798,040.00
    เงินเดือน (ฝายการเมือง) - - - - -
    เงินเดือน (ฝายประจํา) 798,040.00 - - - -
งบดําเนินงาน 496,000.00 - - - - 496,000.00
    คาตอบแทน 103,000.00 - - - -
    คาใชสอย 130,000.00 - - - -
    คาวัสดุ 263,000.00 - - - -
    คาสาธารณูปโภค - - - - -
งบลงทุน 71,120.00 2,752,560.00 - - - 2,823,680.00
    คาครุภัณฑ 17,000.00 - - - -
    คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 54,120.00 2,752,560.00 - - -
งบรายจายอ่ืน - - - - - -
    รายจายอ่ืน - - - - -
งบเงินอุดหนุน 235,796.00 - - - - 235,796.00
    เงินอุดหนุน 235,796.00 - - - -

รวม 1,600,956.00 2,752,560.00 - - - 4,353,516.00

รายจายตามงานและงบรายจาย
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย

อําเภอประทาย    จังหวัดนครราชสีมา

งบ                              งาน รวม

ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)
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แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 00251  00252
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน

(00251) (00252)
งบบุคลากร - - -
    เงินเดือน (ฝายการเมือง) - - 521000
    เงินเดือน (ฝายประจํา) - - 522000
งบดําเนินงาน - 100,000.00 100,000.00
    คาตอบแทน - - 531000
    คาใชสอย - 100,000.00 532000
    คาวัสดุ - - 533000
    คาสาธารณูปโภค - - 534000
งบลงทุน - - -
    คาครุภัณฑ - - 541000
    คาท่ีดินและสิ่งกอสราง - - 542000
งบรายจายอ่ืน - - -
    รายจายอ่ืน - - 551000
งบเงินอุดหนุน - - -
    เงินอุดหนุน - - 561000

รวม - 100,000.00 100,000.00

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 - 100,000.00 90,000.00 - 190,000.00
    คาตอบแทน - - - -
    คาใชสอย - 100,000.00 90,000.00 -
    คาวัสดุ - - - -
    คาสาธารณูปโภค - - - -
งบลงทุน - - - - -
    คาครุภัณฑ - - - -
    คาท่ีดินและสิ่งกอสราง - - - -
งบรายจายอ่ืน - - - - -
    รายจายอ่ืน - - - -
งบเงินอุดหนุน - - - - -
    เงินอุดหนุน - - - -

รวม - 100,000.00 90,000.00 - 190,000.00

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

รวม - - -

รายจายตามงานและงบรายจาย
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย

อําเภอประทาย    จังหวัดนครราชสีมา

งบ                              งาน รวม

ดานเศรษฐกิจ (00300)
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แผนงานการเกษตร  00321  00322
งานสงเสริมการเกษตร งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม

(00321) (00322)
งบบุคลากร - - -
    เงินเดือน (ฝายการเมือง) - - 521000
    เงินเดือน (ฝายประจํา) - - 522000
งบดําเนินงาน 150,000.00 10,000.00 160,000.00
    คาตอบแทน - - 531000
    คาใชสอย 150,000.00 10,000.00 532000
    คาวัสดุ - - 533000
    คาสาธารณูปโภค - - 534000
งบลงทุน - - -
    คาครุภัณฑ - - 541000
    คาท่ีดินและสิ่งกอสราง - - 542000
งบรายจายอ่ืน - - -
    รายจายอ่ืน - - 551000
งบเงินอุดหนุน - - -
    เงินอุดหนุน - - 561000

รวม 150,000.00 10,000.00 160,000.00

รายจายตามงานและงบรายจาย
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย

อําเภอประทาย    จังหวัดนครราชสีมา

งบ                              งาน รวม

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

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

รวม - - - - -

รายจายตามงานและงบรายจาย
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย

อําเภอประทาย    จังหวัดนครราชสีมา

งบ                              งาน รวม

ดานเศรษฐกิจ (00300)



สวนท่ี 3

อําเภอประทาย    จังหวัดนครราชสีมา

- รายจายตามแผนงาน
- รายละเอียดรายจายตามแผนงาน

ของ

รายละเอียดประกอบขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2560

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย

- ประมาณการรายรับ





รายงานประมาณการรายรับรายงานประมาณการรายรับ
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ป 2559 ยอดตาง
ณ 31 ก.ค. 59 (%)

1. หมวดภาษีอากร
   1.1 ภาษีบํารุงทองท่ี 50,851.04 53,981.38 53,744.50 56,643.51 53,600.00 5.60% 56,600.00
   1.2 ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 15,191.67 18,140.00 18,762.00 40,621.04 18,600.00 115.05% 40,000.00
   1.3 ภาษีปาย 2,200.00 400.00 400.00 400.00 2,000.00 -80.00% 400.00

รวมหมวดภาษีอากร 68,242.71 72,521.38 72,906.50 97,664.55 74,200.00 30.73% 97,000.00
2. หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
   2.1 คาธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 1,059.00 429.00 923.00 1,642.00 1,000.00 0.00% 1,000.00
   2.2 คาธรรมเนียมในการเก็บและขนมูลฝอย - - - - - 0.00% -
   2.3 คาธรรมเนียมในการเก็บและขนอุจาระหรือสิ่งปฎิกูล 5,000.00 5,000.00 10,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00% 5,000.00
   2.4 คาธรรมเนียมเก่ียวกับการสาธารณสุข - - - - - 0.00% -
   2.5 คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและขอบัญญัติทองถ่ิน - - - - - 0.00% -
   2.6 คาปรับผูกระทําความผิดจราจรทางบก - - - - - 0.00% -
   2.7 คาใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 340.00 280.00 380.00 560.00 300.00 66.67% 500.00
   2.8 คาปรับการผิดสัญญา 36,669.88 10,606.80 129,029.50 3,590.32 50,000.00 -60.00% 20,000.00
   2.9 คาใบอนุญาตอื่นๆ 1,080.00 1,500.00 - - - 0.00% -
   2.10 คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปน
อันตรายตอสุขภาพ

- - - - -
0.00%

-

ป 2558

ประมาณการ

ป 2559 ป 2560

รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ 2560

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
อําเภอประทาย    จังหวัดนครราชสีมา

รายรับจริง

ป 2556 ป 2557
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ป 2559 ยอดตาง
ณ 31 ก.ค. 59 (%)

ป 2558

ประมาณการ

ป 2559 ป 2560

รายรับจริง

ป 2556 ป 2557

   2.11 คาธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมฆาสัตวและ
จําหนายเนื้อสัตว

- - - - -
0.00%

-

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

และใบอนุญาต
44,148.88 17,815.80 140,332.50 10,792.32 56,300.00 -52.04% 27,000.00

3. หมวดรายไดจากทรัพยสิน
3.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 111,633.05 139,746.55 111,641.00 44,293.69 60,000.00 0.00% 60,000.00

รวมหมวดรายไดจากทรัพยสิน 111,633.05 139,746.55 111,641.00 44,293.69 60,000.00 0.00% 60,000.00
4. หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
     4.1 คาขายแบบแปลน 98,400.00 73,000.00 155,500.00 47,100.00 90,000.00 -22.22% 70,000.00
     4.2 คารับรองสําเนาและถายเอกสาร - - 0.00% -
     4.3 รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 32,750.00 - 1,958.00 1,410.00 5,000.00 -60.00% 2,000.00

รวมหมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 131,150.00 73,000.00 157,458.00 48,510.00 95,000.00 -24.21% 72,000.00
5. หมวดภาษีจัดสรร

5.1 ภาษีมูลคาเพ่ิม 1 ใน 9 2,115,092.33 2,245,362.82 2,412,314.12 1,490,249.12 2,100,000.00 9.52% 2,300,000.00
     5.2 ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 7,631,554.00 7,731,314.28 7,699,066.60 6,008,929.55 7,636,000.00 0.18% 7,650,000.00
     5.3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 164,830.02 133,599.22 124,622.50 111,475.24 149,000.00 -19.46% 120,000.00
     5.4 ภาษีสุรา 951,106.47 941,606.34 992,792.62 665,954.24 832,000.00 14.18% 950,000.00
     5.5 ภาษีสรรพสามิต 1,720,879.98 1,281,683.04 1,728,439.57 1,421,202.45 1,700,000.00 0.00% 1,700,000.00
     5.6 คาภาคหลวงแร 36,126.40 - 21,824.12 14,272.27 20,000.00 0.00% 20,000.00
     5.7 คาภาคหลวงปโตรเลียม 77,068.83 124,167.67 73,311.97 28,539.19 77,000.00 -5.19% 73,000.00
     5.8 คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมท่ีดิน 453,890.00 388,999.00 336,828.00 326,857.00 350,000.00 -5.71% 330,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 13,150,548.03 12,846,732.37 13,389,199.50 10,067,479.06 12,864,000.00 2.17% 13,143,000.00
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ป 2559 ยอดตาง
ณ 31 ก.ค. 59 (%)

ป 2558

ประมาณการ

ป 2559 ป 2560

รายรับจริง

ป 2556 ป 2557

6. หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป
6.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป 5,863,840.00 6,689,125.00 6,340,688.00 5,638,345.00 6,560,000.00 133.96% 15,347,880.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 5,863,840.00 6,689,125.00 6,340,688.00 5,638,345.00 6,560,000.00 133.96% 15,347,880.00
รวมทุกหมวด 19,369,562.67 19,838,941.10 20,212,225.50 15,907,084.62 19,709,500.00 45.85% 28,746,880.00
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ประมาณการรายรับรวมท้ังสิ้น 28,746,880.- บาท แยกเปน

รายไดจัดเก็บเอง
1. หมวดภาษีอากร    รวมท้ังสิ้น 97,000.- บาท    แยกเปน

1.1 ภาษีบํารุงทองท่ี   จํานวน 56,600- บาท  คําชี้แจงประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา  เนื่องจากคาดวาจะ
สามารถจัดเก็บแนวโนมสูงข้ึน
1.2 ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน   จํานวน 40,000- บาท  คําชี้แจงประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา  เนื่องจาก
คาดวาจะสามารถจัดเก็บมีแนวโนมสูงข้ึน
1.3 ภาษีปาย   จํานวน 400- บาท  คําชี้แจงประมาณการไวต่ํากวาปท่ีผานมา  เนื่องจากคาดวาจะสามารถ
จัดเก็บไดนอยลง
1.4 อากรการฆาสัตว   จํานวน - บาท  คําชี้แจงไมไดประมาณการไว

2. หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต    รวมท้ังสิ้น 27,000.- 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 500- บาท  คําชี้แจงประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา
 เนื่องจากคาดวาจะสามารถจัดเก็บมีแนวโนมสูงข้ึน2.8 คาปรับการผิดสัญญา   จํานวน 20,000- บาท  คําชี้แจงประมาณการไวต่ํากวาปท่ีผานมา  เนื่องจากคาด
วาจะสามารถจัดเก็บไดนอยลง
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  คําชี้แจงประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2560

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

4. หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด    รวมท้ังสิ้น 72,000.- บาท    แยกเปน
4.1 คาขายแบบแปลน (เอกสารสอบราคา) จํานวน 70,000- บาท  คําชี้แจงประมาณการไวต่ํากวาปท่ีผาน
มา  เนื่องจากคาดวาจะสามารถจัดเก็บไดนอยลง
4.2 คารับรองสําเนาและถายเอกสาร   จํานวน - บาท  คําชี้แจงไมไดประมาณการไว
4.3 รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ   จํานวน 2,000- บาท  คําชี้แจงประมาณการไวต่ํากวาปท่ีผานมา  เนื่องจากคาดวา
จะสามารถจัดเก็บไดนอยลง

รายไดจัดสรร
5. หมวดภาษีจัดสรร    รวมท้ังสิ้น 13,143,000.- บาท    แยกเปน

5.1 ภาษีมูลคาเพ่ิม 1 ใน 9 จํานวน 2,300,000- บาท  คําชี้แจงประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา  เนื่องจาก
คาดวาจะไดรับการจัดสรรมีแนวโนมสูงข้ึน
5.2 ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ   จํานวน 7,650,000- บาท  คําชี้แจงประมาณการไวสูงกวาป
ท่ีผานมา  เนื่องจากคาดวาจะไดรับการจัดสรรมีแนวโนมสูงข้ึน
5.3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ   จํานวน 120,000- บาท  คําชี้แจงประมาณการไวต่ํากวาปท่ีผานมา  เนื่องจากคาดวา
จะไดรับการจัดสรรนอยลง
5.4 ภาษีสุรา   จํานวน 950,000- บาท  คําชี้แจงประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา  เนื่องจากคาดวาจะไดรับ
การจัดสรรมีแนวโนมสูงข้ึน
5.5 ภาษีสรรพสามิต   จํานวน 1,700,000- บาท  คําชี้แจงประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา
5.6 คาภาคหลวงแร   จํานวน 20,000- บาท  คําชี้แจงประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา
5.7 คาภาคหลวงปโตรเลียม   จํานวน 73,000- บาท  คําชี้แจงประมาณการไวต่ํากวาปท่ีผานมา  เนื่องจาก
คาดวาจะไดรับการจัดสรรนอยลง
5.8 คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมท่ีดิน   จํานวน 330,000- บาท  คําชี้แจงประมาณการไวต่ํา
กวาปท่ีผานมา  เนื่องจากคาดวาจะไดรับการจัดสรรนอยลง

อุดหนุนทั่วไป
6. หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป    รวมท้ังสิ้น 15,347,880.- บาท    แยกเปน

1.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป หมวดเงินอุดหนุน   จํานวน 15,347,880- บาท  คําชี้แจงประมาณการไวสูงกวาปท่ี
ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะไดรับการอุดหนุนมีแนวโนมสูงข้ึน (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/
ว4072 ลงวันท่ี 15 กรกฎาคม 2559 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2560 ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน)
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รหัส
รายจาย
500000 28,746,880.00

งบกลาง 510000 8,265,064.00
1 คาชําระหนี้เงินตน 110100 -
2 คาชําระดอกเบี้ย 110200 -
3 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 110300 69,971.00
4 เงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการประปา 110400 -
5 เงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล 110500 -
6 เงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการโครงการอ่ืน 110600 -
7 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 110700 5,409,600.00
8 เบี้ยยังชีพคนพิการ 110800 2,304,000.00
9 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 110900 54,000.00
10 สํารองจาย 111000 183,503.00
11 รายจายตามขอผูกพัน 111100 110,000.00
12 เงินชวยพิเศษ 111200 -

บําเหน็จ/บํานาญ
1 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (กบท.) 120100 133,990.00
2 เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ชคบ.) 120200 -
3 เงินชวยพิเศษผูรับบํานาญ 120300 -
4 เงินบําเหน็จบํานาญขาราชการถายโอน 120400 -
5 เงินชวยพิเศษผูรับบํานาญขาราชการถายโอน 120500 -
6 เงินบําเหน็จบํานาญพนักงานครู 120600 -
7 เงินชวยพิเศษผูรับบํานาญพนักงานครู 120700 -
8 เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลผูรับบํานาญ 120800 -

งบบุคลากร 520000 10,705,420.00
     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 2560

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 7,443,100.00
1 เงินเดือนพนักงาน 220100 5,338,680.00
2 เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงาน 220200 84,000.00
3 เงินประจําตําแหนง 220300 294,000.00
4 เงินวิทยฐานะ 220400 -
5 คาจางลูกจางประจํา 220500 -
6 เงินเพ่ิมตางๆ ของลูกจางประจํา 220600 -
7 คาตอบแทนพนักงานจาง 220700 1,537,320.00
8 เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง 220800 189,100.00
9 เงินเบี้ยกันดาร 220900 -

10 เงินเดือนพนักงานถายโอน 221000 -
11 เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานถายโอน 221100 -

งบดําเนินงาน 530000 4,764,460.00
     คาตอบแทน 531000 943,600.00

1
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

310100
655,000.00

2 คาเบี้ยประชุม 310200 -
3 คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 310300 13,000.00
4 คาเชาบาน 310400 205,600.00
5 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 310500 70,000.00
6 เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 310600 -
7 เงินชวยเหลือบุตร 310700 -

     คาใชสอย 532000 1,980,500.00
1 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 320100 170,000.00
2 รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 320200 35,000.00
3

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ
320300

1,690,500.00
4 คาบํารุงรักษาและซอมแซม 320400 85,000.00
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รหัส
รายจาย

หมวด
รายจาย รวมรายจาย

     คาวัสดุ 533000 1,592,860.00
1 วัสดุสํานักงาน 330100 210,000.00
2 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 330200 90,000.00
3 วัสดุงานบานงานครัว 330300 40,000.00
4 คาอาหารเสริม (นม) 330400 809,360.00
5 คาอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 330500 -
6 วัสดุกอสราง 330600 70,000.00
7 วัสดุยานพาหนะและขนสง 330700 20,000.00
8 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 330800 160,000.00
9 วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 330900 43,500.00

10 วัสดุการเกษตร 331000 -
11 วัสดุโฆษณาและเผยแพร 331100 25,000.00
12 วัสดุเครื่องแตงกาย 331200 -
13 วัสดุกีฬา 331300 -
14 วัสดุคอมพิวเตอร 331400 125,000.00
15 วัสดุการศึกษา 331500 -
16 วัสดุเครื่องดับเพลิง 331600 -
17 วัสดุอ่ืน 331700 -

     คาสาธารณูปโภค 534000 247,500.00
1 คาไฟฟา 340100 140,000.00
2 คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 340200 4,000.00
3 คาบริการโทรศัพท 340300 6,000.00
4 คาบริการไปรษณีย 340400 8,500.00
5 คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 340500 89,000.00

งบลงทุน 540000 3,233,140.00
     คาครุภัณฑ 541000 426,460.00

1 ครุภัณฑสํานักงาน 410100 89,460.00
2 ครุภัณฑการศึกษา 410200 73,100.00
3 ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 410300 -
4 ครุภัณฑการเกษตร 410400 -
5 ครุภัณฑกอสราง 410500 -
6 ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 410600 100,000.00
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รหัส
รายจาย

หมวด
รายจาย รวมรายจาย

7 ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 410700 -
8 ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย 410800 -
9 ครุภัณฑงานบานงานครัว 410900 23,000.00

10 ครุภัณฑโรงงาน 411000 -
11 ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง 411100 -
12 ครุภัณฑกีฬา 411200 -
13 ครุภัณฑสํารวจ 411300 7,000.00
14 ครุภัณฑอาวุธ 411400 -
15 ครุภัณฑดนตรีและนาฏศิลป 411500 -
16 ครุภัณฑคอมพิวเตอร 411600 23,900.00
17 ครุภัณฑอ่ืน 411700 -
18 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 411800 110,000.00

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 542000 2,806,680.00
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 2,636,680.00
11 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง 421100 170,000.00
12 คาออกแบบ คาควบคุมงานท่ีจายใหแกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก

เพ่ือใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง
421200 -

13 คาจางท่ีปรึกษาซึ่งเก่ียวกับสิ่งกอสราง หรือเพ่ือใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง 421300 -
งบเงินอุดหนุน 560000 1,753,796.00

1 เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 610100 105,000.00
2 เงินอุดหนุนสวนราชการ 610200 1,648,796.00
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 8,364,340.00
วางแผนสถิติและวิชาการ 00112 -

บริหารงานคลัง 00113 2,172,080.00
บริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 00121 -

งานเทศกิจ 00122 -
ปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123 225,000.00

ดานบริการชุมชนและ
สังคม

00200 แผนงานการศึกษา 00210      4,720,380.00 บริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 00211 3,169,700.00
ระดับกอนวัยเรียนและปฐมศึกษา 00212 1,550,680.00

ระดับมัธยมศึกษา 00213 -
ศึกษาไมกําหนดระดับ 00214 -

แผนงานสาธารารณสุข 00220         166,500.00 บริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข 00221 -
งานโรงพยาบาล 00222 -

บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 00223 166,500.00
ศูนยบริการสาธารณสุข 00224 -

แผนงานสังคมสงเคราะห 00230          30,000.00 บริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห 00231 -
สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 00232 30,000.00

แผนงานเคหะและชุมชน 00240      4,353,516.00 บริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 00241 1,600,956.00
ไฟฟาถนน 00242 2,752,560.00

สวนสาธารณะ 00243 -
กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244 -

งาน รวมงบประมาณ
ตามงานรหัส

00110

00120

รวมแผนงาน/งาน

ดาน รหัส แผนงาน รหัส

ดานบริหารท่ัวไป

        225,000.00

    10,536,420.00แผนงานบริหารงานท่ัวไป00100

แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน
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รวมงบประมาณ
ตามแผนงาน

งาน รวมงบประมาณ
ตามงานรหัส

รวมแผนงาน/งาน

ดาน รหัส แผนงาน รหัส

บําบัดน้ําเสีย 00245 -
แผนงานสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน

00250         100,000.00 บริหารท่ัวไปเก่ียวกับสรางความเขมแข็งของชุมชน 00251 -
สงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 00252 100,000.00

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ

00260         190,000.00 บริหารท่ัวไปเก่ียวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

00261 -

กีฬาและนันทนาการ 00262 100,000.00
ศาสนาและวัฒนธรรมทองถ่ิน 00263 90,000.00

วิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเท่ียว 00264 -
บริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 00311 -

กอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 00312 -
สงเสริมการเกษตร 00321 150,000.00

อนุรักษแหลงน้ําและปาไม 00322 10,000.00
กิจการสถานธนานุบาล 00331 -

กิจการประปา 00332 -
ตลาดสด 00333 -

โรงฆาสัตว 00334 -
ดานการดําเนินงานอ่ืน 00400 แผนงานงบกลาง 00410 8,265,064.00 งบกลาง 00411 8,265,064.00

28,746,880.00

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา

00310

แผนงานการเกษตร 00320

                   -

รวม

-

160,000.00

ดานการเศรษฐกิจ 00300

แผนงานการพาณิชย 00330
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จายจริง
ป 2558 ป 2559 ยอดตาง(%) ป 2560

1.1 แผนงานงบกลาง
1.1.1 งานงบกลาง

1.หมวดงบกลาง
ประเภท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 88,552.00 76,510.00 -8.55% 69,971.00

รายงานประมาณการรายจายประจําปงบประมาณ 2560
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย

อําเภอประทาย    จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการ

1.ดานการดําเนินงานอื่น

รายการ

ประเภท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 88,552.00 76,510.00 -8.55% 69,971.00
ประเภท เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ - - 0.00% 5,409,600.00
ประเภท เบี้ยยังชีพคนพิการ - - 0.00% 2,304,000.00
ประเภท เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 54,000.00 54,000.00 0.00% 54,000.00
ประเภท เงินสํารองจาย 69,442.00 245,079.00 -25.12% 183,503.00
ประเภท รายจายตามขอผูกพัน 100,000.00 100,000.00 10.00% 110,000.00
      - รายการเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหนองคาย - - 0.00% 10,000.00
      - รายการอุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ  อบต.หนองคาย  อําเภอประทาย
จังหวัดนครราชสีมา

100,000.00 100,000.00
0.00% 100,000.00

ประเภท เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น 131,500.00 131,500.00 1.89% 133,990.00
รวมหมวดงบกลาง 443,494.00 607,089.00 1261.43% 8,265,064.00

รวมงบกลาง 443,494.00 607,089.00 1261.43% 8,265,064.00
รวมแผนงานงบกลาง 443,494.00 607,089.00 1261.43% 8,265,064.00
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จายจริง
ป 2558 ป 2559 ยอดตาง(%) ป 2560

ประมาณการรายการ

2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
2.1.1 งานบริหารท่ัวไป (สํานักงานปลัด)

1. งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน
เงินเดือน (ฝายการเมือง)

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

2.ดานบริหารท่ัวไป

ประเภท เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120.00 42,120.00 0.00% 42,120.00
ประเภท เงินคาตอบแทนเลขานุการนายก 86,400.00 86,400.00 0.00% 86,400.00
ประเภท เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา อปท. 2,577,600.00 2,577,600.00 0.00% 2,577,600.00

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

ประเภท เงินเดือนพนักงาน 1,832,087.00 2,389,300.00 -8.02% 2,197,560.00
ประเภท เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน - 67,200.00 25.00% 84,000.00
ประเภท เงินประจําตําแหนง 176,400.00 151,200.00 11.11% 168,000.00
ประเภท คาตอบแทนพนักงานจาง 1,054,380.00 1,003,440.00 -2.08% 982,560.00
ประเภท เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง 97,500.00 50,000.00 72.20% 86,100.00

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 3,160,367.00 3,661,140.00 -3.90% 3,518,220.00
รวมหมวดเงินเดือน 6,422,687.00 6,923,460.00 -2.06% 6,780,540.00

รวมงบบุคลากร 6,422,687.00 6,923,460.00 -2.06% 6,780,540.00
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จายจริง
ป 2558 ป 2559 ยอดตาง(%) ป 2560

ประมาณการรายการ

2. งบดําเนินงาน
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  และคาสาธารณูปโภค
หมวดคาตอบแทน

ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคการบริหารสวนตําบล 38,900.00 180,000.00 61.11% 290,000.00
      - รายการคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 38,900.00 30,000.00 0.00% 30,000.00
      - รายการเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ - 150,000.00 73.33% 260,000.00
ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - 10,000.00 -50.00% 5,000.00
ประเภทคาเชาบาน 48,976.00 63,600.00 44.03% 91,600.00
ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 13,885.00 20,000.00 0.00% 20,000.00ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 13,885.00 20,000.00 0.00% 20,000.00

รวมหมวดคาตอบแทน 101,761.00 273,600.00 48.61% 406,600.00
หมวดคาใชสอย

ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ 68,912.00 100,000.00 0.00% 100,000.00
ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 11,683.00 35,000.00 0.00% 35,000.00
      - รายการคาเลี้ยงรับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล - 5,000.00 0.00% 5,000.00
      - รายการคาเลี้ยงรับรองการประชุมสภา 11,683.00 30,000.00 0.00% 30,000.00
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 196,755.00 212,000.00 4.72% 222,000.00
      - รายการคาพวงมาลัย  ชอดอกไม  กระเชาดอกไม และพวงมาลา 1,000.00 2,000.00 0.00% 2,000.00
      - รายการคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 190,600.00 200,000.00 0.00% 200,000.00
      - รายการคาใชจายในการเลือกต้ัง - - 0.00% 10,000.00
      - รายการคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการ อบต. เคลื่อนท่ี 5,155.00 10,000.00 0.00% 10,000.00
ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม 37,281.43 50,000.00 -60.00% 20,000.00

รวมหมวดคาใชสอย 314,631.43 397,000.00 -5.04% 377,000.00



- 38 -

จายจริง
ป 2558 ป 2559 ยอดตาง(%) ป 2560

ประมาณการรายการ

หมวดคาวัสดุ
ประเภทวัสดุสํานักงาน 114,297.00 100,000.00 0.00% 100,000.00
ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ 3,800.00 10,000.00 80.00% 18,000.00
ประเภทวัสดุกอสราง 11,438.00 - 0.00% -
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง 14,800.00 10,000.00 100.00% 20,000.00
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 83,913.18 120,000.00 -8.33% 110,000.00
      - รายการวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 83,913.18 120,000.00 -8.33% 110,000.00
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร - 20,000.00 0.00% 20,000.00
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร 44,800.00 50,000.00 0.00% 50,000.00ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร 44,800.00 50,000.00 0.00% 50,000.00

รวมหมวดคาวัสดุ 273,048.18 310,000.00 2.58% 318,000.00
หมวดคาสาธารณูปโภค

ประเภทคาไฟฟา 93,110.76 120,000.00 0.00% 120,000.00
ประเภทคาน้ําประปา 324.00 2,000.00 0.00% 2,000.00
ประเภทคาบริการโทรศัพท 4,483.30 6,000.00 0.00% 6,000.00
ประเภทคาบริการทางดานโทรคมนาคม 87,814.90 89,000.00 0.00% 89,000.00

รวมคาสาธารณูปโภค 185,732.96 217,000.00 0.00% 217,000.00
รวมงบดําเนินงาน 875,173.57 1,197,600.00 10.10% 1,318,600.00

3. งบรายจายอื่น
หมวดรายจายอื่น

ประเภทคาจางท่ีปรึกษาซ่ึงไมเกี่ยวกับครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง  หรือไมไดมาซ่ึงครุภัณฑ  หรือ
สิ่งกอสราง

25,000.00 25,000.00 0.00% 25,000.00
ประเภทคาประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (โบนัส) 464,203.00 - 0.00% -

รวมหมวดรายจายอื่น 489,203.00 25,000.00 0.00% 25,000.00
รวมงบรายจายอื่น 489,203.00 25,000.00 0.00% 25,000.00
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จายจริง
ป 2558 ป 2559 ยอดตาง(%) ป 2560

ประมาณการรายการ

4. งบลงทุน
หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง
หมวดคาครุภัณฑ

ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 16,460.00 75,760.00 -52.09% 36,300.00
      - รายการคาจัดซ้ือตูเหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก  ทรงสูง จํานวน 1 หลัง 4,900.00 3,900.00 -100.00% -
      - รายการคาจัดซ้ือเกาอี้สําหรับพนักงานสวนตําบล - - 0.00% 5,800.00
      - รายการคาจัดซ้ือโตะพลาสติกเอนกประสงค  จํานวน 4 ตัว 11,560.00 11,560.00 -100.00% -
      - รายการคาจัดซ้ือเกาอี้พลาสติกชนิดหนาพิเศษ - 20,900.00 -100.00% -
      - รายการคาจัดซ้ือโตะประชุม - 15,600.00 -100.00% -
      - รายการคาจัดซ้ือเคร่ืองดูดฝุน - 13,000.00 -100.00% -
      - รายการคาจัดซ้ือโตะประชุม - 15,600.00 -100.00% -
      - รายการคาจัดซ้ือเคร่ืองดูดฝุน - 13,000.00 -100.00% -
      - รายการคาจัดซ้ือตูเหล็กเก็บเอกสารแบบ 4 ลิ้นชัก  จํานวน 1 หลัง - 4,900.00 -100.00% -
      - รายการคาจัดซ้ือโตะและเกาอี้รับรอง (โซฟา) จํานวน 2 ชุด - - 0.00% 30,500.00
      - รายการคาจัดซ้ือโตะทํางานและเกาอี้สําหรับผูบริหาร  จํานวน 1 ชุด - 5,900.00 -100.00% -
ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร 22,000.00 - 0.00% 23,900.00
      - รายการคาจัดซ้ือคอมพิวเตอร  จํานวน 1 เคร่ือง 22,000.00 - 0.00% -
      - รายการคาจัดซ้ือเคร่ืองสํารองไฟ  จํานวน 1 เคร่ือง 12,000.00 - 0.00% -
      - รายการคาจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ - 20,000.00 -60.50% 7,900.00
      - รายการคาจัดซ้ือคอมพิวเตอรโนตบุก - - 0.00% 16,000.00
      - รายการคาจัดซ้ืออุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point) - 6,900.00 -100.00% -
ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ - - 0.00% 100,000.00
      - รายการคาจัดจัดซ้ือชุดเคร่ืองเสียงสําหรับงานกลางแจง จํานวน 1 ชุด - - 0.00% 100,000.00
ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 19,800.00 40,000.00 100.00% 80,000.00

รวมคาครุภัณฑ 58,260.00 115,760.00 107.50% 240,200.00
รวมหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง 85,160.00 115,760.00 107.50% 240,200.00
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รวมงบลงทุน 108,720.00 115,760.00 107.50% 240,200.00
รวมงานบริหารท่ัวไป 108,720.00 8,261,820.00 1.24% 8,364,340.00
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2.1.2 งานบริหารคลัง (กองคลัง)
1. งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน
เงินเดือน (ฝายประจํา)

ประเภท เงินเดือนพนักงาน 1,117,140.00 1,305,960.00 10.34% 1,440,960.00
ประเภท เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน - - 0.00% -
ประเภท เงินประจําตําแหนง 42,000.00 42,000.00 0.00% 42,000.00
ประเภท คาตอบแทนพนักงานจาง 120,960.00 130,920.00 5.04% 137,520.00
ประเภท เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง 24,000.00 30,000.00 0.00% 30,000.00ประเภท เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง 24,000.00 30,000.00 0.00% 30,000.00

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 1,304,100.00 1,508,880.00 9.38% 1,650,480.00
รวมหมวดเงินเดือน 1,304,100.00 1,508,880.00 9.38% 1,650,480.00

รวมงบบุคลากร 1,304,100.00 1,508,880.00 9.38% 1,650,480.00
2. งบดําเนินงาน
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  และคาสาธารณูปโภค
หมวดคาตอบแทน

ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคการบริหารสวนตําบล - 190,000.00 0.00% 190,000.00
      - รายการคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น - 40,000.00 0.00% 40,000.00
      - รายการเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ - 150,000.00 0.00% 150,000.00
ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - 5,000.00 0.00% 5,000.00
ประเภทคาเชาบาน 63,600.00 72,000.00 0.00% 72,000.00
ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 11,760.00 15,000.00 0.00% 15,000.00

รวมหมวดคาตอบแทน 75,360.00 282,000.00 0.00% 282,000.00
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หมวดคาใชสอย
ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ 1,150.00 20,000.00 0.00% 20,000.00
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 45,560.00 110,000.00 -9.09% 100,000.00
      - รายการคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 45,560.00 60,000.00 -16.67% 50,000.00
      - รายการคาใชจายในโครงการจัดทําแผนท่ีภาษี - 50,000.00 0.00% 50,000.00
ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม 500.00 10,000.00 0.00% 10,000.00

รวมหมวดคาใชสอย 47,210.00 140,000.00 -7.14% 130,000.00
หมวดคาวัสดุ

ประเภทวัสดุสํานักงาน 25,070.00 50,000.00 0.00% 50,000.00
ประเภทวัสดุงานบานงานครัว 19,374.00 20,000.00 0.00% 20,000.00ประเภทวัสดุงานบานงานครัว 19,374.00 20,000.00 0.00% 20,000.00
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร 6,320.00 20,000.00 0.00% 20,000.00

รวมหมวดคาวัสดุ 50,764.00 90,000.00 0.00% 90,000.00
หมวดคาสาธารณูปโภค

ประเภทคาไปรษณีย 9,400.00 8,000.00 0.00% 8,000.00
รวมคาสาธารณูปโภค 9,400.00 8,000.00 0.00% 8,000.00

รวมงบดําเนินงาน 182,734.00 520,000.00 -1.92% 510,000.00
3. งบลงทุน
หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง
หมวดคาครุภัณฑ

ประเภทครุภัณฑสํานักงาน - - 0.00% 11,600.00
      - รายการคาจัดซ้ือเกาอี้สําหรับพนักงานสวนตําบล - - 0.00% 11,600.00
ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร 22,000.00 - 0.00% -
      - รายการคาจัดซ้ือคอมพิวเตอร  จํานวน 1 ชุด 22,000.00 - 0.00% -
      - รายการคาจัดซ้ือพิมพ - 16,000.00 -100.00% -

รวมคาครุภัณฑ 22,000.00 - 0.00% 11,600.00
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รวมงบลงทุน 22,000.00 - 0.00% 11,600.00
รวมงานบริหารคลัง 1,508,834.00 2,028,880.00 7.63% 2,183,680.00

2.2.2 งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
1. งบดําเนินงาน
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  และคาสาธารณูปโภค
หมวดคาใชสอย

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 52,325.00 5,000.00 4400.00% 225,000.00
      - รายการคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการอบรมใหความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการ
บรรเทาสาธารณภัย

-
5,000.00

0.00% 5,000.00      - รายการคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการอบรมใหความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการ
บรรเทาสาธารณภัย

-
5,000.00

0.00% 5,000.00

      - รายการคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
-

- 0.00%
20,000.00

      - รายการคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลปใหม สงกรานต

-
-

0.00% 30,000.00

      - รายการคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการฝกอบรมทบทวน อปพร. - - 0.00% 170,000.00
      - รายการคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพล
เรือนและฝกอบรมทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน

52,325.00
- 0.00%

-

รวมหมวดคาใชสอย 52,325.00 5,000.00 4400.00% 225,000.00
หมวดคาวัสดุ

ประเภทวัสดุเคร่ืองแตงกาย 22,100.00 - 0.00% -
รวมหมวดคาวัสดุ 22,100.00 - 0.00% -
รวมงบดําเนินงาน 74,425.00 5,000.00 4400.00% 225,000.00

2. งบลงทุน
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หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง
หมวดคาครุภัณฑ

ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 235,000.00 - 0.00% -
      - รายการคาจัดซ้ือรถยนตเพื่อบรรเทาสาธารณภัย (รถอีแตน) 235,000.00 - 0.00% -

รวมหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง 235,000.00 - 0.00% -
รวมงานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 309,425.00 5,000.00 4400.00% 225,000.00

รวมทุกแผนงาน(ดานบริหารท่ัวไป) 1,926,979.00 10,295,700.00 4.64% 10,773,020.00



- 45 -

จายจริง
ป 2558 ป 2559 ยอดตาง(%) ป 2560

ประมาณการรายการ

3.1 แผนงานการศึกษา
3.1.1 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

1. งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน
เงินเดือน (ฝายประจํา)

ประเภท เงินเดือนพนักงาน 268,560.00 296,760.00 11.12% 329,760.00
ประเภท เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน - - 0.00% -
ประเภท เงินประจําตําแหนง 42,000.00 42,000.00 0.00% 42,000.00

3.ดานบริการชุมชนและสังคม

ประเภท เงินประจําตําแหนง 42,000.00 42,000.00 0.00% 42,000.00
ประเภท คาตอบแทนพนักงานจาง 141,429.00 130,920.00 5.04% 137,520.00
ประเภท เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง 24,000.00 24,000.00 0.00% 24,000.00

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 475,989.00 493,680.00 8.02% 533,280.00
รวมหมวดเงินเดือน 475,989.00 493,680.00 8.02% 533,280.00

รวมงบบุคลากร 475,989.00 493,680.00 8.02% 533,280.00
2. งบดําเนินงาน
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  และคาสาธารณูปโภค
หมวดคาตอบแทน

ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคการบริหารสวนตําบล 242,912.00 100,000.00 20.00% 120,000.00
      - รายการเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ 242,912.00 100,000.00 20.00% 120,000.00
ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - 5,000.00 -60.00% 2,000.00
ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร - 10,000.00 -100.00% -

รวมหมวดคาตอบแทน 242,912.00 198,600.00 -38.57% 122,000.00
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หมวดคาใชสอย
ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ 34,268.00 20,000.00 0.00% 20,000.00
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 129,380.00 155,000.00 -42.58% 89,000.00
      - รายการคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 44,060.00 40,000.00 40.00% 56,000.00
      - รายการคาใชจายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 82,395.00 - 0.00% -
      - รายการคาใชจายในการจัดกิจกรรมวันแมแหงชาติ 2,925.00 5,000.00 -40.00% 3,000.00
      - รายการคาใชจายในโครงการเขาคายเด็กและเยาวชนตําบลหนองคายรูรักสามัคคี - 100,000.00 -70.00% 30,000.00
ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม - 5,000.00 0.00% 5,000.00

รวมหมวดคาใชสอย 163,648.00 180,000.00 -36.67% 114,000.00รวมหมวดคาใชสอย 163,648.00 180,000.00 -36.67% 114,000.00
หมวดคาวัสดุ

ประเภทวัสดุสํานักงาน 32,200.00 30,000.00 0.00% 30,000.00
ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ 295.00 3,000.00 -33.33% 2,000.00
ประเภทวัสดุงานบานงานครัว 28,050.00 30,000.00 -33.33% 20,000.00
ประเภทอาหารเสริม (นม) 799,480.58 817,034.00 -0.94% 809,360.00
      - รายการคาจัดซ้ืออาหารเสริม(นม) สําหรับโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)

634,432.03
-

0.00% -

      - รายการคาจัดซ้ืออาหารเสริม(นม) สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 165,048.55 - 0.00% -
      - รายการคาจัดซ้ืออาหารเสริม(นม) สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) - 817,034.00

-0.94%
809,360.00

ประเภทวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย - 5,000.00 -60.00% 2,000.00
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร - 5,000.00 -60.00% 2,000.00
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร 7,605.00 10,000.00 50.00% 15,000.00

รวมหมวดคาวัสดุ 867,630.58 900,034.00 -2.19% 880,360.00
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หมวดคาสาธารณูปโภค
ประเภทคาไฟฟา 8,493.51 12,000.00 66.67% 20,000.00
ประเภทคาน้ําประปา 702.00 3,000.00 -33.33% 2,000.00
ประเภทคาไปรษณีย - 500.00 0.00% 500.00

รวมคาสาธารณูปโภค 9,195.51 15,500.00 45.16% 22,500.00
รวมงบดําเนินงาน 1,283,386.09 1,294,134.00 -12.00% 1,138,860.00

3. งบอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)
ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ 1,322,000.00 1,360,000.00 3.90% 1,413,000.00
      - รายการอุดหนุนโรงเรียนวัดบานตําแยตามโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 502,000.00 - 0.00% 30,000.00      - รายการอุดหนุนโรงเรียนวัดบานตําแยตามโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 502,000.00 - 0.00% 30,000.00
      - รายการอุดหนุนโรงเรียนบานโคกเพ็ดหนองไมตายพิทยาตามโครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ 204,000.00 -

0.00%
15,000.00

      - รายการอุดหนุนโรงเรียนไตรราษฎรสามัคคีตามโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 230,000.00 - 0.00% 15,000.00
      - รายการอุดหนุนโรงเรียนบานทุงมนวิทยาคารตามโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ

346,000.00 -
0.00%

15,000.00
      - รายการอุดหนุนโรงเรียนวัดบานตําแยตามโครงการสงเสริมการเรียนรูดานเศรษฐกิจ
พอเพียง

-
-

0.00% 30,000.00

      - รายการอุดหนุนโรงเรียนบานโคกเพ็ดหนองไมตายพิทยาตามโครงการไรนาสวนผสม -
-

0.00% 20,000.00

      - รายการอุดหนุนโรงเรียนไตรราษฎรสามัคคีตามโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
สําหรับเยาวชน

20,000.00
-

0.00% -

      - รายการอุดหนุนโรงเรียนไตรราษฎรสามัคคีตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง - - 0.00% 20,000.00
      - รายการอุดหนุนโรงเรียนบานทุงมนวิทยาคารตามโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
สําหรับเยาวชน

20,000.00
-

0.00% 20,000.00
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      - รายการอุดหนุนตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

-
1,300,000.00

-4.00% 1,248,000.00

      - รายการอุดหนุนโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

-
60,000.00

-100.00% -

รวมหมวดเงินอุดหนุน 1,322,000.00 1,360,000.00 11.62% 1,518,000.00
รวมงบอุดหนุน 1,322,000.00 1,360,000.00 11.62% 1,518,000.00

4. งบลงทุน
หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง
หมวดคาครุภัณฑหมวดคาครุภัณฑ

ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 3,760.00 - 0.00% 41,560.00
      - รายการคาจัดซ้ือชั้นวางของไม 3 ชั้น 1,000.00 - 0.00% -
      - รายการคาจัดซ้ือชั้นวางของไม 3 ประตู มีกุญแจ 2,760.00 - 0.00% -
      - รายการคาจัดซ้ือโตะพลาสติกเอนกประสงค - - 0.00% 11,560.00
      - รายการคาจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาดไมนอยกวา 9000 BTU - - 0.00% 30,000.00
      - รายการคาจัดซ้ือพัดลมติดฝาผนัง - 16,000.00 -100.00% -
      - รายการคาจัดซ้ือพัดลมระบายอากาศ - 12,000.00 -100.00% -
ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว - - 0.00% 23,000.00
      - รายการคาติดผามานพรอมอุปกรณของศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไตรราษฎรสามัคคี - - 0.00% 23,000.00
ประเภทครุภัณฑคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ - 40,000.00 -50.00% 20,000.00

รวมคาครุภัณฑ 3,760.00 20,900.00 304.59% 84,560.00
รวมหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง 3,760.00 20,900.00 304.59% 84,560.00

รวมงบลงทุน 3,760.00 20,900.00 304.59% 84,560.00
รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 3,085,135.09 3,168,714.00 3.34% 3,274,700.00
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3.1.2 งานระดับกอนวัยเรียนและปฐมศึกษา
1. งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน
เงินเดือน (ฝายประจํา)

ประเภท เงินเดือนพนักงาน - - 0.00% 777,600.00
ประเภท เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน - - 0.00% -
ประเภท เงินประจําตําแหนง - - 0.00% -
ประเภท คาตอบแทนพนักงานจาง - - 0.00% 141,480.00
ประเภท เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง - - 0.00% 24,000.00ประเภท เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง - - 0.00% 24,000.00

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) - - 0.00% 943,080.00
รวมหมวดเงินเดือน - - 0.00% 943,080.00

รวมงบบุคลากร - - 0.00% 943,080.00
2. งบดําเนินงาน
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  และคาสาธารณูปโภค
หมวดคาตอบแทน

ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร - - 0.00% 30,000.00
รวมหมวดคาตอบแทน - - 0.00% 30,000.00

หมวดคาใชสอย
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 428,400.00 440,600.00 14.50% 504,500.00

      - รายการคาใชจายในโครงการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) 428,400.00 425,600.00
-0.99%

421,400.00
      - รายการคาใชจายในโครงการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา (คาวัสดุการศึกษา สื่อ
การเรียนการสอนและเคร่ืองเลนพัฒนาการ) - -

0.00%
73,100.00
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      - รายการคาใชจายในการตรวจสุขภาพคุณหนูสุขภาพดี - 5,000.00 -100.00% -
      - รายการคาใชจายโครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก - 10,000.00 0.00% 10,000.00
      - รายการคาใชจายในพิธีการมอบอนุบัตรเด็กกอนวัยเรียน - - 0.00% -

รวมหมวดคาใชสอย 428,400.00 440,600.00 14.50% 504,500.00
รวมงบดําเนินงาน 428,400.00 440,600.00 21.31% 534,500.00

3. งบลงทุน
หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง
หมวดคาครุภัณฑ

ประเภทครุภัณฑการศึกษา - - 0.00% 73,100.00
      - รายการคาจัดซ้ือเคร่ืองเลนเพิ่มพัฒนาการเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก - - 0.00% 73,100.00      - รายการคาจัดซ้ือเคร่ืองเลนเพิ่มพัฒนาการเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก - - 0.00% 73,100.00

รวมคาครุภัณฑ - - 0.00% 73,100.00
รวมหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง - - 0.00% 73,100.00

รวมงบลงทุน - - 0.00% 73,100.00
รวมงานระดับกอนวัยเรียนและปฐมศึกษา 428,400.00 440,600.00 251.95% 1,550,680.00

3.2 แผนงานสาธารณสุข
3.2.1 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

1. งบดําเนินงาน
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  และคาสาธารณูปโภค
หมวดคาใชสอย

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 5,000.00 10,000.00 100.00% 20,000.00
      - รายการคาใชจายในโครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน 5,000.00 10,000.00 100.00% 20,000.00

รวมหมวดคาใชสอย 5,000.00 10,000.00 100.00% 20,000.00
หมวดคาวัสดุ

ประเภทวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 10,000.00 30,000.00 38.33% 41,500.00
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      - รายการวัสดุอุปกรณปองกันและรักษาโรคสัตวเลี้ยง 10,000.00 30,000.00 38.33% 41,500.00
รวมหมวดคาวัสดุ 10,000.00 30,000.00 38.33% 41,500.00
รวมงบดําเนินงาน 15,000.00 40,000.00 53.75% 61,500.00

2. งบลงทุน
หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง
หมวดคาครุภัณฑ

ประเภทครุภัณฑวิทยาศาสตร - 59,000.00 -100.00% -
      - รายการคาจัดซ้ือเคร่ืองพนหมอกควัน - 59,000.00 -100.00% -      - รายการคาจัดซ้ือเคร่ืองพนหมอกควัน - 59,000.00 -100.00% -

รวมคาครุภัณฑ - 59,000.00 -100.00% -
รวมหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง - 59,000.00 -100.00% -

รวมงบลงทุน - 59,000.00 -100.00% -
3. งบอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)

ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน 105,000.00 210,000.00 -50.00% 105,000.00
      - รายการอุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานหมูบาน 105,000.00 210,000.00 -50.00% 105,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 105,000.00 210,000.00 0.00% 210,000.00
รวมงบอุดหนุน 105,000.00 210,000.00 0.00% 210,000.00

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 120,000.00 250,000.00 8.60% 271,500.00
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3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห
3.2.1 งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห

1. งบดําเนินงาน
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  และคาสาธารณูปโภค
หมวดคาใชสอย

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ - - 0.00% 30,000.00
      - รายการคาใชจายในโครงการสงเคราะหเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูดอยโอกาสและ
ครอบครัวผูมีรายไดนอยขาดท่ีพึ่ง - -

0.00%
20,000.00

      - รายการคาใชจายในโครงการแกไขปญหาอาชญากรรม โรคเอดส การละเมิดสิทธิเด็ก
และสตรี

-
-

0.00% 10,000.00      - รายการคาใชจายในโครงการแกไขปญหาอาชญากรรม โรคเอดส การละเมิดสิทธิเด็ก
และสตรี

-
-

0.00% 10,000.00

รวมหมวดคาใชสอย - - 0.00% 30,000.00
รวมงบดําเนินงาน - - 0.00% 30,000.00

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น - - 0.00% 30,000.00

3.3 แผนงานเคหะและชุมชน
3.3.1 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (กองชาง)

1. งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน
เงินเดือน (ฝายประจํา)

ประเภท เงินเดือนพนักงาน 465,573.00 535,800.00 10.64% 592,800.00
ประเภท เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน - - 0.00% -
ประเภท เงินประจําตําแหนง 42,000.00 42,000.00 0.00% 42,000.00
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ประเภท คาตอบแทนพนักงานจาง 120,960.00 130,920.00 5.59% 138,240.00
ประเภท เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง 24,000.00 30,000.00 -16.67% 25,000.00

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 652,533.00 738,720.00 8.03% 798,040.00
รวมหมวดเงินเดือน 652,533.00 738,720.00 8.03% 798,040.00

รวมงบบุคลากร 652,533.00 738,720.00 8.03% 798,040.00
2. งบดําเนินงาน
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  และคาสาธารณูปโภค
หมวดคาตอบแทน

ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคการบริหารสวนตําบล 104,263.00 55,000.00 0.00% 55,000.00ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคการบริหารสวนตําบล 104,263.00 55,000.00 0.00% 55,000.00
      - รายการคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น - 5,000.00 0.00% 5,000.00
      - รายการเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ 104,263.00 50,000.00 0.00% 50,000.00
ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - 1,000.00 0.00% 1,000.00
ประเภทคาเชาบาน 36,000.00 36,000.00 16.67% 42,000.00
ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร - 5,000.00 0.00% 5,000.00

รวมหมวดคาตอบแทน 140,263.00 97,000.00 6.19% 103,000.00
หมวดคาใชสอย

ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ 17,250.00 30,000.00 0.00% 30,000.00
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 25,080.00 50,000.00 0.00% 50,000.00
      - รายการคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 25,080.00 50,000.00 0.00% 50,000.00
ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม 68,120.00 50,000.00 0.00% 50,000.00

รวมหมวดคาใชสอย 110,450.00 130,000.00 0.00% 130,000.00
หมวดคาวัสดุ

ประเภทวัสดุสํานักงาน 7,855.00 30,000.00 0.00% 30,000.00
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ประเภทคาวัสดุกอสราง 2,920.00 70,000.00 0.00% 70,000.00
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 4,718.00 50,000.00 0.00% 50,000.00
ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ 4,870.00 70,000.00 0.00% 70,000.00
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร - 5,000.00 -40.00% 3,000.00
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร 13,120.00 40,000.00 0.00% 40,000.00

รวมหมวดคาวัสดุ 28,613.00 205,000.00 28.29% 263,000.00
รวมงบดําเนินงาน 279,326.00 432,000.00 14.81% 496,000.00

3. งบอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)
ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ 224,943.00 220,147.00 7.11% 235,796.00ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ 224,943.00 220,147.00 7.11% 235,796.00
      - รายการอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคเพื่อขยายเขตไฟฟาใหศูนยการศึกษานอก
โรงเรียน

-
-

0.00%
-

      - รายการอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคเพื่อขยายเขตไฟฟาบานทุงมน หมูท่ี 2 24,569.00 - 0.00% -
      - รายการอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคเพื่อขยายเขตไฟฟาบานโคกสวาง หมูท่ี 7 101,635.00 - 0.00% -
      - รายการอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคเพื่อขยายเขตไฟฟาบานโคกสะอาด หมูท่ี 9 20,847.00 - 0.00% -
      - รายการอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคเพื่อขยายเขตไฟฟาบานโนนกลาง หมูท่ี 12 26,811.00 - 0.00% -
      - รายการอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคเพื่อขยายเขตไฟฟาบานโนนยูง หมูท่ี 13 43,595.00 - 0.00% -
      - รายการอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคเพื่อขยายเขตไฟฟาบานสําโรง หมูท่ี 1 7,486.00 - 0.00% -
      - รายการอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคเพื่อขยายเขตไฟฟาบานสําโรง หมูท่ี 1 - 25,239.00 -100.00% -
        - รายการอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคเพื่อขยายเขตไฟฟาบานดอนตะหนิน หมูที่ 5 - 25,998.00 -100.00% -
      - รายการอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคเพื่อขยายเขตไฟฟาบานโคกสะอาด หมูท่ี 9 - 59,079.00 -100.00% -
        - รายการอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคเพื่อขยายเขตไฟฟาบานหนองกวาง หมูที่ 11 - 109,831.00 -100.00% -
        - รายการอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคเพื่อขยายเขตไฟฟาบานตําแย หมูที่ 3 - - 0.00% 11,414.00
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        - รายการอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคเพื่อขยายเขตไฟฟาบานโคกสวาง หมูที่ 7 - - 0.00% 37,457.00
        - รายการอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคเพื่อขยายเขตไฟฟาบานหนองไมตาย หมูที่ 8 - - 0.00% 45,556.00
        - รายการอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคเพื่อขยายเขตไฟฟาบานหนองคาย หมูที่ 10 - - 0.00% 26,741.00
        - รายการอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคเพื่อขยายเขตไฟฟาบานดอนหวาย หมูที่ 14 - - 0.00% 84,857.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 224,943.00 220,147.00 7.11% 235,796.00
รวมงบอุดหนุน 224,943.00 220,147.00 7.11% 235,796.00

4. งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง)
หมวดคาครุภัณฑ

ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 28,000.00 - 0.00% -ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 28,000.00 - 0.00% -
      - รายการคาจัดซ้ือตูเก็บเอกสารแบบ 2 บานประตู - - 0.00% -
      - รายการคาจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 28,000.00 - 0.00% -
ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร - 16,000.00 -100.00% -
      - รายการคาจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร - 30,000.00 -100.00% -
      - รายการคาจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ - 16,000.00 -100.00% -
ประเภทครุภัณฑสํารวจ - - 0.00% 7,000.00
      - รายการคาจัดซ้ือเทปวัดระยะ - - 0.00% 7,000.00
ประเภทครุภัณฑคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ - 10,000.00 0.00% 10,000.00

รวมคาครุภัณฑ 28,000.00 16,000.00 -37.50% 10,000.00
หมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง

ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 141,300.00 - 0.00% 54,120.00
      - รายการโครงการกอสรางท่ีแปรงฟนสําหรับเด็ก  เพื่อดําเนินการกอสรางท่ีแปรงฟน
สําหรับเด็ก ท่ีศูนยพัฒนาเด็กเล็กโคกเพ็ด-หนองไมตาย

-
32,730.00

-100.00%
-
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      - รายการโครงการกอสรางท่ีแปรงฟนสําหรับเด็ก  เพื่อดําเนินการกอสรางท่ีแปรงฟน
สําหรับเด็ก ท่ีศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไตรราษฎรสามัคคี

-
34,130.00

-100.00%
-

      - รายการโครงการถมดิน  เพื่อดําเนินการถมดินรอบศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไตร
ราษฎรสามัคคี

-
-

0.00%
54,120.00

      - รายการโครงการซอมแซมศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไตรราษฎรสามัคคี 85,500.00 -
      - รายการโครงการตอเติมอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 55,800.00 -
      - รายการโครงการกอสรางลานคอนกรีต ภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็กโคกเพ็ด-หนองไมตาย -

48,150.00
-100.00%

-
รวมคาท่ีดินและส่ิงกอสราง 141,300.00 - 0.00% 54,120.00รวมคาท่ีดินและส่ิงกอสราง 141,300.00 - 0.00% 54,120.00

รวมงบลงทุน (คาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง) 169,300.00 16,000.00 300.75% 64,120.00
รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 1,326,102.00 1,406,867.00 13.30% 1,593,956.00

3.3.2 งานไฟฟาถนน
1. งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง)
หมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง

ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 2,651,380.00 2,632,020.00 -1.88% 2,582,560.00
      - รายการโครงการกอสรางถนน  คสล. ตามแบบมาตรฐาน  อบต.กําหนด  เพื่อ
ดําเนินการกอสราง  ถนน  คสล บริเวณบานโคกสวาง ม. 7 ถึงบานดอนตะหนิน ม. 5

1,837,000.00
-

0.00% -

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

550,500.00
-

0.00% -

      - รายการโครงการกอสรางถนนดิน  เพื่อดําเนินการกอสรางถนนดิน บริเวณบานหนอง
กวาง หมูท่ี 11

30,000.00
-

0.00% -
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      - รายการโครงการกอสรางถนนดิน  เพื่อดําเนินการกอสรางถนนดิน บริเวณบานหนอง
คาย หมูท่ี 10

99,200.00
-

0.00% -

      - รายการโครงการขุดเจาะและกอสรางบอบาดาล/บอ บานโคกสะอาด หมูท่ี 9 67,280.00 - 0.00% -
      - รายการโครงการกอสรางถนน  คสล. ตามแบบมาตรฐาน  อบต.กําหนด  เพื่อ
ดําเนินการกอสราง  ถนน  คสล บริเวณบานหนองแวง ม. 4 ถึงบานตําแย ม. 3

-
2,136,860.00

-100.00% -

      - รายการโครงการกอสรางปรับพื้นท่ีกอสรางอาคารสํานักงานองคการบริหารสวนตําบล
หนองคายแหงใหม

-
299,000.00

-100.00% -

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

-
40,960.00

-100.00% -

      - รายการโครงการกอสรางถนนดิน  เพื่อดําเนินการกอสรางถนนดิน บริเวณบานโนนยูง
 หมูท่ี 13

-
56,200.00

-100.00% -

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

-
40,960.00

-100.00% -

      - รายการโครงการกอสรางถนนดิน  เพื่อดําเนินการกอสรางถนนดิน บริเวณบานโนนยูง
 หมูท่ี 13

-
56,200.00

-100.00% -

      - รายการโครงการขุดลอกคลองสําโรง - ดอนหวาย  เพื่อดําเนินการขุดลอกคลอง
บริเวณบานสําโรง หมูท่ี 1

-
99,000.00

-100.00% -

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

- - 0.00% 1,510,750.00

      - รายการโครงการกอสรางปรับพื้นท่ีกอสรางอาคารสํานักงานองคการบริหารสวนตําบล
หนองคายแหงใหม

- - 0.00% 196,420.00

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

- - 0.00% 33,380.00

      - รายการโครงการกอสรางถนนดิน  เพื่อดําเนินการกอสรางถนนดิน บริเวณบานโนนยูง
 หมูท่ี 13

- - 0.00% 377,190.00
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      - รายการโครงการขุดลอกคลองสําโรง - ดอนหวาย  เพื่อดําเนินการขุดคลองสําโรง -
ดอนหวาย บริเวณบานสําโรง หมูท่ี 1

- - 0.00% 115,900.00

      - รายการโครงการปรับปรุงระบบน้ําประปา  เพื่อดําเนินการปรับปรุงระบบประปา บาน
โคกสวาง  หมูท่ี 7

- - 0.00% 97,870.00

      - รายการโครงการปรับปรุงระบบน้ําประปา  เพื่อดําเนินการปรับปรุงระบบประปา บาน
ดอนหวาย  หมูท่ี 14

- 0.00% 46,840.00

      - รายการโครงการกอสรางถนนดิน  เพื่อดําเนินการกอสรางถนนดินรอบโคกกลาง
บริเวณบานหนองคาย หมูท่ี 10

- - 0.00% 182,610.00

      - รายการโครงการกอสรางถนนดิน  เพื่อดําเนินการกอสรางถนนดิน บริเวณบานหนอง
คาย หมูท่ี 10 ชวงท่ี 2

- - 0.00% 21,600.00      - รายการโครงการกอสรางถนนดิน  เพื่อดําเนินการกอสรางถนนดิน บริเวณบานหนอง
คาย หมูท่ี 10 ชวงท่ี 2

- - 0.00% 21,600.00

ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง 67,400.00 - 0.00% 170,000.00
รวมคาท่ีดินและส่ิงกอสราง 2,651,380.00 2,632,020.00 4.58% 2,752,560.00

รวมงบลงทุน (คาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง) 2,651,380.00 2,632,020.00 4.58% 2,752,560.00
รวมงานงบไฟฟาถนน 2,651,380.00 2,632,020.00 4.58% 2,752,560.00

3.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
3.4.1 งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน

1. งบดําเนินงาน
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  และคาสาธารณูปโภค
หมวดคาใชสอย

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 168,180.00 20,000.00 400.00% 100,000.00
      - รายการคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการจัดทําแผนพัฒนาสามป   และแผน
ชุมชน

17,900.00 20,000.00 0.00% 20,000.00
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      - รายการคาใชจายในการจัดกิจกรรมเขาคายคุณธรรม จริยธรรม คณะผูบริหาร สมาชิก
สภาฯ และพนักงานสวนตําบล

150,280.00 - 0.00% -

รวมหมวดคาใชสอย 168,180.00 20,000.00 400.00% 100,000.00
รวมงบดําเนินงาน 168,180.00 20,000.00 400.00% 100,000.00

รวมงานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 168,180.00 20,000.00 400.00% 100,000.00

3.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
3.5.1 งานกีฬาและนันทนาการ

1. งบดําเนินงาน
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  และคาสาธารณูปโภคหมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  และคาสาธารณูปโภค
หมวดคาใชสอย

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 107,360.00 200,000.00 -50.00% 100,000.00
      - รายการคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาตานภัยยาเสพติด 107,360.00 200,000.00 -55.00% 90,000.00
      - รายการคาใชจายในการสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน - - 0.00% 10,000.00

รวมหมวดคาใชสอย 107,360.00 200,000.00 -50.00% 100,000.00
หมวดคาวัสดุ

ประเภทวัสดุกีฬา 63,844.00 - 0.00% -
รวมหมวดคาวัสดุ 63,844.00 - 0.00% -
รวมงบดําเนินงาน 171,204.00 200,000.00 -50.00% 100,000.00

2. งบอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)
ประเภทเงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น 50,000.00 - 0.00% -
      - รายการอุดหนุนคณะกรรมการกีฬาจังหวัดนครราชสีมา 50,000.00 - 0.00% -

รวมหมวดเงินอุดหนุน 50,000.00 - 0.00% -
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รวมงานกีฬาและนันทนาการ 221,204.00 200,000.00 -50.00% 100,000.00

3.5.2 งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถ่ิน
1. งบดําเนินงาน
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  และคาสาธารณูปโภค
หมวดคาใชสอย

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 18,965.00 45,000.00 100.00% 90,000.00
      - รายการคาใชจายในการจัดงานประเพณีแหเทียนพรรษา - 15,000.00 100.00% 30,000.00
      - รายการคาใชจายในการจัดงานอนุรักษและสืบสานงานประเพณีสงกรานต - - 0.00% 30,000.00      - รายการคาใชจายในการจัดงานอนุรักษและสืบสานงานประเพณีสงกรานต - - 0.00% 30,000.00
      - รายการคาใชจายในโครงการรําบวงสรวงเนื่องในวันฉลองชัยชนะทาวสุรนารี - - 0.00% 30,000.00
      - รายการคาใชจายในการจัดงานประเพณีรดน้ําขอพรผูสูงอายุ 18,965.00 30,000.00 -100.00% -

รวมหมวดคาใชสอย 18,965.00 45,000.00 100.00% 90,000.00
รวมงานศาสนาและวัฒนธรรมทองถ่ิน 18,965.00 45,000.00 100.00% 90,000.00

รวมทุกแผนงาน(ดานบริการชุมชนและสังคม) 8,019,366.09 8,163,201.00 19.60% 9,763,396.00
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จายจริง
ป 2558 ป 2559 ยอดตาง(%) ป 2560

ประมาณการรายการ

4.1 แผนงานการเกษตร
4.1.1 งานสงเสริมการเกษตร

1. งบดําเนินงาน
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  และคาสาธารณูปโภค
หมวดคาใชสอย

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 38,680.00 40,000.00 225.00% 130,000.00
      - รายการคาใชจายในการจัดแสดงและจําหนายผลิตภัณฑ 38,680.00 40,000.00 0.00% 40,000.00
      - รายการคาใชจายในการดําเนินโครงการปรับปรุงและสนับสนุนการดําเนินงาน
ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล

-
-

0.00% -

4. ดานเศรษฐกิจ

      - รายการคาใชจายในการดําเนินโครงการปรับปรุงและสนับสนุนการดําเนินงาน
ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล

-
-

0.00% -

      - รายการคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมการใชปุยพืชสดปรับปรุงดินในนาขาว - - 0.00% -
      - รายการคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมสนันสนุนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับตําบล

- - 0.00% 30,000.00
      - รายการคาใชจายในการดําเนินโครงการฝกอาชีพระยะสั้น - - 0.00% 30,000.00
      - รายการคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมการไถกลบตอซังขาว - - 0.00% 10,000.00
      - รายการคาใชจายในการดําเนินโครงการปลูกพืชใชน้ํานอย - - 0.00% 20,000.00
      - รายการคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการดานการเกษตร - - 0.00% -

รวมหมวดคาใชสอย 38,680.00 40,000.00 225.00% 130,000.00
หมวดคาวัสดุ

ประเภทวัสดุการเกษตร - - 0.00% -
รวมหมวดคาวัสดุ - - 0.00% -
รวมงบดําเนินงาน 38,680.00 40,000.00 225.00% 130,000.00

2. งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง)
หมวดคาครุภัณฑ
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จายจริง
ป 2558 ป 2559 ยอดตาง(%) ป 2560

ประมาณการรายการ

ประเภทครุภัณฑการเกษตร - 123,000.00 -100.00% -
      - รายการคาจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ําดีเซล - 95,000.00 -100.00% -
      - รายการคาจัดซ้ือปมหอยโขง แบบสายพาน - 3,000.00 -100.00% -
      - รายการคาจัดซ้ือเคร่ืองพนยา แบบสะพายหลัง - 25,000.00 -100.00% -

รวมหมวดคาครุภัณฑ - 123,000.00 -100.00% -
รวมงานสงเสริมการเกษตร 38,680.00 40,000.00 225.00% 130,000.00

4.2.1 งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม
1. งบดําเนินงาน
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  และคาสาธารณูปโภคหมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  และคาสาธารณูปโภค
หมวดคาใชสอย

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ - 10,000.00 200.00% 30,000.00
      - รายการคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการทองถิ่นไทยรวมใจภักด์ิรักษพื้นท่ีสี
เขียว  แมท้ังประเทศปลูกตนไมถวาย 77 แสนตน - 10,000.00

-100.00% -

       - รายการคาใชจายในการดําเนินโครงการกําจัดผักตกชวาและวัชพืชคลองสวยน้ําใส - #VALUE! 0.00% 10,000.00
       - รายการคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาภูมิทัศนขางถนน - #VALUE! 0.00% 10,000.00
      - รายการคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจาสิริกิต์ิ พระบามราชินีนาถ

-
-

0.00% 10,000.00

รวมหมวดคาใชสอย - 10,000.00 200.00% 30,000.00
รวมงบดําเนินงาน - 10,000.00 200.00% 30,000.00

รวมงานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม - 10,000.00 200.00% 30,000.00
รวมทุกแผนงาน(ดานดานเศรษฐกิจ) 38,680.00 50,000.00 220.00% 160,000.00



รายละเอียดรายจายตามแผนงานรายละเอียดรายจายตามแผนงาน
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ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 28,746,880.00 บาท    จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษี
จัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเปน

1. งานงบกลาง รวม 8,265,064.00 บาท
หมวดงบกลาง รวม 8,265,064.00 บาท

                ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0891.3/3603 ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2559 และ
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 หนังสือสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี ท่ี นร 0107/1117 ลงวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2555 และประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแก
องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบลในการใหบริการสาธารณะ ลงวันท่ี 23 พฤศจิกายน
2552

            1.2. ประเภทเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  ตั้งไว 5,409,600.- บาท  เพ่ือจายเปนเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุ  ตามนโยบาย
เรงดวนรัฐบาล   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) ปรากฎใน
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560
  หนา 5
                ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด มท 0808.2/ว 74 ลงวันท่ี 8 มกราคม 2553 หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน 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 และ
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบลในการ
ใหบริการสาธารณะ ลงวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2552

                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 ลง
วันท่ี 10 กรกฎาคม 2557

            1.3. ประเภทเบี้ยยังชีพคนพิการ  ตั้งไว 2,304,000.- บาท  เพ่ือจายเปนเบี้ยยังชีพใหแกผูพิการ  ตามนโยบาย
เรงดวนรัฐบาล   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) ปรากฎใน
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560
  หนา 5

รายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ 2560

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
อําเภอประทาย    จังหวัดนครราชสีมา

            1.1. ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ตั้งไว 69,971.- บาท  เพ่ือจายเปนเงินสมทบประกันสังคมของ
พนักงานจาง  ใหแก  สํานักงานประกันสังคม  จังหวัดนครราชสีมา   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานงบกลาง
(00410) งานงบกลาง (00411) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนว
ทางการพัฒนาป พ.ศ.2560 หนา 91

แผนงานงบกลาง
ดานการดําเนินงานอื่น
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                ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด มท 0808.2/ว 74 ลงวันท่ี 8 มกราคม 2553 หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน 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 และถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2548 และประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวน
ตําบลในการใหบริการสาธารณะ ลงวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2552

                ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3215 ลงวันท่ี 6 มิถุนายน 2559 และดวนมากท่ี
 มท 0313.4/ว 667 ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2555 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากท่ี มท 0808.2/ ว 1672 ลงวันท่ี
 27 มิถุนายน 2557

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

                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

            1.5. ประเภทสํารองจาย  ตั้งไว 183,503.- บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายในกรณีจําเปนเรงดวนฉุกเฉิน
เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน   ตั้งจายจากเงินรายได 61,419.- บาท   และะตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป
122,084.- บาท  ปรากฎในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.
2560-2562) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560 หนา 77

            1.6. ประเภทรายจายตามขอผูกพัน  ตั้งไวรวม 110,000.- บาท  แยกเปน
(1) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ  อบต.หนองคาย  อําเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา  ตั้งไว

 100,000.- บาท  เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ  อบต.หนองคาย  อําเภอประทาย  จังหวัด
นครราชสีมา   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) ปรากฎในแผนพัฒนา
สามป (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560 หนา 75

            1.7. ประเภทเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (กบท.) ตั้งไว 133,990.- บาท  เพ่ือ
จายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (กบท.) ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานงบ
กลาง (00410) งานงบกลาง (00411) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองคาย  โครงการภายใต
แนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560 หนา 92

                ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0891.4/ว 2502 ลงวันท่ี 20 สิงหาคม 2553 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 4072 ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2555

(2) เงินสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน  ตั้งไว 10,000.- บาท  เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบลหนองคาย   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)
ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560 หนา 75

            1.4. ประเภทเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส  ตั้งไว 54,000.- บาท  เพ่ือจายเปนเบี้ยยังชีพใหแกผูปวยเอดส  จํานวน 9
  คน   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) ปรากฎในแผนพัฒนา
สามป (พ.ศ.2560-2562) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560 หนา 5
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2. งานบริหารท่ัวไป (สํานักงานปลัด) รวม 8,364,340.00 บาท
2.1 งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน  คาจางประจํา  และคาจางช่ัวคราว) รวม 6,780,540.00 บาท
หมวดเงินเดือน (ฝายการเมือง) รวม 3,262,320.00 บาท

รายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ 2560

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
อําเภอประทาย    จังหวัดนครราชสีมา

            2,1.1 ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก  ตั้งไว 514,080.- บาท  เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือน
แกผูดํารงตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบล และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน 3 ตําแหนง   ตั้ง
จายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป
(พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560 หนา 88 (สํานักงานปลัด)

แผนงานบริหารงานทั่วไป
ดานบริหารทั่วไป

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

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

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

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

            2.1.4 ประเภทเงินคาตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล  ตั้งไว
86,400.- บาท  เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน 1
ตําแหนง   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) ปรากฎใน
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560 หนา 88
(สํานักงานปลัด)

            2.1.2 ประเภทเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก  ตั้งไว 42,120.- บาท  เพ่ือจายเปนเงิน
คาตอบแทนประจําตําแหนง แกผูดํารงตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบล และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล
จํานวน 3 ตําแหนง   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111)
ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560 หนา
88 (สํานักงานปลัด)

            2.1.3 ประเภทเงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก  ตั้งไว 42,120.- บาท  เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทน
พิเศษ แกผูดํารงตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบล และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน 3 ตําแหนง
 ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) ปรากฎในแผนพัฒนา
สามป (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560 หนา 88 (สํานักงานปลัด)



- 66 -

หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 3,518,220.00 บาท

- ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
- ตําแหนง รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล
- ตําแหนง หัวหนาสํานักงานปลัด
- ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคล
- ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน
- ตําแหนง นักพัฒนาชุมชน
- ตําแหนง นักปองกันบรรเทาสาธารณภัย

- ตําแหนง ผูชวยเจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน
- ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานสงเสริมสุขภาพ
- ตําแหนง ผูชวยเจาหนาท่ีบันทึกขอมูล
- ตําแหนง ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ

            2.1.6 ประเภทเงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว 2,197,560.- บาท  เพ่ือจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวน
ทองถ่ินประจําป เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทองถ่ินประจําป จํานวน 7 อัตรา   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎใน
แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) อบต.
หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560 หนา 88 (สํานักงานปลัด)

            2.1.7 ประเภทเงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงาน  ตั้งไว 84,000.- บาท  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราว
เงินคาตอบแทนพิเศษตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป
(00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองคาย  โครงการภายใต

แนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560 หนา 88 (สํานักงานปลัด)

            2.1.8 ประเภทเงินประจําตําแหนง  ตั้งไว 168,000.- บาท  เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงของผูบริหาร
ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล และหัวหนาสํานักงานปลัด  จํานวน 3 อัตรา
 ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) ปรากฎในแผนพัฒนา
สามป (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560 หนา 88 (สํานักงานปลัด)

            2.1.9 ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง  ตั้งไว 982,560.- บาท  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง เงิน
ปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง  จํานวน 7 อัตรา   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110)
  งานบริหารท่ัวไป (00111) โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560 หนา 89 (สํานักงานปลัด)

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

              ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.5/ว 50 ลงวันท่ี 30 ตุลาคม 2558

            2.1.5 ประเภทเงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ตั้งไว 2,577,600.- บาท  เพ่ือจาย
เปนคาตอบแทนรายเดือนของ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน 29 ตําแหนง   ตั้งจายจาก
เงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.
2560-2562) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560 หนา 89 (สํานักงานปลัด)

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

              ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.3/ว652 ลงวันท่ี 28 มีนาคม 2559 และ มท 0209.2/
35 ลงวันท่ี 8 เมษายน 2557 และดวนท่ีสุด มท 0809.3/11934 ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2557
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- ตําแหนง พนักงานขับรถ
- ตําแหนง คนงานท่ัวไป
- ตําแหนง นักการภารโรง

2.2 งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค) รวม 1,318,600.00 บาท
หมวดคาตอบแทน รวม 406,600.00 บาท

              ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.5/ว 36 ลงวันท่ี 26 สิงหาคม 2558 และดวนท่ีสุดท่ี
มท 0809.5/ว 81 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2557

              ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 1562 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2550

   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) ปรากฎในแผนพัฒนา
สามป (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560 หนา 90 (สํานักงานปลัด)

            2.1.10 ประเภทเงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง  ตั้งไว 86,100.- บาท  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพ
ชั่วคราว  ใหแก พนักงานจาง   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป
(00111) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560
  หนา 89 (สํานักงานปลัด)
              ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.3/ว 1372 ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2558 และดวนท่ีสุดท่ี
 มท 0809.5/ว 81 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2557

              ถือปฏิบัติตามหนังสือ ท่ี มท 0808.4/ว 3652 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2553 ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินประจําปแกพนักงาน
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุดท่ี มท 0808.2/ว 3072 ลงวันท่ี 29 กันยายน 2557

              ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 แกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2551 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2559 และหนังสือ ท่ี มท 0808.2/ว 296 ลงวันท่ี 25
มกราคม 2550 และ ท่ี มท 0808.2/ว 954 ลงวันท่ี 25 มีนาคม 2550

            2.2.1 ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ตั้งไว 290,000.-
  บาท  เพ่ือจายเปน
                  - คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ตั้งไว 30,000.- บาท
เพ่ือจายเปนคาตอบแทนผูชวยปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคการบริหารสวนตําบลดานตางๆ เชน เจาหนาท่ีใน
การเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ฯลฯ
                  - เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ (เงินโบนัส) ตั้งไว 260,000.- บาท  เพ่ือจายเปนเงิน
ประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ (เงินโบนัส) สําหรับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง อบต.หนองคาย

            2.2.2 ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งไว 5,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองคาย
โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560 หนา 90 (สํานักงานปลัด)

            2.2.3 ประเภทคาเชาบาน  ตั้งไว 91,600.- บาท  เพ่ือจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล   ตั้งจาย
จากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป
(พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560 หนา 89 (สํานักงานปลัด)
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หมวดคาใชสอย รวม 377,000.00 บาท

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

   - ฯลฯ

                  - คาเลี้ยงรับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  เพ่ือจายเปนคาเลี้ยงรับรองในการตอนรับบุคคล
หรือคณะบุคคล (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 2381 ลว 28 กรกฎาคม 2548) ขององคการบริหาร
สวนตําบล  เชน มานิเทศงาน  ตรวจเยี่ยม  หรือทัศนศึกษาดูงานตางๆ
                  - คาเลี้ยงรับรองการประชุมสภา  เพ่ือจายเปนคาเลี้ยงรับรองการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล
หรือคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการขององคการบริหารสวนตําบล (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว
2381 ลว 28 กรกฎาคม 2548)

   - พิธีเปดอาคารตางๆ
   - คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี

            2.2.4 ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว 20,000.- บาท  เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เชน คาธรรมเนียม  หรือเงินบํารุงการศึกษาบุตรพนักงานสวนตําบล  ผูบริหารและผูมีสิทธิ์ตามกฎหมาย   ตั้งจายจากเงิน
รายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.
2560-2562) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560 หนา 90 (สํานักงานปลัด)

            2.2.5 ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ  ตั้งไว 100,000.- บาท  เพ่ือจายเปน

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111)

            2.2.6 ประเภทรายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ  ตั้งไว 35,000.- บาท  เพ่ือจายเปน

              ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุดท่ี กค 0422.3/ว 257 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2559 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถ่ิน พ.ศ.2541 แกไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุดท่ี กค 0422.3/ว 21 ลงวันท่ี 13 กุมภาพันธ 2557

              ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2559 และท่ี
 มท 0313.4/ว 1452 ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม 2541 และดวนท่ีสุดท่ี มท 0809.3/ว 1632 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2555

 ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560 หนา
93 (สํานักงานปลัด)
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- คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ
- คาจางเหมาท้ังคาสิ่งของและคาแรงงาน
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111)

            2.2.8 ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม  ตั้งไว 20,000.- บาท  เพ่ือจายเปน

(4) คาใชจายในการเลือกตั้ง  ตั้งไว 10,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเลือกตั้งท่ัวไป  หรือ
เลือกตั้งซอมสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  เชน  คาตอบแทน  คาเบี้ยเลี้ยงกรรมการเจาหนาท่ี  และผูเก่ียวของ
ในการเลือกตั้ง  ตลอดจนคาวัสดุ  อุปกรณ  และคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนเก่ียวกับการเลือกตั้ง   ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)
อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560 หนา 86 (สํานักงานปลัด)
                    ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย มท 0313.4/ว 1347 ลงวันท่ี 19 พฤษภาคม 2541 และ ท่ี
มท 0808.2/ว 1639 ลงวันท่ี 17 เมษายน 2556

            2.2.7 ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ  ตั้งไว 222,000.-
 บาท  เพ่ือจายเปน

(3) คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการ อบต. เคลื่อนท่ี  ตั้งไว 10,000.- บาท  เพ่ือจายเปน
คาใชจายตามโครงการ  อบต. เคลื่อนท่ี   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งาน
บริหารท่ัวไป (00111) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการ
พัฒนาป พ.ศ.2560 หนา 86 (สํานักงานปลัด)

(1) คาพวงมาลัย  ชอดอกไม  กระเชาดอกไม และพวงมาลา  ตั้งไว 2,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคา
พวงมาลัย  ชอดอกไม  กระเชาดอกไม  พวงมาลา  หรือพานพุม  เขารวมพิธีการในวันสําคัญตางๆ  หรือมอบใหบุคคลใน
โอกาสตางๆ ท่ีเหมาะสม   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป
(00111) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560
  หนา 93 (สํานักงานปลัด)

(2) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  ตั้งไว 200,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ หรืออบรม สัมมนาของพนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง  ผูบริหาร  ประธานสภาฯ  รองประธานสภาฯ  และ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เชน คาลงทะเบียน  คาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ี
จําเปน   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) ปรากฎใน
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560 หนา 91
(สํานักงานปลัด)

                    ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3523 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2559 และท่ี มท
 0808.4/ว 2381 ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม 2548

 ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560 หนา
94 (สํานักงานปลัด)

                     ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) ปรากฎ
ในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560 หนา 90
(สํานักงานปลัด)
              ถือปฏิบัติตามหนังสือ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม 2548

                    ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0801.3/ว 1027 ลงวันท่ี 6 มีนาคม 2556

                    ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.
2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2555 และ
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559
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หมวดคาวัสดุ รวม 318,000.00 บาท

(1) วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ตั้งไว 110,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นท่ี
ใชกับรถจักรยานยนต  รถยนต น้ํามันพนหมอกควันกําจัดยุงลาย เชน  น้ํามันดีเซล,น้ํามันเครื่อง,น้ํามันเบนซิน,
น้ํามันหลอลื่น  ฯลฯ  ขององคการบริหารสวนตําบล (รวมถึงการจัดซื้อวัสดุเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษา  ราคาตอหนวยหรือ
ตอชุด ไมเกิน 5,000.- บาท) ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป
(00111) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560
  หนา 94 (สํานักงานปลัด)

            2.2.14 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร  ตั้งไว 50,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  เชน
แผนดิสก  และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับคอมพิวเตอร (รวมถึงการจัดซื้อวัสดุเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษา  ราคาตอหนวยหรือตอชุด
 ไมเกิน 5,000.- บาท) ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111)
ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560 หนา
95 (สํานักงานปลัด)

            2.2.12 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ตั้งไว 110,000.- บาท  แยกเปน

            2.2.10 ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ  ตั้งไว 18,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน
แบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร  สตาทเตอร  บัลลาส  หลอดไฟนีออน ไมโครโฟน ฯลฯ (รวมถึงการจัดซื้อวัสดุเพ่ือซอมแซม
บํารุงรักษา  ราคาตอหนวยหรือตอชุด ไมเกิน 5,000.- บาท) ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป
(00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองคาย  โครงการภายใต
แนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560 หนา 96 (สํานักงานปลัด)
            2.2.11 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง  ตั้งไว 20,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาซื้อสิ่งของและอุปกรณ
ตาง ๆ  สําหรับรถจักรยานยนต และรถยนต เชน  หัวเทียน,ยางนอก,ยางใน   ตลับลูกปน กันชน ฯลฯ (รวมถึงการจัดซื้อ
วัสดุเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษา  ราคาตอหนวยหรือตอชุด ไมเกิน 5,000.- บาท) ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองคาย
โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560 หนา 94 (สํานักงานปลัด)

            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) ปรากฎ
ในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560 หนา 94
(สํานักงานปลัด)

            2.2.13 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ตั้งไว 20,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาวัสดุท่ีใชในการโฆษณาและ
เผยแพรประชาสัมพันธ  เชน  กระดาษเขียนโปสเตอร  แผนปายปดประกาศ  สี  พูกัน  ฟลม  ฟลมสไลด  ภาพถาย
ดาวเทียม  ฯลฯ (รวมถึงการจัดซื้อวัสดุเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษา  ราคาตอหนวยหรือตอชุด ไมเกิน 5,000.- บาท) ตั้งจาย
จากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป
(พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560 หนา 95 (สํานักงานปลัด)

               ประเภทวัสดุ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1284 ลงวันท่ี 27
มิถุนายน 2559 และดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2559
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หมวดคาสาธารณูปโภค (คาสาธารณูปโภค) รวม 217,000.00 บาท

รวม 240,200.00 บาท
รวม 240,200.00 บาท

    - วัสดุพ้ืนโตะเปนกระจกชนิดหนาพิเศษ

            2.2.17 ประเภทคาบริการโทรศัพท  ตั้งไว 6,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายเก่ียวกับโทรศัพท  ใน
ราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองคาย   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110)
งานบริหารท่ัวไป (00111) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการ
พัฒนาป พ.ศ.2560 หนา 93 (สํานักงานปลัด)

    - สามารถปรับระดับได

    - วัสดุหอหุมจากหนังสังเคราะห พนักพิงหุมดวยหนัง PU
    - โครงสรางโครเม่ียม

    - วัสดุเกาอ้ีเปนหนังสังเคราะหชนิดหนา

            2.3.1 ประเภทครุภัณฑสํานักงาน  ตั้งไว 36,300.- บาท  เพ่ือจายตามรายการ  ดังนี้

            2.2.18 ประเภทคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  ตั้งไว 89,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายเก่ียวกับการ
ใชอินเตอรเน็ต( Internet) และโทรสาร  ในราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองคาย   ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)
อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560 หนา 93 (สํานักงานปลัด)

                     ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111)
 ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560 หนา
95 (สํานักงานปลัด)

หมวดคาครุภัณฑ

(2) คาจัดซื้อเกาอ้ีสําหรับพนักงานสวนตําบล จํานวน 2 ตัว  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเกาอ้ีสําหรับพนักงาน
สวนตําบล จํานวน 2 ตัว (บัญชีนอกราคามาตรฐานครุภัณฑ) ตั้งไว 5,800.- บาท  มีรายละเอียดดังนี้

            2.2.15 ประเภทคาไฟฟา  ตั้งไว 120,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาไฟฟา  สําหรับท่ีทําการองคการบริหาร
สวนตําบล   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) ปรากฎใน
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560 หนา 92
(สํานักงานปลัด)
            2.2.16 ประเภทคาน้ําประปา คาน้ําบาดาล  ตั้งไว 2,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาน้ําประปาองคการบริหาร
สวนตําบลหนองคาย   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111)
ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560 หนา
92 (สํานักงานปลัด)

    - โครงสรางโตะและเกาอ้ีเปนเหล็กกลาเคลือบวัสดุกันสนิม คงทน

                     ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111)
 ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560 หนา
95 (สํานักงานปลัด)

2.3 งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑท่ีดิน และสิ่งกอสราง)

(1) คาจัดซื้อโตะและเกาอ้ีรับรอง (โซฟา) จํานวน 2 ชุด  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อโตะและเกาอ้ีรับรอง (โซฟา)
 จํานวน 2 ชุด (บัญชีนอกราคามาตรฐานครุภัณฑ) ตั้งไว 30,500.- บาท  มีรายละเอียดดังนี้
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ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111)

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111)

    - มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB จํานวน 1 หนวย
    - มีจอภาพท่ีรับรองความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว
    - มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย

    - เครื่องแยกสัญญาณเสียง (Crossover) จํานวน 1 เครื่อง

    - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200 x 600 dpi

            2.3.2 ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร  ตั้งไว 23,900.- บาท  เพ่ือจายตามรายการ  ดังนี้

    - มีความเร็วในการพิมพรางไมนอยกวา 30 หนาตอนาที

       1) ในกรณีท่ีมีหนวยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 2 MB โดยมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 1.8 GHz และมีหนวยประมวลผลดานกราฟก (Graphics Processing Unit) ไม
นอยกวา 6 แกน หรือ

    - สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได

(2) คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก  จํานวน 1
เครื่อง  ตั้งไว 16,000.- บาท  มีรายละเอียดดังนี้

    - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะ
อยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้

       2) ในกรณีท่ีมีหนวยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 3 MB โดยมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 2.0 GHz

                 ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.
2560 หนา 95 (สํานักงานปลัด)

    - มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 32 MB

                 ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.
2560 หนา 95 (สํานักงานปลัด)

    - เครื่องผสมเสียงขนาดกลาง หรือ มิกเซอร (Mixer) จํานวน 1 เครื่อง
    - เครื่องขยายเสียง (Power Amp) ไมนอยกวา 2,400 วัตต จํานวน 1 เครื่อง

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

(1) คาจัดซื้อเครื่องพิมพ  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา จํานวน 1
เครื่อง  ตั้งไว 7,900.- บาท  มีรายละเอียดดังนี้

    - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน
ไมนอยกวา 1 ชอง

            2.3.3 ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ  ตั้งไว 100,000.- บาท  เพ่ือจายตามรายการ  ดังนี้
(1) คาจัดซื้อชุดเครื่องเสียงสําหรับงานกลางแจง จํานวน 1 ชุด  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อชุดเครื่องเสียง

สําหรับงานกลางแจง จํานวน 1 ชุด  ตั้งไว 100,000.- บาท  มีรายละเอียดดังนี้

    - สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth

    - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 4 GB

    - เครื่องชดเชยความถ่ี หรือ อีควอไลเซอร (Equalizer) จํานวน 1 เครื่อง
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รวม 25,000.00 บาท
รวม 25,000.00 บาท

    - ตูลําโพงเสียงซับเบส เสนผาศูนยกลางดอกลําโพง ขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว จํานวน 4 ใบ

    - และอุปกรณตางๆ พรอมใชงาน

    - ตูลําโพงเสียงกลางแหลม เสนผาศูนยกลางดอกลําโพง ขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว จํานวน 2 ใบ

2.4 งบรายจายอ่ืน (หมวดรายจายอ่ืน)

    - ตูแร็คอลูมิเนียมวางเครื่องเสียง จํานวน 1 ใบ

                     ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111)
 ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560 หนา
95 (สํานักงานปลัด)

    - ปลั๊กไฟแทนสามตา 8 ชอง จํานวน 1 ตัว

            2.3.3 ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ  ตั้งไว 80,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ
บํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ เชน คาซอมคอมพิวเตอร คาซอมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)
 อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560 หนา 94 (สํานักงานปลัด)

หมวดรายจายอ่ืน
            2.4.1 ประเภทคาจางท่ีปรึกษาซึ่งไมเก่ียวกับครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง  หรือไมไดมาซึ่งครุภัณฑ  หรือสิ่งกอสราง
 ตั้งไว 25,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาจางองคกรหรือสถาบันท่ีเปนกลาง  เพ่ือเปนผูดําเนินการสํารวจความพึงพอใจ
ของผูบริหารตามมิติการประเมินท่ี  ก.จ. ก.ท. หรือ  ก.อบต. กําหนดไว   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎใน
แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) อบต.
หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560 หนา 88 (สํานักงานปลัด)

               ประเภทครุภัณฑ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1284 ลงวันท่ี 27
มิถุนายน 2559 และดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2559
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3. งานบริหารงานคลัง (กองคลัง) รวม 2,172,080.00 บาท
3.1 งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน  คาจางประจํา  และคาจางช่ัวคราว) รวม 1,650,480.00 บาท
หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,650,480.00 บาท

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

- ตําแหนง ผูชวยเจาหนาท่ีการเงินและบัญชี

                  ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.3/ว 1372 ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2558 และดวน
ท่ีสุดท่ี มท 0809.5/ว 81 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2557

            3.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว 1,440,960.- บาท  เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนทองถ่ิน เงิน
ปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทองถ่ิน  จํานวน 5 อัตรา   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป
(00110) งานบริหารงานคลัง (00113) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองคาย  โครงการภายใต
แนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560 หนา 88 (กองคลัง)

                  ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.5/ว 36 ลงวันท่ี 26 สิงหาคม 2558 และดวนท่ีสุดท่ี
 มท 0809.5/ว 81 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2557

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

                  ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.3/ว652 ลงวันท่ี 28 มีนาคม 2559 และ มท
0209.2/ 35 ลงวันท่ี 8 เมษายน 2557 และดวนท่ีสุด มท 0809.3/11934 ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2557

            3.1.2 ประเภทเงินประจําตําแหนง  ตั้งไว 42,000.- บาท  เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงของผูบริหาร
ตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง  จํานวน 1 อัตรา   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110)
งานบริหารงานคลัง (00113) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนว
ทางการพัฒนาป พ.ศ.2560 หนา 88 (กองคลัง)

            3.1.3 ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง  ตั้งไว 137,520.- บาท  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง
เงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1 อัตรา   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป
(00110) งานบริหารงานคลัง (00113) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองคาย  โครงการภายใต
แนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560 หนา 89 (กองคลัง)

            3.1.4 ประเภทเงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง  ตั้งไว 30,000.- บาท  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพ
ชั่วคราว  ใหแก พนักงานจาง   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง
(00113) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560
  หนา 89 (กองคลัง)
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3.2 งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค) รวม 510,000.00 บาท
หมวดคาตอบแทน รวม 282,000.00 บาท

                  ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 1562 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2550

                  ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 3652 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2553 ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงิน
ประจําปแกพนักงานสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุดท่ี มท 0808.2/ว 3072 ลงวันท่ี
29 กันยายน 2557

            3.2.1 ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ตั้งไว 190,000.-
  บาท  เพ่ือจายเปน

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

            3.2.2 ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งไว 5,000.- บาท  เพ่ือจายเปนเงิน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง  หรือผูมีสิทธิ์   ตั้ง
จายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) ปรากฎในแผนพัฒนา
สามป (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560 หนา 90 (กองคลัง)

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

                     ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)
ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560 หนา
90 (กองคลัง)

                  ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุดท่ี กค 0422.3/ว 257 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2559 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถ่ิน พ.ศ.2541 แกไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุดท่ี กค 0422.3/ว 21 ลงวันท่ี 13 กุมภาพันธ 2557

            3.2.3 ประเภทคาเชาบาน  ตั้งไว 72,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล   ตั้งจาย
จากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป
(พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560 หนา 89 (กองคลัง)

            3.2.4 ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว 15,000.- บาท  เพ่ือจายเปนเงินคาชวยเหลือการศึกษา
บุตรของพนักงานสวนตําบลหรือผูมีสิทธิ์   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งาน
บริหารงานคลัง (00113) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการ
พัฒนาป พ.ศ.2560 หนา 90 (กองคลัง)

                  ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 แกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2551 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2559 และหนังสือ ท่ี มท 0808.2/ว 296 ลงวันท่ี 25
มกราคม 2550 และ ท่ี มท 0808.2/ว 954 ลงวันท่ี 25 มีนาคม 2550
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หมวดคาใชสอย รวม 130,000.00 บาท

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

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

            3.2.5 ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ  ตั้งไว 20,000.- บาท  เพ่ือจายเปน

(1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  ตั้งไว 50,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ หรืออบรม สัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง  เชน คาลงทะเบียน  คาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ คาเชาท่ี
พัก   และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปน   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป
พ.ศ.2560 หนา 91 (กองคลัง)

            3.2.7 ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม  ตั้งไว 10,000.- บาท  เพ่ือจายเปน

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

            3.2.6 ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ  ตั้งไว 100,000.-
 บาท  แยกเปน

                  ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2559
และท่ี มท 0313.4/ว 1452 ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม 2541 และดวนท่ีสุดท่ี มท 0809.3/ว 1632 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน
2555

                  ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.
2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2555 และ
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559

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

(2) โครงการจัดทําแผนท่ีภาษี  ตั้งไว 50,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการจัดทํา  แผนท่ี
ภาษี  เชน คาคัดลอกขอมูลท่ีดิน(เพ่ิมเติม) คาวัสดุอุปกรณ คาจางพนักงานสํารวจขอมูลภาคสนาม  คาตอบแทนลวงเวลา
 ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) ปรากฎใน
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560 หนา 86 (กอง
คลัง)

 ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560 หนา
94 (กองคลัง)

 ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560 หนา
93 (กองคลัง)
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หมวดคาวัสดุ รวม 90,000.00 บาท

หมวดคาสาธารณูปโภค (คาสาธารณูปโภค) รวม 8,000.00 บาท

รวม 11,600.00 บาท
รวม 11,600.00 บาท

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

    - วัสดุหอหุมจากหนังสังเคราะห พนักพิงหุมดวยหนัง PU

            3.2.8 ประเภทวัสดุสํานักงาน  ตั้งไว 50,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อแบบพิมพตางๆ  ในการจัดเก็บ
ภาษี, แบบบัญชี, กระดาษ, แฟม, ปากกา, ดินสอ  ฯลฯ (รวมถึงการจัดซื้อวัสดุเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษา  ราคาตอ
หนวยหรือตอชุด ไมเกิน 5,000.- บาท) ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งาน
บริหารงานคลัง (00113) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการ
พัฒนาป พ.ศ.2560 หนา 94 (กองคลัง)

3.3 งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑท่ีดิน และสิ่งกอสราง)
หมวดคาครุภัณฑ

            3.2.11 ประเภทคาบริการไปรษณีย  ตั้งไว 8,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาไปรษณีย   ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.
2560-2562) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560 หนา 92 (กองคลัง)

(1) คาจัดซื้อเกาอ้ีสําหรับพนักงานสวนตําบล  ตั้งไว 11,600.- บาท  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อสําหรับ
พนักงานสวนตําบล  จํานวน 4 ตัว ตัวละ 2,900.- บาท  มีรายละเอียดดังนี้

  ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560 หนา
 95 (กองคลัง)

    - สามารถปรับระดับได

            3.3.1 ประเภทครุภัณฑสํานักงาน  ตั้งไว 11,600.- บาท  เพ่ือจายตามรายการ  ดังนี้

               ประเภทครุภัณฑ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1284 ลงวันท่ี 27
มิถุนายน 2559 และดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2559

            3.2.9 ประเภทวัสดุงานบานงานครัว  ตั้งไว 20,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาซื้อสิ่งของเครื่องใช ตางๆ แปรง
ไมกวาด  สบู  ผงซักฟอก  ฯลฯ (รวมถึงการจัดซื้อวัสดุเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษา  ราคาตอหนวยหรือตอชุด ไมเกิน 5,000.-
 บาท) ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) ปรากฎใน
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560 หนา 96 (กอง
คลัง)

               ประเภทวัสดุ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1284 ลงวันท่ี 27
มิถุนายน 2559 และดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2559

            3.2.10 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร  ตั้งไว 20,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  เชน
แผนดิสกโปรแกรม และอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวของกับคอมพิวเตอร (รวมถึงการจัดซื้อวัสดุเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษา  ราคาตอหนวย
หรือตอชุด ไมเกิน 5,000.- บาท) ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป
พ.ศ.2560 หนา 95 (กองคลัง)

    - โครงสรางโครเม่ียม
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4. งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (สํานักงานปลัด) รวม 225,000.00 บาท
4.1 งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค) รวม 225,000.00 บาท
หมวดคาใชสอย รวม 225,000.00 บาท

(4) คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  ตั้งไว 20,000.- บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในตามโครงการ  เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาใชจายเก่ียวกับสถานท่ี คาตอบแทน
วิทยากร คาวัสดุอุปกรณเก่ียวกับการจัดกิจกรรม คาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน/โครงการ และคาใชจายอ่ืนๆ
 ท่ีจําเปนและเก่ียวของในการจัดงาน/โครงการ ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน (00120) งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.
2560-2562) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560 หนา 81 (สํานักงานปลัด)

(3) คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปใหม
สงกรานต  ตั้งไว 30,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายในตามโครงการ  เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณเก่ียวกับการจัดกิจกรรม คาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน/โครงการ และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนและ
เก่ียวของในการจัดงาน/โครงการ ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองคาย
โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560 หนา 77 (สํานักงานปลัด)

(2) คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการฝกอบรมทบทวน อปพร. ตั้งไว 170,000.- บาท  เพ่ือจาย
เปนคาใชจายในตามโครงการ  เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาใชจายเก่ียวกับสถานท่ี คาตอบแทนวิทยากร
 คาวัสดุอุปกรณเก่ียวกับการจัดกิจกรรม คาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน/โครงการ และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ี
จําเปนและเก่ียวของในการจัดงาน/โครงการ ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน (00120) งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)
อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560 หนา 79 (สํานักงานปลัด)

(1) คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการฝกอบรมปองกันภัยเบื้องตน  ตั้งไว 5,000.- บาท  เพ่ือจาย
เปนคาใชจายในตามโครงการ  เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาใชจายเก่ียวกับสถานท่ี คาตอบแทนวิทยากร
 คาวัสดุอุปกรณเก่ียวกับการจัดกิจกรรม คาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน/โครงการ และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ี
จําเปนและเก่ียวของในการจัดงาน/โครงการ ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน (00120) งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)
อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560 หนา 77 (สํานักงานปลัด)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

                  ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0801.3/ว 1027 ลงวันท่ี 6 มีนาคม 2556 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557

                  ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0801.3/ว 1027 ลงวันท่ี 6 มีนาคม 2556

                  ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0801.3/ว 1027 ลงวันท่ี 6 มีนาคม 2556 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557

                  ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0801.3/ว 1027 ลงวันท่ี 6 มีนาคม 2556 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557

            4.1.1 ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ  ตั้งไว 225,000.-
 บาท  เพ่ือจายเปน
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5. งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) รวม 3,169,700.00 บาท
5.1 งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน  คาจางประจํา  และคาจางช่ัวคราว) รวม 533,280.00 บาท
หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 533,280.00 บาท

- ตําแหนง ผูอํานวยการกองการศึกษา

- ตําแหนง ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ

ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

                   ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.5/ว 50 ลงวันท่ี 30 ตุลาคม 2558

                   ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.3/ว652 ลงวันท่ี 28 มีนาคม 2559 และ มท
0209.2/ 35 ลงวันท่ี 8 เมษายน 2557 และดวนท่ีสุด มท 0809.3/11934 ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2557

                   ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.5/ว 36 ลงวันท่ี 26 สิงหาคม 2558 และดวนท่ีสุด
ท่ี มท 0809.5/ว 81 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2557

                   ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.3/ว 1372 ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2558 และดวน
ท่ีสุดท่ี มท 0809.5/ว 81 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2557

            5.1.4 ประเภทเงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง  ตั้งไว 24,000.- บาท  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพ
ชั่วคราวพนักงานจาง   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา
(00211) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560
  หนา 89 (กองการศึกษาฯ)

            5.1.2 ประเภทเงินประจําตําแหนง  ตั้งไว 42,000.- บาท  เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงของผูบริหาร
ตําแหนงผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  จํานวน 1 อัตรา   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงาน
การศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) อบต.
หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560 หนา 88 (กองการศึกษาฯ)

            5.1.3 ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง  ตั้งไว 137,520.- บาท  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง เงิน
ปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1 อัตรา   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งาน
บริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองคาย  โครงการภายใต
แนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560 หนา 89 (กองการศึกษาฯ)

            5.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว 329,760.- บาท  เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนทองถ่ิน เงิน
ปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทองถ่ิน  จํานวน 1 อัตรา   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210)
 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองคาย  โครงการ
ภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560 หนา 88 (กองการศึกษาฯ)

รายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ 2560

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
อําเภอประทาย    จังหวัดนครราชสีมา
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5.2 งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค) รวม 1,138,860.00 บาท
หมวดคาตอบแทน รวม 122,000.00 บาท

หมวดคาใชสอย รวม 114,000.00 บาท

- คาเย็บหนังสือ  เขาปกหนังสือตางๆ
- คาใชจายในการโฆษณาและเผยแพรตางๆ
- คาซักฟอก คาระวางบรรทุก
- คาจางเหมาบริการ  เชน คาจางเหมาแบกหามสัมภาระ คาจางเหมาเขียนปายประชาสัมพันธตางๆ
- คาจางเหมาบริการกําจัดปลวก คาแปรเอกสาร คาเดินสายไฟ คาติดตั้งอุปกรณไฟฟา
 - ฯลฯ

                   ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 1562 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2550

                    ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา (00211)
ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560 หนา 93

            5.2.3 ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ  ตั้งไว 20,000.- บาท  เพ่ือจายเปน

           5.2.1 ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ตั้งไว 120,000.-
 บาท  เพ่ือจายเปน
                  - เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ (เงินโบนัส) ตั้งไว 120,000.- บาท  เพ่ือจายเปนเงิน
ประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ (เงินโบนัส) สําหรับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง อบต.หนองคาย   ตั้งจาย
จากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) ปรากฎใน
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560 หนา 90 (กอง
การศึกษาฯ)

            5.2.2 ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งไว 2,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท
0808.4/ว 1562 ลว 15 พฤษภาคม 2550) ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหาร
ท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนว
ทางการพัฒนาป พ.ศ.2560 หนา 90 (กองการศึกษาฯ)

                   ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2559
และท่ี มท 0313.4/ว 1452 ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม 2541 และดวนท่ีสุดท่ี มท 0809.3/ว 1632 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน
2555

                   ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเปนเงินประจําปแกพนักงานสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 4072 ลง
วันท่ี 15 กรกฎาคม 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุดท่ี มท 0808.2/ว 3072 ลงวันท่ี 29 กันยายน 2557

            5.2.4 ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ  ตั้งไว 89,000.-
บาท  เพ่ือจายเปน

(1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  ตั้งไว 56,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ หรืออบรม สัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง เชน คาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก
และ คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปน   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
การศึกษา (00211) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป
 พ.ศ.2560 หนา 91 (กองการศึกษาฯ)
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- คาซอมแซมบํารุงรักษา เพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ
- คาจางเหมาท้ังคาสิ่งของและคาแรงงาน

หมวดคาวัสดุ รวม 880,360.00 บาท

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

(3) คาใชจายในโครงการเขาคายเด็กและเยาวชนตําบลหนองคายรูรักสามัคคี  ตั้งไว 30,000.- บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการเขาคายเด็กและเยาวชนตําบลหนองคายรูรักสามัคคี  เชน คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาใชจายเก่ียวกับสถานท่ี คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณเก่ียวกับการจัดกิจกรรม คาใชจายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธงาน/โครงการ และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนและเก่ียวของในการจัดงาน/โครงการ ฯลฯ   ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) ปรากฎใน
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560 หนา 64 (กอง
การศึกษาฯ)

(2) คาใชจายในการจัดงานวันแมแหงชาติ  ตั้งไว 3,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการจัด
งานวันแมแหงชาติ   ประจําป  พ.ศ. 2560 เชน  คาใชจายพิธีทางศาสนา คารับรองผูท่ีไดรับเชิญมารวมงานและ
ผูเขารวมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค คาใชจายเก่ียวกับสถานท่ี คาใชจายในการประกวดหรือแขงขัน คาใชจายใน
การโฆษณาประชาสัมพันธงาน/โครงการ และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนและเก่ียวของในการจัดงาน/โครงการ ฯลฯ   ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) ปรากฎใน
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560 หนา 63 (กอง
การศึกษาฯ)

                     ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา
(00211) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560
  หนา 94 (กองการศึกษาฯ)

            5.2.7 ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ  ตั้งไว 2,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณไฟฟาและวิทยุ
เชน ปลั๊กไฟ สายไฟ หลอดไฟ ฯลฯ (รวมถึงการจัดซื้อวัสดุเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษา  ราคาตอหนวยหรือตอชุด ไมเกิน
5,000.- บาท) ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา
(00211) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560
  หนา 96 (กองการศึกษาฯ)

                   ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.
2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2555 และ
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559

                   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

            5.2.6 ประเภทวัสดุสํานักงาน  ตั้งไว 30,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาซื้อสิ่งของเครื่องใชสํานักงาน เชน
กระดาษ  แฟม  ปากกา  สมุด  ดินสอ  เครื่องเขียนแบบพิมพตาง ๆ  เครื่องคํานวณ เครื่องเย็บกระดาษ   กระดานไวท
บอรด   ฯลฯ (รวมถึงการจัดซื้อวัสดุเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษา  ราคาตอหนวยหรือตอชุด ไมเกิน 5,000.- บาท) ตั้งจาย
จากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) ปรากฎใน
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560 หนา 91 (กอง
การศึกษาฯ)
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หมวดคาสาธารณูปโภค (คาสาธารณูปโภค) รวม 22,500.00 บาท

            5.2.12 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร  ตั้งไว 15,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรเชน หมึก
เครื่องพิมพ แผนซีดี ฯลฯ (รวมถึงการจัดซื้อวัสดุเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษา  ราคาตอหนวยหรือตอชุด ไมเกิน 5,000.- บาท)
   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) ปรากฎใน
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560 หนา 95 (กอง
การศึกษาฯ)

            5.2.9 ประเภทคาอาหารเสริม (นม) ตั้งไว 809,360.- บาท  แยกเปน

               ประเภทวัสดุ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1284 ลงวันท่ี 27
มิถุนายน 2559 และดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2559

            5.2.13 ประเภทคาไฟฟา  ตั้งไว 20,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาไฟฟาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กท้ัง 2 แหง
   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) ปรากฎใน
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560 หนา 92 (กอง
การศึกษาฯ)
            5.2.14 ประเภทคาน้ําประปา คาน้ําบาดาล  ตั้งไว 2,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาน้ําประปาสําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก  ท้ัง 2 แหง   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
การศึกษา (00211) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป
 พ.ศ.2560 หนา 92 (กองการศึกษาฯ)

            5.2.8 ประเภทวัสดุงานบานงานครัว  ตั้งไว 20,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาซื้อสิ่งของเครื่องใชตางๆ เชน
แปรงขัด ไมกวาด สบู ผงซักฟอก น้ํายาทําความสะอาด น้ําดื่ม แกวน้ํา จานรอง กระจกเงา ฯลฯ  เพ่ือใชสําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็กในตําบลหนองคาย (รวมถึงการจัดซื้อวัสดุเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษา  ราคาตอหนวยหรือตอชุด ไมเกิน
5,000.- บาท) ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา
(00211) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560
  หนา 96 (กองการศึกษาฯ)

                  - คาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(สพฐ.) ตั้งไว 809,360.- บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ท่ัวไป  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป
(พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560 หนา 65 (กองการศึกษาฯ)
            5.2.10 ประเภทวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  ตั้งไว 2,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือ
การแทพย เชน วัสดุเคมีสําหรับถังดับเพลิง ฯลฯ (รวมถึงการจัดซื้อวัสดุเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษา  ราคาตอหนวยหรือตอชุด
 ไมเกิน 5,000.- บาท) ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
การศึกษา (00211) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป
 พ.ศ.2560 หนา 65 (กองการศึกษาฯ)
            5.2.11 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ตั้งไว 2,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาวัสดุท่ีใชในการโฆษณาและ
เผยแพรประชาสัมพันธ  เชน  กระดาษเขียนโปสเตอร  แผนปายปดประกาศ สี พูกัน ฟลม ฟลมสไลด ฯลฯ (รวมถึงการ
จัดซื้อวัสดุเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษา  ราคาตอหนวยหรือตอชุด ไมเกิน 5,000.- บาท) ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎใน
แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)
 อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560 หนา 95 (กองการศึกษาฯ)
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รวม 84,560.00 บาท
รวม 84,560.00 บาท

            5.3.2 ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว  ตั้งไว 23,000.- บาท  เพ่ือจายตามรายการ  ดังนี้
(1) คาติดผามานพรอมอุปกรณของศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไตรราษฎรสามัคคี  เพ่ือจายเปนคาใชจาย

ในการติดผามานพรอมอุปกรณของศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไตรราษฎรสามัคคี  ตั้งไว 23,000.- บาท
                    ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา
(00211) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.-2) โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ. หนา 96 (กองการศึกษาฯ)

(1) คาจัดซื้อโตะพลาสติกเอนกประสงค  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อโตะพลาสติกเอนกประสงค
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 2 แหง  จํานวน 4 ตัว ตัวละ 2,890.- บาท (บัญชีนอกราคามาตรฐานครุภัณฑ) ตั้ง
ไว 11,560.- บาท  มีรายละเอียดดังนี้

                    ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา
(00211) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560 หนา 95

- ขาโตะพับเก็บได
- เปนแบบพสาติกหนาและโครงสรางเปนเหล็กเคลือบสารกันสนิม

            5.2.15 ประเภทคาบริการไปรษณีย  ตั้งไว 500.- บาท  เพ่ือจายเปนคาไปรษณีย  คาโทรเลข  คาธนาณัติ
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) ปรากฎใน
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560 หนา 92 (กอง
การศึกษาฯ)

            5.3.1 ประเภทครุภัณฑสํานักงาน  ตั้งไว 41,560.- บาท  เพ่ือจายตามรายการ  ดังนี้

                    ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งาน (00211) ปรากฎใน
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560 หนา 66 (กองการศึกษาฯ)

- เปนแบบแยกสวน แบบติดผนัง

- มีมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรม (มอก) และมาตรฐานกระทรวงพลังงานเรื่องการประหยัดพลังงาน

- ขนาดไมนอยกวา 9000 BTU

(2) คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาดไมนอยกวา 9000 BTU เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาดไมนอยกวา 9000 BTU สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 2 แหง  จํานวน 2
 ชุด (บัญชีนอกราคามาตรฐานครุภัณฑ) ตั้งไว 30,000.- บาท  มีรายละเอียดดังนี้

5.3 งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑท่ีดิน และสิ่งกอสราง)
หมวดคาครุภัณฑ

            5.3.3 ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ  ตั้งไว 20,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ
บํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ เชน คาเครื่องปรับอากาศ เครื่องพิมพดีด เครื่องคอมพิวเตอร  ฯลฯ   ตั้งจายจากเงิน
รายได  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป
(พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560 หนา 94 (กองการศึกษาฯ)

- การติดตั้งเครื่องปรับอากาศพรอมใชงาน

- มีแผนฟอกอากาศท่ีสามารถดักจับฝุนละออง

               ประเภทครุภัณฑ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1284 ลงวันท่ี 27
มิถุนายน 2559 และดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2559
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5.4 งบอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) รวม 1,413,000.00 บาท
หมวดเงินอุดหนุน รวม 1,413,000.00 บาท

(6) อุดหนุนโรงเรียนวัดบานตําแยตามโครงการสงเสริมการเรียนรูดานเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ืออาหาร
กลางวัน  ตั้งไว 30,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานของ โรงเรียนวัดบานตําแยตามโครงการ
สงเสริมการเรียนรูดานเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ืออาหารกลางวัน รายละเอียดโครงการแนบฎีกาเบิกจาย    ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) ปรากฎใน
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.
2560 หนา 4 (กองการศึกษาฯ)

(3) อุดหนุนโรงเรียนบานโคกเพ็ดหนองไมตายพิทยาตามโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ  ตั้งไว 15,000.-
  บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานของ โรงเรียนบานโคกเพ็ดหนองไมตายพิทยาตามโครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ รายละเอียดโครงการแนบฎีกาเบิกจาย    ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210)
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองคาย  โครงการ
ภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560 หนา 58 (กองการศึกษาฯ)

(5) อุดหนุนโรงเรียนบานทุงมนวิทยาคารตามโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ  ตั้งไว 15,000.- บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานของ โรงเรียนบานทุงมนวิทยาคารตามโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ รายละเอียด
โครงการแนบฎีกาเบิกจาย    ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับการศึกษา (00211) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการ
พัฒนาป พ.ศ.2560 หนา 62 (กองการศึกษาฯ)

            5.4.1 หมวดเงินอุดหนุน  ตั้งไว 1,413,000.- บาท  เพ่ือจายเปน
(1) อุดหนุนตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

(สพฐ.) ตั้งไว 1,248,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการอาหารกลางวัน รายละเอียด
โครงการแนบฎีกาเบิกจาย    ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับการศึกษา (00211) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนว
ทางการพัฒนาป พ.ศ.2560 หนา 70 (กองการศึกษาฯ)

(2) อุดหนุนโรงเรียนวัดบานตําแยตามโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ  ตั้งไว 30,000.- บาท  เพ่ือจาย
เปนคาใชจายในการดําเนินงานของ โรงเรียนวัดบานตําแยตามโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ รายละเอียดโครงการแนบ
ฎีกาเบิกจาย    ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา
(00211) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.
2560 หนา 58 (กองการศึกษาฯ)

(4) อุดหนุนโรงเรียนไตรราษฎรสามัคคีตามโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ  ตั้งไว 15,000.- บาท  เพ่ือ
จายเปนคาใชจายในการดําเนินงานของ โรงเรียนไตรราษฎรสามัคคีตามโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ รายละเอียด
โครงการแนบฎีกาเบิกจาย    ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับการศึกษา (00211) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนว
ทางการพัฒนาป พ.ศ.2560 หนา 58 (กองการศึกษาฯ)
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(8) อุดหนุนโรงเรียนไตรราษฎรสามัคคีตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง  ตั้งไว 20,000.- บาท  เพ่ือจาย
เปนคาใชจายในการดําเนินงานของ โรงเรียนไตรราษฎรสามัคคีตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง รายละเอียดโครงการแนบ
ฎีกาเบิกจาย    ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา
(00211) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560
  หนา 69 (กองการศึกษาฯ)

(9) อุดหนุนโรงเรียนบานทุงมนวิทยาคารตามโครงการอบรมศิลธรรม คายคุณธรรมจริยธรรม  ตั้งไว
20,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานของ โรงเรียนบานทุงมนวิทยาคารตามโครงการอบรมศิลธรรม
คายคุณธรรมจริยธรรม รายละเอียดโครงการแนบฎีกาเบิกจาย    ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงาน
การศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) อบต.
หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560 หนา 68 (กองการศึกษาฯ)

(7) อุดหนุนโรงเรียนบานโคกเพ็ดหนองไมตายพิทยาตามโครงการไรนาสวนผสม  ตั้งไว 20,000.- บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานของ โรงเรียนบานโคกเพ็ดหนองไมตายพิทยาตามโครงการไรนาสวนผสม
รายละเอียดโครงการแนบฎีกาเบิกจาย    ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งาน
บริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองคาย  โครงการภายใต
แนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560 หนา 62 (กองการศึกษาฯ)

               ประเภทเงินอุดหนุน ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.4/ว
1507 ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2559
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6. งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)รวม 1,550,680.00 บาท
6.1 งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน  คาจางประจํา  และคาจางช่ัวคราว) รวม 943,080.00 บาท
หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 943,080.00 บาท

- ตําแหนง ครูผูดูแลเด็ก  จํานวน 3 อัตรา

- ตําแหนง ผูชวยครูผูดูแลเด็ก

6.2 งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค) รวม 534,500.00 บาท
หมวดคาตอบแทน รวม 30,000.00 บาท

            6.1.2 ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง  ตั้งไว 141,480.- บาท  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง เงิน
ปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1 อัตรา   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 112,800.- บาท   และะตั้งจายจาก
เงินรายได 28,680.- บาท  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560 หนา
89 (กองการศึกษาฯ)

                   ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.4/ว 1507 ลงวันท่ี 3
สิงหาคม 2559
            6.1.3 ประเภทเงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง  ตั้งไว 24,000.- บาท  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพ
ชั่วคราวพนักงานจาง   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (00212) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการ
พัฒนาป พ.ศ.2560 หนา 89 (กองการศึกษาฯ)
                   ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 4072 ลงวันท่ี 15 กรกฎาคม 2559 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.4/ว 1507 ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2559

            6.2.1 ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว 30,000.- บาท  เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
ใหแกพนักงานสวนตําบลหรือผูมีสิทธิ์   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับ
กอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองคาย  โครงการภายใต
แนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560 หนา 90 (กองการศึกษาฯ)

            6.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว 777,600.- บาท  เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานครูสวนทองถ่ิน เงิน
ปรับปรุงเงินเดือนพนักงานครูสวนทองถ่ิน  จํานวน 3 อัตรา   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงานการศึกษา
(00210) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนอง
คาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560 หนา 88 (กองการศึกษาฯ)

                   ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.4/ว 1507 ลงวันท่ี 3
สิงหาคม 2559

                   ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุดท่ี กค 0422.3/ว 257 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2559 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถ่ิน พ.ศ.2541 แกไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุดท่ี กค 0422.3/ว 21 ลงวันท่ี 13 กุมภาพันธ 2557
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หมวดคาใชสอย รวม 504,500.00 บาท

รวม 73,100.00 บาท
รวม 73,100.00 บาท

                    ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (00212) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560
 หนา 65 (กองการศึกษาฯ)

            6.3.1 ประเภทครุภัณฑการศึกษา  ตั้งไว 73,100.- บาท  เพ่ือจายตามรายการ  ดังนี้
(1) คาจัดซื้อเครื่องเลนเพ่ิมพัฒนาการเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ตั้งไว 73,100.- บาท  เพ่ือจายเปน

คาใชจายในการจัดซื้อเครื่องเลนเพ่ิมพัฒนาการเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 2 แหง

หมวดคาครุภัณฑ

                 ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.4/ว 1507 ลงวันท่ี 3
สิงหาคม 2559

6.3 งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑท่ีดิน และสิ่งกอสราง)

            6.2.2 ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ  ตั้งไว 504,500.-
 บาท  เพ่ือจายเปน

(1) คาใชจายในโครงการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา (คาอาหารกลางวัน) ตั้งไว 421,400.- บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจางเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  องคการบริหารสวน
ตําบลหนองคาย  ท้ัง 2 แหง (ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโคกเพ็ด-หนองไมตาย    และศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไตรราษฎร
สามัคคี ) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (00212) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการ
พัฒนาป พ.ศ.2560 หนา 65 (กองการศึกษาฯ)

(2) คาใชจายในโครงการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา (คาวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอนและ
เครื่องเลนพัฒนาการ) ตั้งไว 73,100.- บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน
และเครื่องเลนพัฒนาการ สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  ท้ัง 2 แหง (ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กโคกเพ็ด-หนองไมตาย    และศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไตรราษฎรสามัคคี ) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎ
ในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.
2560-2562) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560 หนา 66 (กองการศึกษาฯ)

                 ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.4/ว 1507 ลงวันท่ี 3
สิงหาคม 2559

(3) คาใชจายในโครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ตั้งไว 10,000.- บาท  เพ่ือ
จายเปนคาใชจายตามโครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  เชน คารับรองผูท่ีไดรับเชิญมารวมงาน
และผูเขารวมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค คาใชจายเก่ียวกับสถานท่ี คาใชจายในการประกวดหรือแขงขัน คาใชจาย
ในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน/โครงการ และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนและเก่ียวของในการจัดงาน/โครงการ ฯลฯ   ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560 หนา
65 (กองการศึกษาฯ)

               ประเภทครุภัณฑ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1284 ลงวันท่ี 27
มิถุนายน 2559 และดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2559

                 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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7. งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน (สํานักงานปลัด) รวม 166,500.00 บาท
7.1 งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค) รวม 61,500.00 บาท
หมวดคาใชสอย รวม 20,000.00 บาท

หมวดคาวัสดุ รวม 41,500.00 บาท

7.2 งบอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) รวม 105,000.00 บาท
หมวดเงินอุดหนุน รวม 105,000.00 บาท

                 ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0801.3/ว 1027 ลงวันท่ี 6 มีนาคม 2556 และระเบียบ

            7.1.2 ประเภทวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  ตั้งไว 41,500.- บาท  เพ่ือจายเปนคาวัสดุอุปกรณปองกัน
และรักษาโรคสัตวเลี้ยง จัดซื้อวัสดุอุปกรณตาง ๆ เชน  วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา ยาคุมกําเนิดสุนัขและแมว ไซริงค
เข็มฉีดยา  แอลกอฮอล  และอ่ืน ๆ  ท่ีจําเปน (รวมถึงการจัดซื้อวัสดุเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษา  ราคาตอหนวยหรือตอชุด ไม
เกิน 5,000.- บาท) ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน (00223) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการ
พัฒนาป พ.ศ.2560 หนา 71 (สํานักงานปลัด)

แผนงานสาธารณสุข

            7.1.1 ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ  ตั้งไว 20,000.-
บาท  เพ่ือจายเปน

(1) คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน  ตั้งไว 20,000.- บาท  เพ่ือจาย
เปนคาใชจายในการตามโครงการ  เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาใชจายเก่ียวกับสถานท่ี คาตอบแทน
วิทยากร คาวัสดุอุปกรณเก่ียวกับการจัดกิจกรรม คาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน/โครงการ และคาใชจายอ่ืนๆ
 ท่ีจําเปนและเก่ียวของในการจัดงาน/โครงการ ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข
(00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน (00223) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) อบต.
หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560 หนา 83 (สํานักงานปลัด)

            7.2.1 ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน  ตั้งไว 105,000.- บาท  เพ่ือจายเปน
(1) อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานหมูบาน  ตั้งไว 105,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคา

ดําเนินการใชจายในการพัฒนางานสาธารณสุขตําบลหนองคาย   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงาน
สาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน (00223) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.
2560-2562) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560 หนา 74 (สํานักงานปลัด)
                 ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ท่ี มท 0891.3/ว 1501 ลงวันท่ี 15 กรกฎาคม
2558 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ท่ี มท 0891.3/ว 73 ลงวันท่ี 14 มกราคม 2557 และประกาศ
คณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เรื่องหลักเกณฑการสนุบสนุนองคการบริหารสวนจังหวัด
เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบลในการใหบริการสาธารณะ ลงวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2552

               ประเภทวัสดุ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1284 ลงวันท่ี 27
มิถุนายน 2559 และดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2559



- 89 -

8. งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห (สํานักงานปลัด) รวม 30,000.00 บาท
8.1 งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค) รวม 30,000.00 บาท
หมวดคาใชสอย รวม 30,000.00 บาท

(1) คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการสงเคราะหเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผูดอยโอกาสและครอบครัว
ผูมีรายไดนอยขาดท่ีพ่ึง  ตั้งไว 20,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการ  เชน  คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณเก่ียวกับการจัดกิจกรรม คาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน/โครงการ และคาใชจายอ่ืนๆ
 ท่ีจําเปนและเก่ียวของในการจัดงาน/โครงการ ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห (00230)
  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห (00232) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)
อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560 หนา 6 (สํานักงานปลัด)

(2) คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการแกไขปญหาอาชญากรรม โรคเอดส การละเมิดสิทธิเด็กและ
สตรี  ตั้งไว 10,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการ  เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณเก่ียวกับการจัดกิจกรรม คาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน/โครงการ และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนและ
เก่ียวของในการจัดงาน/โครงการ ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห (00230) งาน
สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห (00232) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) อบต.
หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560 หนา 5 (สํานักงานปลัด)

                 ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0801.3/ว 1027 ลงวันท่ี 6 มีนาคม 2556

                 ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0801.3/ว 1027 ลงวันท่ี 6 มีนาคม 2556

แผนงานสังคมสงเคราะห

            8.1.1 ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ  ตั้งไว 30,000.-
บาท  เพ่ือจายเปน
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9. งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (กองชาง) รวม 1,600,956.00 บาท
9.1 งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน  คาจางประจํา  และคาจางช่ัวคราว) รวม 798,040.00 บาท
หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 798,040.00 บาท

- ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง
- ตําแหนง นายชางโยธา

- ตําแหนง ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ

                 ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.3/ว 1372 ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2558 และดวน
ท่ีสุดท่ี มท 0809.5/ว 81 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2557

            9.1.4 ประเภทเงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง  ตั้งไว 25,000.- บาท  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพ
ชั่วคราวพนักงานจาง   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
เคหะและชุมชน (00241) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการ
พัฒนาป พ.ศ.2560 หนา 89 (กองชาง)

                 ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.5/ว 50 ลงวันท่ี 30 ตุลาคม 2558

                 ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.3/ว652 ลงวันท่ี 28 มีนาคม 2559 และ มท
0209.2/ 35 ลงวันท่ี 8 เมษายน 2557 และดวนท่ีสุด มท 0809.3/11934 ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2557

แผนงานเคหะและชุมชน

            9.1.2 ประเภทเงินประจําตําแหนง  ตั้งไว 42,000.- บาท  เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงของผูบริหาร
ตําแหนงผูอํานวยการกองชาง  จํานวน 1 อัตรา   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองคาย
โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560 หนา 88 (กองชาง)

            9.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว 592,800.- บาท  เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนทองถ่ิน เงิน
ปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทองถ่ิน  จํานวน 2 อัตรา   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนอง
คาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560 หนา 88 (กองชาง)

                 ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.5/ว 36 ลงวันท่ี 26 สิงหาคม 2558 และดวนท่ีสุดท่ี
 มท 0809.5/ว 81 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2557

            9.1.3 ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง  ตั้งไว 138,240.- บาท  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง เงิน
ปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง  จํานวน 1 อัตรา   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)
  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองคาย
โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560 หนา 89 (กองชาง)
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9.2 งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค) รวม 496,000.00 บาท
หมวดคาตอบแทน รวม 103,000.00 บาท
           9.2.1 ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ตั้งไว 55,000.-
บาท  เพ่ือจายเปน

                 ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 1562 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2550

                 ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 แกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2551 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2559 และหนังสือ ท่ี มท 0808.2/ว 296 ลงวันท่ี 25
มกราคม 2550 และ ท่ี มท 0808.2/ว 954 ลงวันท่ี 25 มีนาคม 2550

                 ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุดท่ี กค 0422.3/ว 257 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2559 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถ่ิน พ.ศ.2541 แกไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุดท่ี กค 0422.3/ว 21 ลงวันท่ี 13 กุมภาพันธ 2557

            9.2.3 ประเภทคาเชาบาน  ตั้งไว 42,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล   ตั้งจาย
จากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) ปรากฎ
ในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560 หนา 89
(กองชาง)

            9.2.4 ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว 5,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาชวยเหลือการศึกษา บุตร
ของพนักงานสวนตําบล  หรือผูมีสิทธิ์   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหาร
ท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองคาย  โครงการภายใต
แนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560 หนา 90 (กองชาง)

                     ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป
พ.ศ.2560 หนา 90 (กองชาง)

            9.2.2 ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งไว 1,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงาน
เคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.
2560-2562) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560 หนา 90 (กองชาง)

                 ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 3652 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2553 ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินประจําป
แกพนักงานสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุดท่ี มท 0808.2/ว 3072 ลงวันท่ี 29
กันยายน 2557

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

                  - คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ตั้งไว 5,000.- บาท
เพ่ือจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการหรือเจาหนาท่ีจากหนวยงานราชการอ่ืนท่ีทําประโยชนใหแกองคการบริหารสวน
ตําบล  เชน  คาตอบแทนเจาหนาท่ีจากหนวยงานราชการอ่ืน  เชน  องคการบริหารสวนจังหวัด  สํานักงานโยธาธิการและ
ผังเมือง  จังหวัดนครราชสีมา ฯลฯ
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หมวดคาใชสอย รวม 130,000.00 บาท

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

- คาซอมแซมบํารุงรักษา เพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ
- คาจางเหมาท้ังคาสิ่งของและคาแรงงาน

หมวดคาวัสดุ รวม 263,000.00 บาท

                 ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557
 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2555 และแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559

            9.2.6 ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ  ตั้งไว 50,000.-
บาท  เพ่ือจายเปน

(1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  ตั้งไว 50,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ หรืออบรม สัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง เชน คาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก
 และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปน   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนว
ทางการพัฒนาป พ.ศ.2560 หนา 91 (กองชาง)

            9.2.7 ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม  ตั้งไว 50,000.- บาท  เพ่ือจายเปน

                        ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะ
และชุมชน (00241) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป
 พ.ศ.2560 หนา 93 (กองชาง)
                 ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2559
และท่ี มท 0313.4/ว 1452 ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม 2541 และดวนท่ีสุดท่ี มท 0809.3/ว 1632 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน
2555

            9.2.5 ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ  ตั้งไว 30,000.- บาท  เพ่ือจายเปน

            9.2.8 ประเภทวัสดุสํานักงาน  ตั้งไว 30,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชตางๆ  ใน
สํานักงาน  เชน  กระดาษเขียนแบบ  วัสดุเขียนแบบ  ปากกา  ดินสอ  สมุด  ฯลฯ (รวมถึงการจัดซื้อวัสดุเพ่ือซอมแซม
บํารุงรักษา  ราคาตอหนวยหรือตอชุด ไมเกิน 5,000.- บาท) ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนอง
คาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560 หนา 94 (กองชาง)

                  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป
พ.ศ.2560 หนา 94 (กองชาง)
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รวม 71,120.00 บาท
รวม 17,000.00 บาท

            9.2.11 ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ  ตั้งไว 70,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน  สตาท
เตอร  บัลลาส  หลอดไฟนีออน ฯลฯ (รวมถึงการจัดซื้อวัสดุเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษา  ราคาตอหนวยหรือตอชุด ไมเกิน
5,000.- บาท) ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป
พ.ศ.2560 หนา 96 (กองชาง)
            9.2.12 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ตั้งไว 3,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาวัสดุท่ีใชในการโฆษณาและ
เผยแพรประชาสัมพันธ  เชน  กระดาษเขียนโปสเตอร  แผนปายปดประกาศ  สี  พูกัน  ฟลม   ฟลมสไลด  ภาพถาย
ดาวเทียม  ฯลฯ (รวมถึงการจัดซื้อวัสดุเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษา  ราคาตอหนวยหรือตอชุด ไมเกิน 5,000.- บาท) ตั้งจาย
จากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) ปรากฎ
ในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560 หนา 95
(กองชาง)

9.3 งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑท่ีดิน และสิ่งกอสราง)

            9.2.10 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ตั้งไว 50,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาน้ํามันตาง  ๆ  เชน  น้ํามัน
เบนซิน  น้ํามันดีเซล  น้ํามันเครื่อง ฯลฯ  เพ่ือสนับสนุนหนวยงานราชการอ่ืนหรือเอกชนท่ีทําประโยชนใหองคการบริหาร
สวนตําบลหนองคาย  เชน  ขอสนับสนุนรถปรับเกรดถนน  เปนตน (รวมถึงการจัดซื้อวัสดุเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษา  ราคา
ตอหนวยหรือตอชุด ไมเกิน 5,000.- บาท) ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งาน
บริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองคาย  โครงการ
ภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560 หนา 94 (กองชาง)

            9.2.9 ประเภทวัสดุกอสราง  ตั้งไว 70,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อ  ไมตางๆ  แปรงทาสี  ตะปู  คอน
 ปูนซีเมนต  ทราย  ทอน้ํา  และอุปกรณประปา  ฯลฯ (รวมถึงการจัดซื้อวัสดุเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษา  ราคาตอหนวย
หรือตอชุด ไมเกิน 5,000.- บาท) ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนว
ทางการพัฒนาป พ.ศ.2560 หนา 93 (กองชาง)

(1) คาจัดซื้อเทปวัดระยะ  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อเทปวัดระยะ จํานวน 2 มวนๆ ละ 3,500.-
บาท  ตั้งไว 7,000.- บาท  มีรายละเอียดดังนี้

            9.2.13 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร  ตั้งไว 40,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  เชน
แผนดิสกโปรแกรม หมึกพิมพ  และอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวของกับคอมพิวเตอร  ฯลฯ (รวมถึงการจัดซื้อวัสดุเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษา
  ราคาตอหนวยหรือตอชุด ไมเกิน 5,000.- บาท) ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองคาย
โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560 หนา 95 (กองชาง)

     - ขนาดกวาง 13 มิลลิเมตร ยาว 50 เมตร

หมวดคาครุภัณฑ
            9.3.1 ประเภทครุภัณฑสํารวจ  ตั้งไว 7,000.- บาท  เพ่ือจายตามรายการ  ดังนี้

     - วัสดุทําจากแสตนเลส

               ประเภทวัสดุ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1284 ลงวันท่ี 27
มิถุนายน 2559 และดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2559
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รวม 54,120.00 บาท

9.4 งบอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) รวม 235,796.00 บาท
หมวดเงินอุดหนุน รวม 235,796.00 บาท

            9.3.2 ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ  ตั้งไว 10,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ
บํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ เชน คาซอมคอมพิวเตอร คาซอมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) ปรากฎในแผนพัฒนา
สามป (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560 หนา 94 (กองชาง)

            9.4.1 ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ  ตั้งไว 235,796.- บาท  เพ่ือจายเปน
(1) อุดหนุนไฟฟาสวนภูมิภาค โครงการขยายเขตไฟฟาบานตําแย หมูท่ี 3 ตั้งไว 11,414.- บาท  เพ่ือจาย

เปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม  โครงการขยายเขตไฟฟาบานตําแย หมูท่ี 3 โดยพาดสายชนิดอลูมิเนียมหุมฉนวน
ขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร จํานวน 2 เสน ระยะทาง 40 เมตร ติดตั้งสมอบกยึดโยงเสา จํานวน 1 ชุด ลอฟาแรงต่ํา
จํานวน 1 ชุด และสายลงดิน จํานวน 1 ชุด   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองคาย
โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560 หนา 40 (กองชาง)

(1) โครงการปรับปรุงภูมิทัศนศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไตรราษฎรสามัคคี  เพ่ือดําเนินการถมดินรอบ
อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไตรราษฎรสามัคคี  เพ่ือจายเปนดําเนินการถมดิน  รอบอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนไตรราษฎรสามัคคี บริมาณดินถม 810 ลูกบาศกเมตร (ตามแบบท่ี  อบต. กําหนด) ตั้งไว 54,120.- บาท  ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน
(00241) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560
  หนา 26 (กองการศึกษาฯ)

                 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะ
และชุมชน (00241) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป
 พ.ศ.2560 หนา 94 (กองชาง)

            9.3.3 ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  ตั้งไว 54,120.- บาท  เพ่ือจายตามรายการ  ดังนี้

(2) อุดหนุนไฟฟาสวนภูมิภาค โครงการขยายเขตไฟฟาบานโคกเพ็ด หมูท่ี 6 ตั้งไว 29,771.- บาท  เพ่ือจาย
เปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม  โครงการขยายเขตไฟฟาบานโคกเพ็ด หมูท่ี 6โดยปกเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 8
เมตร จํานวน 3 ตน พาดสายชนิดอลูมิเนียมหุมฉนวน ขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร จํานวน 2 เสน ระยะทาง 120 เมตร
ติดตั้งสมอบกยึดโยงเสา จํานวน 1 ชุด ลอฟาแรงต่ํา จํานวน 1 ชุด และสายลงดิน จํานวน 1 ชุด   ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ท่ัวไป  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) ปรากฎใน
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560 หนา 40 (กอง
ชาง)

หมวดคาท่ีดินและสิงกอสราง (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

               ประเภทครุภัณฑ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1284 ลงวันท่ี 27
มิถุนายน 2559 และดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2559
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(5) อุดหนุนไฟฟาสวนภูมิภาค โครงการขยายเขตไฟฟาบานหนองคาย หมูท่ี 10 ตั้งไว 26,741.- บาท  เพ่ือ
จายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม  โครงการขยายเขตไฟฟาบานหนองคาย หมูท่ี 10 โดยปกเสาคอนกรีตอัดแรง
ขนาด 8 เมตร จํานวน 1 ตน และขนาด 9 เมตร จํานวน 1 ตน พาดสายชนิดอลูมิเนียมหุมฉนวน ขนาด 50 ตาราง
มิลลิเมตร จํานวน 2 เสน ระยะทาง 60 เมตร ติดตั้งสมอบกยึดโยงเสา จํานวน - ชุด ลอฟาแรงต่ํา จํานวน 1 ชุด และสาย
ลงดิน จํานวน 1 ชุด   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนว
ทางการพัฒนาป พ.ศ.2560 หนา 41 (กองชาง)

(6) อุดหนุนไฟฟาสวนภูมิภาค โครงการขยายเขตไฟฟาบานดอนหวาย หมูท่ี 14 ตั้งไว 84,857.- บาท  เพ่ือ
จายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม  โครงการขยายเขตไฟฟาบานดอนหวาย หมูท่ี 14โดยปกเสาคอนกรีตอัดแรง
ขนาด 8 เมตร จํานวน 8 ตน พาดสายชนิดอลูมิเนียมหุมฉนวน ขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร จํานวน 2 เสน ระยะทาง 240
เมตร ติดตั้งสมอบกยึดโยงเสา จํานวน 6 ชุด ลอฟาแรงต่ํา จํานวน 1 ชุด และสายลงดิน จํานวน 1 ชุด   ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) ปรากฎ
ในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560 หนา 41
(กองชาง)

(4) อุดหนุนไฟฟาสวนภูมิภาค โครงการขยายเขตไฟฟาบานหนองไมตาย หมูท่ี 8 ตั้งไว 45,556.- บาท  เพ่ือ
จายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม  โครงการขยายเขตไฟฟาบานหนองไมตาย หมูท่ี 8 โดยปกเสาคอนกรีตอัดแรง
ขนาด 8 เมตร จํานวน 4 ตน พาดสายชนิดอลูมิเนียมหุมฉนวน ขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร จํานวน 2 เสน ระยะทาง 140
เมตร ติดตั้งสมอบกยึดโยงเสา จํานวน 3 ชุด ลอฟาแรงต่ํา จํานวน 1 ชุด และสายลงดิน จํานวน 1 ชุด   ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) ปรากฎ
ในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560 หนา 40
(กองชาง)

(3) อุดหนุนไฟฟาสวนภูมิภาค โครงการขยายเขตไฟฟาบานโคกสวาง หมูท่ี 7 ตั้งไว 37,457.- บาท  เพ่ือจาย
เปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม  โครงการขยายเขตไฟฟาบานโคกสวาง หมูท่ี 7 โดยปกเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 8
เมตร จํานวน 2 ตน และขนาด 9 เมตร จํานวน 1 ตน พาดสายชนิดอลูมิเนียมหุมฉนวน ขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร
จํานวน 2 เสน ระยะทาง 100 เมตร ติดตั้งสมอบกยึดโยงเสา จํานวน 3 ชุด ลอฟาแรงต่ํา จํานวน 1 ชุด และสายลงดิน
จํานวน 1 ชุด   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
เคหะและชุมชน (00241) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการ
พัฒนาป พ.ศ.2560 หนา 40 (กองชาง)
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10. งานไฟฟาถนน (กองชาง) รวม 2,752,560.00 บาท
รวม 2,752,560.00 บาท

หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง รวม 2,752,560.00 บาท

(2) โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  โดยดําเนินการดําเนินการ
เปลี่ยนหลังคาจากหลังคามุงกระเบื้องลอนคู เปนหลังคาเหล็กรีดลอน จํานวน 541.00 ตารางเมตร (ตามแบบท่ี  อบต.
กําหนด) รวมเปนเงินคากอสรางท้ังสิ้น 196,420.- บาท  รายละเอียดตามประมาณการแนบทายขอบัญญัติ  ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟาถนน (00242) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป
(พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560 หนา 80 (กองชาง)

(3) โครงการกอสรางถนน  คสล. ตามแบบมาตรฐาน  อบต.กําหนด  เพ่ือดําเนินการกอสราง  ถนน  คสล
 บริเวณบานดอนตะหนิน หมูท่ี 5 โดยดําเนินการดําเนินการกอสรางถนน  คสล. ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว
14.50 เมตร  หนา 0.15 เมตร (พ้ืนท่ีใชสอยไมนอยกวา 58.00 ตร.ม.) ไหลทางหินคลุกเฉลี่ยขางละ 0.30 เมตร บริ
มาณหินคลุกไมนอยกวา 2.15 ตัน พรอมวางทอ คสล. ขนาด ุ 0.20 เมตร จํานวน 7.00 ทอน (ตามแบบท่ี  อบต.
กําหนด) รวมเปนเงินคากอสรางท้ังสิ้น 33,380.- บาท  รายละเอียดตามประมาณการแนบทายขอบัญญัติ  ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟาถนน (00242) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป
(พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560 หนา 27 (กองชาง)

            10.1.1 ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  ตั้งไว 2,582,560.- บาท  เพ่ือจายตามรายการ  ดังนี้

(4) โครงการกอสรางถนน  คสล. ตามแบบมาตรฐาน  อบต.กําหนด  เพ่ือดําเนินการกอสราง  ถนน  คสล
 บริเวณบานโคกเพ็ด หมูท่ี 6 โดยดําเนินการดําเนินการกอสรางถนน  คสล. ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว
230.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร (พ้ืนท่ีใชสอยไมนอยกวา 920.00 ตร.ม.) ไหลทางหินคลุกเฉลี่ยขางละ 0.30 เมตร
บริมาณหินคลุกไมนอยกวา 34.16 ตัน พรอมวางทอ คสล. ขนาด ุ 0.20 เมตร จํานวน 6.00 ทอน (ตามแบบท่ี  อบต.
 กําหนด) รวมเปนเงินคากอสรางท้ังสิ้น 377,190.- บาท  รายละเอียดตามประมาณการแนบทายขอบัญญัติ  ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟาถนน (00242) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป
(พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560 หนา 28 (กองชาง)

(1) โครงการกอสรางถนน  คสล. ตามแบบมาตรฐาน  อบต.กําหนด  เพ่ือดําเนินการกอสราง  ถนน  คสล
 บริเวณบานหนองแวง หมูท่ี 4 ถึงบานหนองคาย  หมูท่ี 10 โดยดําเนินการดําเนินการกอสรางถนน  คสล. ขนาดผิว
จราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 558.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร (พ้ืนท่ีใชสอยไมนอยกวา 2,790 ตารางเมตร) ไหลทาง
หินคลุกเฉลี่ยขางละ 0.30 เมตร บริมาณหินคลุกไมนอยกวา 82.86 ตัน พรอมวางทอ คสล. ขนาด ุ 0.20 เมตร จํานวน
 6.00 ทอน (ตามแบบท่ี  อบต. กําหนด) รวมเปนเงินคากอสรางท้ังสิ้น 1,510,750.- บาท  รายละเอียดตามประมาณ
การแนบทายขอบัญญัติ  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟาถนน
(00242) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560
  หนา 29 (กองชาง)

10.1 งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑท่ีดิน และสิ่งกอสราง)
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(5) โครงการกอสรางถนน  คสล. ตามแบบมาตรฐาน  อบต.กําหนด  เพ่ือดําเนินการกอสราง  ถนน  คสล
 บริเวณบานโคกสะอาด หมูท่ี 9 โดยดําเนินการดําเนินการกอสรางถนน  คสล. ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว
70.00 เมตร  หนา 0.10 เมตร (พ้ืนท่ีใชสอยไมนอยกวา 280.00 ตร.ม.) ไหลทางหินคลุกเฉลี่ยขางละ 0.30 เมตร บริ
มาณหินคลุกไมนอยกวา 10.40 ตัน พรอมวางทอ คสล. ขนาด ุ 0.20 เมตร จํานวน 6.00 ทอน (ตามแบบท่ี  อบต.
กําหนด) รวมเปนเงินคากอสรางท้ังสิ้น 115,900.- บาท  รายละเอียดตามประมาณการแนบทายขอบัญญัติ  ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟาถนน (00242) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป
(พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560 หนา 29 (กองชาง)

(6) โครงการกอสรางถนน  คสล. ตามแบบมาตรฐาน  อบต.กําหนด  เพ่ือดําเนินการกอสราง  ถนน  คสล
 บริเวณบานหนองคาย หมูท่ี 10 โดยดําเนินการดําเนินการกอสรางถนน  คสล. ขนาดผิวจราจรกวาง 2.50 เมตร ยาว
100.00 เมตร  หนา 0.10 เมตร (พ้ืนท่ีใชสอยไมนอยกวา 250.00 ตร.ม.) แบบไมมีไหลทาง พรอมวางทอ คสล. ขนาด
 ุ 0.20 เมตร จํานวน 7.00 ทอน (ตามแบบท่ี  อบต. กําหนด) รวมเปนเงินคากอสรางท้ังสิ้น 97,870.- บาท
รายละเอียดตามประมาณการแนบทายขอบัญญัติ  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240) งานไฟฟาถนน (00242) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนว
ทางการพัฒนาป พ.ศ.2560 หนา 29 (กองชาง)

(7) โครงการกอสรางถนนดิน  เพ่ือดําเนินการกอสรางถนนดิน บริเวณบานหนองแวง หมูท่ี 4 โดย
ดําเนินการดําเนินการกอสรางถนนดิน  ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร  ยาว 406.00 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.80 เมตร
ปริมาตรดินข้ึนรูปคันทาง ไมนอยกวา 1,624.00 ลูกบาศกเมตร พ้ืนท่ีใชสอยไมนอยกวา 2,030.00 ตารางเมตร  พรอม
วางทอ คสล. ขนาด ุ 0.30 เมตร จํานวน 7.00 ทอน (ตามแบบท่ี  อบต. กําหนด) รวมเปนเงินคากอสรางท้ังสิ้น
46,840.- บาท  รายละเอียดตามประมาณการแนบทายขอบัญญัติ  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงาน
เคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟาถนน (00242) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองคาย
โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560 หนา 31 (กองชาง)

(8) โครงการกอสรางถนนดิน  เพ่ือดําเนินการกอสรางถนนดิน บริเวณบานโนนกลาง หมูท่ี 12 โดย
ดําเนินการดําเนินการกอสรางถนนดิน  ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร  ยาว 1,100.00 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.80 เมตร
 ปริมาตรดินข้ึนรูปคันทาง ไมนอยกวา 3,400.00 ลูกบาศกเมตร ปริมาณดินขุดขนไมนอยกวา 1,000.00 ลูกบาศกเมตร
งานกรุยทางถางปาขนาดเบา ไมนอยกวา 5,500.00 ตารางเมตร  พรอมวางทอ คสล. ขนาด ุ 0.30 เมตร จํานวน 16.00
  ทอน และวางทอ คสล. ขนาด ุ 0.60 เมตร จํานวน 8.00 ทอน (ตามแบบท่ี  อบต. กําหนด) รวมเปนเงินคา
กอสรางท้ังสิ้น 182,610.- บาท  รายละเอียดตามประมาณการแนบทายขอบัญญัติ  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป
ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟาถนน (00242) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)
อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560 หนา 33 (กองชาง)

(9) โครงการกอสรางถนนดิน  เพ่ือดําเนินการกอสรางถนนดิน บริเวณบานดอนหวาย หมูท่ี 14 โดย
ดําเนินการดําเนินการกอสรางถนนดิน  ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร  ยาว 90.00 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.80 เมตร
งานดินขุดเหวี่ยงไมนอยกวา 360.00 ลูกบาศกเมตร  พ้ืนท่ีใชสอยไมนอยกวา 450.00 ตารางเมตร   พรอมวางทอ คสล.
ขนาด ุ 0.40 เมตร จํานวน 8.00 ทอน และวางทอ คสล. ขนาด ุ 0.60 เมตร จํานวน 8.00 ทอน (ตามแบบท่ี
อบต. กําหนด) รวมเปนเงินคากอสรางท้ังสิ้น 21,600.- บาท  รายละเอียดตามประมาณการแนบทายขอบัญญัติ  ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟาถนน (00242) ปรากฎในแผนพัฒนา
สามป (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560 หนา
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            10.1.2 ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง  ตั้งไว 170,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคา
บํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑโครงสรางพ้ืนฐาน เชน ปรับปรุงโครงสรางอาคารสํานักงาน อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
หอประชุมเอนกประสงค ปรับปรุงซอมแซมถนน ปรับปรุงระบบประปา ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงาน
เคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟาถนน (00242) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองคาย
โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560 หนา 26 (กองชาง)
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11. งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน (สํานักงานปลัด) รวม 100,000.00 บาท
11.1 งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค) รวม 100,000.00 บาท
หมวดคาใชสอย รวม 100,000.00 บาท

                ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0891.4/ว 856 ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2553

                ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0801.3/ว 1027 ลงวันท่ี 6 มีนาคม 2556 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557

(2) คาใชจายในการจัดกิจกรรมเขาคายคุณธรรม จริยธรรม คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงาน
สวนตําบล  ตั้งไว 50,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการตามโครงการ  เชน คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาใชจายเก่ียวกับสถานท่ี คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณเก่ียวกับการจัดกิจกรรม คาใชจายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธงาน/โครงการ และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนและเก่ียวของในการจัดงาน/โครงการ ฯลฯ   ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงานสรางความเข็มแข็งของชุมชน (00250) งานสงเสริมและสนับสนุนความเข็มแข็งชุมชน
(00252) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560
  หนา 97 (สํานักงานปลัด)

            11.1.1 ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ  ตั้งไว
100,000.- บาท  เพ่ือจายเปน

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

(1) คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2561-2563) และแผนชุมชน
 ตั้งไว 20,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดทําประชาคม  เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาสามปและแผนชุมชน  เชน
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณเก่ียวกับการจัดกิจกรรม คาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน/โครงการ
และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนและเก่ียวของในการจัดงาน/โครงการ ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงาน
สรางความเข็มแข็งของชุมชน (00250) งานสงเสริมและสนับสนุนความเข็มแข็งชุมชน (00252) ปรากฎในแผนพัฒนา
สามป (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560 หนา 85 (สํานักงานปลัด)

                ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0801.3/ว 1027 ลงวันท่ี 6 มีนาคม 2556

(3) คาใชจายตามโครงการมวลชนสัมพันธ  ตั้งไว 30,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการ
เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาใชจายเก่ียวกับสถานท่ี คาวัสดุอุปกรณเก่ียวกับการจัดกิจกรรม คาใชจายในการ
โฆษณาประชาสัมพันธงาน/โครงการ และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนและเก่ียวของในการจัดงาน/โครงการ ฯลฯ   ตั้งจายจาก
เงินรายได  ปรากฎในแผนงานสรางความเข็มแข็งของชุมชน (00250) งานสงเสริมและสนับสนุนความเข็มแข็งชุมชน
(00252) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560
  หนา 87 (สํานักงานปลัด)
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12. งานกีฬาและนันทนาการ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) รวม 100,000.00 บาท
12.1 งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค) รวม 100,000.00 บาท
หมวดคาใชสอย รวม 100,000.00 บาท

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

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

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

           12.1.1 ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ  ตั้งไว 100,000.-
  บาท  เพ่ือจายเปน

(1) คาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาตานภัยยาเสพติดและเพ่ือความปรองดองสมานฉันท  ตั้งไว
90,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดและเพ่ือความปรองดองสมานฉันท
 ประจําป  พ.ศ. 2560 เชน  คาชุดกีฬา คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเชาและหรือคาเตรียมสนามแขงขัน คา
อุปกรณกีฬา คาตอบแทนเจาหนาท่ีประจําสนาม คาตอบแทนเจาหนาท่ีจัดการแขงขันกีฬา คาตอบแทนคณะกรรมการ
ตัดสิน คาจัดทําปายชื่อ หรือทีมผูเขารวมแขงขัน และหรือคาจัดทําเกียรติบัตรหรือประกาศเกียรติคุณ คาโลหรือถวยรางวัล
 คาเงินรางวัล คาจัดพิธีเปด-ปดการแขงขัน ริ้วขบวน กีฬาสาธิต คาเวชภัณฑและอุปกรณเวชภัณฑ คาใชจายเก่ียวกับ
สถานท่ี และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนและเก่ียวของในการจัดงาน/โครงการ ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎใน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป
(พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560 หนา 76 (กองการศึกษาฯ)

(2) คาใชจายในการสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน  ตั้งไว 10,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ
จัดสงนักกีฬาเขารวมแขงขันในระดับตางๆ  ประจําป  พ.ศ. 2560 เชน คาใชจายสําหรับผูควบคุม หรือผูฝกสอนและ
นักกีฬา ตามสิทธิท่ีกําหนดไวในระเบียบเก่ียวกับคาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวนทองถ่ิน คาตอบแทน
สําหรับบุคคลท่ีมิใชเจาหนาท่ีของรัฐ ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตงตั้งใหเปนเจาหนาท่ีในการควบคุมหรือผูฝกสอนหรือ
เจาหนาท่ีอ่ืนท่ีจําเปน คาใชจายในการฝกซอมกีฬา คาอุปกรณการกีฬา คาชุดวอรม คาชุดกีฬา รองเทา ถุงเทา ของผู
ฝกสอน ผูควบคุมและนักกีฬา และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนและเก่ียวของในการจัดกิจกรรม/โครงการ ฯลฯ   ตั้งจายจาก
เงินรายได  ปรากฎในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262)
ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560 หนา
76 (กองการศึกษาฯ)
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13. งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) รวม 90,000.00 บาท
13.1 งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค) รวม 90,000.00 บาท
หมวดคาใชสอย รวม 90,000.00 บาท

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

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

(2) คาใชจายในการจัดงานอนุรักษและสืบสานงานประเพณีสงกรานต  ตั้งไว 30,000.- บาท  เพ่ือจาย
เปนคาใชจายตามโครงการรดน้ําขอพรผูสูงอายุเนื่องในเทศกาลวันผูสูงอายุแหงชาติ  ปะจําป  พ.ศ. 2560 เชน คาใชจาย
พิธีทางศาสนา คารับรองผูท่ีไดรับเชิญมารวมงานและผูเขารวมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค คาใชจายเก่ียวกับ
สถานท่ี คาใชจายในการประกวดหรือแขงขัน คาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน/โครงการ และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ี
จําเปนและเก่ียวของในการจัดงาน/โครงการ ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถ่ิน (00263) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.
2560-2562) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560 หนา 64 (กองการศึกษาฯ)

(1) คาใชจายในการจัดงานอนุรักษและสืบสานงานประเพณีแหเทียนพรรษา  ตั้งไว 30,000.- บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการอนุรักษและสืบสานงานประเพณีแหเทียนพรรษา ประจําป  พ.ศ. 2560 เชน
คาใชจายพิธีทางศาสนา คารับรองผูท่ีไดรับเชิญมารวมงานและผูเขารวมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค คาใชจาย
เก่ียวกับสถานท่ี คาใชจายในการประกวดหรือแขงขัน คาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน/โครงการ และคาใชจาย
อ่ืนๆ ท่ีจําเปนและเก่ียวของในการจัดงาน/โครงการ ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถ่ิน (00263) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.
2560-2562) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560 หนา 63 (กองการศึกษาฯ)

(3) คาใชจายในโครงการรําบวงสรวงเนื่องในวันฉลองชัยชนะทาวสุรนารี  ตั้งไว 30,000.- บาท  เพ่ือ
จายเปนคาใชจายตามโครงการรําบวงสรวงเนื่องในวันฉลองชัยชนะทาวสุรนารี  เชน คาใชจายพิธีทางศาสนา คารับรองผูท่ี
ไดรับเชิญมารวมงานและผูเขารวมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค คาใชจายเก่ียวกับสถานท่ี คาใชจายในการประกวด
หรือแขงขัน คาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน/โครงการ และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนและเก่ียวของในการจัดงาน/
โครงการ ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งาน
ศาสนาและวัฒนธรรมทองถ่ิน (00263) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) อบต.หนอง
คาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560 หนา 57 (กองการศึกษาฯ)
                   ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย มท 0313.4/ว 1347 ลงวันท่ี 19 พฤษภาคม 2541 และ ท่ี มท
 0808.2/ว 1639 ลงวันท่ี 17 เมษายน 2556

            13.1.1 ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ  ตั้งไว 90,000.-
 บาท  เพ่ือจายเปน
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14. งานสงเสริมการเกษตร (สํานักงานปลัด) รวม 130,000.00 บาท
14.1 งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค) รวม 130,000.00 บาท
หมวดคาใชสอย รวม 130,000.00 บาท

                    ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0801.3/ว 1027 ลงวันท่ี 6 มีนาคม 2556

                    ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0801.3/ว 1027 ลงวันท่ี 6 มีนาคม 2556

                    ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0801.3/ว 1027 ลงวันท่ี 6 มีนาคม 2556 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557

(2) คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการสงเสริมสนันสนุนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับตําบล
ตั้งไว 30,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานของศูนยถายทอดเทคโนโลยี  เพ่ือจัดเปนแหลงเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียง เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณเก่ียวกับการจัดกิจกรรม คาใชจายในการ
โฆษณาประชาสัมพันธงาน/โครงการ และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนและเก่ียวของในการจัดงาน/โครงการ ฯลฯ   ตั้งจายจาก
เงินรายได  ปรากฎในแผนงานการเกษตร (00320) งานสงเสริมการเกษตร (00321) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.
2560-2562) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560 หนา 55 (สํานักงานปลัด)

(3) คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการฝกอบรมอาชีพระยะสั้น  ตั้งไว 30,000.- บาท  เพ่ือจาย
เปนคาใชจายในการตามโครงการ เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาใชจายเก่ียวกับสถานท่ี คาตอบแทน
วิทยากร คาวัสดุอุปกรณเก่ียวกับการจัดกิจกรรม คาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน/โครงการ และคาใชจายอ่ืนๆ
 ท่ีจําเปนและเก่ียวของในการจัดงาน/โครงการ ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานการเกษตร (00320)
งานสงเสริมการเกษตร (00321) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนว
ทางการพัฒนาป พ.ศ.2560 หนา 61 (สํานักงานปลัด)

            14.1.1 ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ  ตั้งไว
130,000.- บาท  เพ่ือจายเปน

(1) คาใชจายในการจัดแสดงและจําหนายผลิตภัณฑ  ตั้งไว 40,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายใน
การนําผลิตภัณฑหัตกรรมการเกษตรไปจัดแสดงและจําหนายในงาน “วันของดีอําเภอประทาย” เชน  คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณเก่ียวกับการจัดกิจกรรม คาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน/โครงการ
และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนและเก่ียวของในการจัดงาน/โครงการ ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงาน
การเกษตร (00320) งานสงเสริมการเกษตร (00321) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองคาย
โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560 หนา 60 (สํานักงานปลัด)

ดานเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร

รายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ 2560

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
อําเภอประทาย    จังหวัดนครราชสีมา
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(5) คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการปลูกพืชใชน้ํานอย  ตั้งไว 20,000.- บาท  เพ่ือจายเปน
คาใชจายในการดําเนินงานของศูนยถายทอดเทคโนโลยี  เพ่ือจัดเปนแหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง เชน คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณเก่ียวกับการจัดกิจกรรม คาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน/โครงการ
และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนและเก่ียวของในการจัดงาน/โครงการ ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงาน
การเกษตร (00320) งานสงเสริมการเกษตร (00321) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองคาย
โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560 หนา 56 (สํานักงานปลัด)

                    ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0801.3/ว 1027 ลงวันท่ี 6 มีนาคม 2556

                    ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0801.3/ว 1027 ลงวันท่ี 6 มีนาคม 2556

(4) คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการสงเสริมการไถกลบตอซังขาว  ตั้งไว 10,000.- บาท  เพ่ือ
จายเปนคาใชจายในการดําเนินงานของศูนยถายทอดเทคโนโลยี  เพ่ือจัดเปนแหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง เชน คาอาหาร
 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณเก่ียวกับการจัดกิจกรรม คาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน/โครงการ
 และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนและเก่ียวของในการจัดงาน/โครงการ ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงาน
การเกษตร (00320) งานสงเสริมการเกษตร (00321) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองคาย
โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560 หนา 56 (สํานักงานปลัด)
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15. งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม (สํานักงานปลัด) รวม 30,000.00 บาท
15.1 งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค) รวม 30,000.00 บาท
หมวดคาใชสอย รวม 30,000.00 บาท

.

(2) คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการกําจัดผักตบชวาและวัชพืชคลองสวยน้ําใส  ตั้งไว 10,000.-
 บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการตามโครงการฯ  เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณเก่ียวกับการจัด
กิจกรรม คาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน/โครงการ และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนและเก่ียวของในการจัดงาน/
โครงการ ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานการเกษตร (00320) งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม (00322)
ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560 หนา
84 (สํานักงานปลัด)

            15.1.1 ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ  ตั้งไว 30,000.-
 บาท  เพ่ือจายเปน

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

(1) คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ  ตั้งไว 10,000.- บาท  เพ่ือจาย
เปนคาใชจายกิจกรรมปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาใชจายเก่ียวกับสถานท่ี คาวัสดุ
อุปกรณเก่ียวกับการจัดกิจกรรม คาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน/โครงการ และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนและ
เก่ียวของในการจัดงาน/โครงการ ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงานการเกษตร (00320) งาน
อนุรักษแหลงน้ําและปาไม (00322) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนว
ทางการพัฒนาป พ.ศ.2560 หนา 82 (สํานักงานปลัด)

(3) คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาภูมิทัศนขางถนน  ตั้งไว 10,000.- บาท  เพ่ือจาย
เปนคาใชจายในการตามโครงการฯ  เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณเก่ียวกับการจัดกิจกรรม คาใชจายใน
การโฆษณาประชาสัมพันธงาน/โครงการ และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนและเก่ียวของในการจัดงาน/โครงการ ฯลฯ   ตั้งจาย
จากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานการเกษตร (00320) งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม (00322) ปรากฎในแผนพัฒนา
สามป (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2560 หนา 84 (สํานักงานปลัด)
                    ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0801.3/ว 1027 ลงวันท่ี 6 มีนาคม 2556 และดวนมาก
 ท่ี มท 0808.2/ว 3523 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2559

                    ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0801.3/ว 1027 ลงวันท่ี 6 มีนาคม 2556



ภาคผนวกภาคผนวก




