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สวนท่ี 1
คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562

ของ

อําเภอประทาย    จังหวัดนครราชสีมา
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
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               1. สถานะการคลัง
                   1.1 งบประมาณรายจายท่ัวไป

                         ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม  พ.ศ. 2561
                               1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 20,226,673.27 บาท
                               1.1.2 เงินสะสม 5,425,706.62 บาท
                               1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม 6,906,046.42 บาท

                   1.2 เงินกูคงคาง - บาท

               2. การบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ 2560

                        หมวดภาษีอากร 82,715.26 บาท
                        หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 26,123.70 บาท
                        หมวดรายไดจากทรัพยสิน 44,228.51 บาท
                        หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย - บาท
                        หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 79,850.00 บาท
                        หมวดรายไดจากทุน - บาท
                        หมวดภาษีจัดสรร 13,555,744.58 บาท
                        หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 13,678,116.00 บาท

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562

เรียน   ทานประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย

                  บัดนี้  ถึงเวลาท่ีคณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป  ตอสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองคายอีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้น  ในโอกาสนี้  คณะผูบริหารองคการ
บริหารสวนตําบลหนองคาย  จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการ
และแนวนโยบายการดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังตอไปนี้

                        ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 องคการบริหารสวนตําบลหนอง
คายมีสถานะการเงินดังนี้

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

(1) รายรับจริงท้ังสิ้น 27,466,778.05 บาท  ประกอบดวย
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                        งบกลาง 7,701,246.00 บาท
                        งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และคาจางชั่วคราว) 9,843,438.00 บาท
                        งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน คาใขสอยและวัสดุ 3,113,355.03 บาท
                           และหมวดคาสาธารณูปโภค)
                        งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง) 1,411,575.00 บาท
                        งบรายจายอ่ืน (หมวดรายจายอ่ืน) 20,000.00 บาท
                        งบเงินอุดหนุน (หมวดเงิดอุดหนุน) 1,572,552.69 บาท

(4) รายจายท่ีจายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค 1,328,336.81 บาท
(5) มีการจายเงินสะสมเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี จํานวน 1,644,590.00 บาท

(ปงบประมาณ 2560 มีการจายขาดเงินสะสมเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี ณ กันยายน 2560
จํานวน 1,644,590.00 บาท)

(2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค 1,328,336.81 บาท
(3) รายจายจริง 23,662,166.72 บาท  ประกอบดวย
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รับจริง รับจริง ประมาณการ ประมาณการ
ป 2560 ณ 31 ก.ค. 2561 ป 2561 ป 2562

1. รายไดจัดเก็บเอง
    1.1 หมวดภาษีอากร 82,715.26 97,907.31 98,400.00 98,500.00

26,123.70 6,677.00 25,000.00 27,400.00
    1.3 หมวดราคาไดจากทรัพยสิน 44,228.51 75,391.93 60,000.00 75,000.00

- - - -
    1.5 หมวดรายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ 79,850.00 60.00 11,000.00 11,000.00
    1.6 หมวดรายไดจากทุน - - - -
รวมรายไดจัดเก็บเอง 232,917.47 180,036.24 194,400.00 211,900.00
2. รายไดท่ีรัฐบาลเก็บและจัดสรรใหองคการบริหารสวนตําบล
    2.1 หมวดภาษีจัดสรร 13,555,744.58 12,729,717.01 14,212,900.00 14,329,300.00

13,555,744.58 12,729,717.01 14,212,900.00 14,329,300.00

    3.1 หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 13,678,116.00 13,854,049.00 14,695,700.00 14,695,700.00
รวมรายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคการบริหารสวนตําบล 13,678,116.00 13,854,049.00 14,695,700.00 14,695,700.00

27,466,778.05 26,763,802.25 29,103,000.00 29,236,900.00

   2.1 รายรับ

รายรับ

    1.2 หมวดคาธรรมเนียมคาปรับและใบอนุญาต

รวมท้ังสิ้น

คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ 2562

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
อําเภอประทาย    จังหวัดนครราชสีมา

 รวมรายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคการบริหารสวนตําบล
3. รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคการบริหารสวนตําบล

    1.4 หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย
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ป 2560 ณ 31 ก.ค. 61 ป 2561 ป 2562
จายจากเงินงบประมาณ
   งบกลาง 7,701,246.00 6,607,871.00 8,379,200.00 9,122,424.00

9,843,438.00 8,332,670.00 11,191,820.00 11,672,776.00

3,113,355.03 2,792,720.58 5,450,060.00 4,599,180.00

   งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง) 1,411,575.00 345,641.00 2,594,850.00 2,289,520.00
   งบรายจายอ่ืน (หมวดรายจายอ่ืน) 20,000.00 - 25,000.00 25,000.00
   งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 1,572,552.69 1,415,483.04 1,462,070.00 1,528,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 23,662,166.72 19,494,385.62 29,103,000.00 29,236,900.00

จายจริง

   งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน  คาจางประจํา
และคาจางชั่วคราว)

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2562

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
อําเภอประทาย    จังหวัดนครราชสีมา

   งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน  ใชสอยและ
วัสดุ และหมวดคาสาธารณูปโภค)

รายจาย

   2.2 รายจาย

ประมาณการ
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ก. ดานบริหารท่ัวไป (00100) 11,121,956 บาท
1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) ยอดรวม 11,008,356 บาท
2. แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) ยอดรวม 113,600 บาท

ข. ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 8,792,520 บาท
1. แผนงานการศึกษา (00210) ยอดรวม 4,324,460 บาท
2. แผนงานสาธารณสุข (00220) ยอดรวม 382,580 บาท
3. แผนงานสังคมสงเคราะห (00230) ยอดรวม 80,000 บาท
4. แผนงานเคหะและชุมชน (00240) ยอดรวม 3,795,480 บาท
5. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250) ยอดรวม 160,000 บาท
6. แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) ยอดรวม 50,000 บาท

ค. ดานเศรษฐกิจ (00300) 200,000 บาท
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) ยอดรวม - บาท
2. แผนงานการเกษตร (00320) ยอดรวม 200,000 บาท
2. แผนงานการพาณิชย (00330) - บาท

ง. ดานการดําเนินงานอ่ืน (00400) 9,122,424 บาท
1. แผนงานงบกลาง (00410) ยอดรวม 9,122,424 บาท

29,236,900 บาท

              เพ่ือใชในการดําเนินงานตามนโยบายของคณะผูบริหารท่ีไดวางแผนไว  ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบลตลอดปงบประมาณ  พ.ศ. 2562 และเพ่ือเปนการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน  จึงเสนอราง
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562 เพ่ือสมาชิกสภาพิจารณาเห็นชอบตอไป

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562 ขององคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
อําเภอประทาย     จังหวัดนครราชสีมา

เหตุผล

ดาน รวมยอด

งบประมาณรายจายท้ังสิ้น
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ขอบัญญัติตําบล

สวนท่ี 2

เรื่อง

งบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562

เรื่อง

ของ

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
อําเภอประทาย    จังหวัดนครราชสีมา
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แผนงานงบกลาง

งบ                              งาน งานงบกลาง (00411) รวม
งบกลาง 9,122,424.00 9,122,424.00
    งบกลาง 8,977,012.00
    บําเหน็จ/บํานาญ 145,412.00

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
อําเภอประทาย    จังหวัดนครราชสีมา

รายจายตามงานและงบรายจาย

ดานการดําเนินงานอื่น (00400)
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แผนงานบริหารงานท่ัวไป  00111  00112  00113
งานบริหารท่ัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งานบริหารงานคลัง

(00111) (00112) (00113)
งบบุคลากร 7,296,760.00 - 1,778,196.00 9,074,956.00
    เงินเดือน (ฝายการเมือง) 3,262,320.00 - -
    เงินเดือน (ฝายประจํา) 4,034,440.00 - 1,778,196.00
งบดําเนินงาน 1,444,400.00 - 428,000.00 1,872,400.00
    คาตอบแทน 209,400.00 - 163,000.00
    คาใชสอย 730,000.00 - 140,000.00
    คาวัสดุ 310,000.00 - 120,000.00
    คาสาธารณูปโภค 195,000.00 - 5,000.00
งบลงทุน 21,000.00 - 15,000.00 36,000.00
    คาครุภัณฑ 21,000.00 - 15,000.00
    คาท่ีดินและสิ่งกอสราง - - -
งบรายจายอ่ืน 25,000.00 - - 25,000.00
    รายจายอ่ืน 25,000.00 - -
งบเงินอุดหนุน - - - -
    เงินอุดหนุน - - -

รวม 8,787,160.00 - 2,221,196.00 11,008,356.00

งบ                              งาน รวม

รายจายตามงานและงบรายจาย
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย

อําเภอประทาย    จังหวัดนครราชสีมา
ดานบริหารทั่วไป (00100)



- 9 -

แผนงานการรักษาความสงบภายใน  00121  00122  00123
งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

(00121) (00122) (00123)
งบบุคลากร - - - -
    เงินเดือน (ฝายการเมือง) - - -
    เงินเดือน (ฝายประจํา) - - -
งบดําเนินงาน - - 113,600.00 113,600.00
    คาตอบแทน - - -
    คาใชสอย - - 110,000.00
    คาวัสดุ - - 3,600.00
    คาสาธารณูปโภค - - -
งบลงทุน - - - -
    คาครุภัณฑ - - -
    คาท่ีดินและสิ่งกอสราง - - -
งบรายจายอ่ืน - - - -
    รายจายอ่ืน - - -
งบเงินอุดหนุน - - - -
    เงินอุดหนุน - - -

รวม - - 113,600.00 113,600.00

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 560,820.00 1,031,040.00 - - 1,591,860.00
    เงินเดือน (ฝายการเมือง) - - - -
    เงินเดือน (ฝายประจํา) 560,820.00 1,031,040.00 - -
งบดําเนินงาน 945,120.00 534,480.00 - - 1,479,600.00
    คาตอบแทน 4,000.00 30,000.00 - -
    คาใชสอย 86,000.00 504,480.00 - -
    คาวัสดุ 838,120.00 - - -
    คาสาธารณูปโภค 17,000.00 - - -
งบลงทุน 5,000.00 - - - 5,000.00
    คาครุภัณฑ 5,000.00 - - -
    คาท่ีดินและสิ่งกอสราง - - - -
งบรายจายอ่ืน - - - - -
    รายจายอ่ืน - - - -
งบเงินอุดหนุน 1,248,000.00 - - - 1,248,000.00
    เงินอุดหนุน 1,248,000.00 - - -

รวม 2,758,940.00 1,565,520.00 - 4,324,460.00

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 - - 102,580.00 - 102,580.00
    คาตอบแทน - - - -
    คาใชสอย - - 47,580.00 -
    คาวัสดุ - - 55,000.00 -
    คาสาธารณูปโภค - - - -
งบลงทุน - - - - -
    คาครุภัณฑ - - - -
    คาท่ีดินและสิ่งกอสราง - - - -
งบรายจายอ่ืน - - - - -
    รายจายอ่ืน - - - -
งบเงินอุดหนุน - - 280,000.00 - 280,000.00
    เงินอุดหนุน - - 280,000.00 -

รวม - - 382,580.00 382,580.00

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 - 80,000.00 80,000.00 531000
    คาตอบแทน - 80,000.00 532000
    คาใชสอย - - 533000
    คาวัสดุ - - 534000
    คาสาธารณูปโภค - -
งบลงทุน - - - 541000
    คาครุภัณฑ - - 542000
    คาท่ีดินและสิ่งกอสราง - -
งบรายจายอ่ืน - - - 551000
    รายจายอ่ืน - -
งบเงินอุดหนุน - - - 561000
    เงินอุดหนุน - -

รวม - 80,000.00 80,000.00

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 1,005,960.00 - - - - 1,005,960.00
    เงินเดือน (ฝายการเมือง) - - - - -
    เงินเดือน (ฝายประจํา) 1,005,960.00 - - - -
งบดําเนินงาน 541,000.00 - - - - 541,000.00
    คาตอบแทน 53,000.00 - - - -
    คาใชสอย 115,000.00 - - - -
    คาวัสดุ 373,000.00 - - - -
    คาสาธารณูปโภค - - - - -
งบลงทุน 5,000.00 2,243,520.00 - - - 2,248,520.00
    คาครุภัณฑ 5,000.00 - - - -
    คาท่ีดินและสิ่งกอสราง - 2,243,520.00 - - -
งบรายจายอ่ืน - - - - - -
    รายจายอ่ืน - - - - -
งบเงินอุดหนุน - - - - - -
    เงินอุดหนุน - - - - -

รวม 1,551,960.00 2,243,520.00 - - - 3,795,480.00

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 - 160,000.00 160,000.00
    คาตอบแทน - - 531000
    คาใชสอย - 160,000.00 532000
    คาวัสดุ - - 533000
    คาสาธารณูปโภค - - 534000
งบลงทุน - - -
    คาครุภัณฑ - - 541000
    คาท่ีดินและสิ่งกอสราง - - 542000
งบรายจายอ่ืน - - -
    รายจายอ่ืน - - 551000
งบเงินอุดหนุน - - -
    เงินอุดหนุน - - 561000

รวม - 160,000.00 160,000.00

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 - 5,000.00 45,000.00 - 50,000.00
    คาตอบแทน - - - -
    คาใชสอย - 5,000.00 45,000.00 -
    คาวัสดุ - - - -
    คาสาธารณูปโภค - - - -
งบลงทุน - - - - -
    คาครุภัณฑ - - - -
    คาท่ีดินและสิ่งกอสราง - - - -
งบรายจายอ่ืน - - - - -
    รายจายอ่ืน - - - -
งบเงินอุดหนุน - - - - -
    เงินอุดหนุน - - - -

รวม - 5,000.00 45,000.00 - 50,000.00

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 145,000.00 55,000.00 200,000.00
    คาตอบแทน - - 531000
    คาใชสอย 145,000.00 55,000.00 532000
    คาวัสดุ - - 533000
    คาสาธารณูปโภค - - 534000
งบลงทุน - - -
    คาครุภัณฑ - - 541000
    คาท่ีดินและสิ่งกอสราง - - 542000
งบรายจายอ่ืน - - -
    รายจายอ่ืน - - 551000
งบเงินอุดหนุน - - -
    เงินอุดหนุน - - 561000

รวม 145,000.00 55,000.00 200,000.00

รายจายตามงานและงบรายจาย
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย

อําเภอประทาย    จังหวัดนครราชสีมา

งบ                              งาน รวม

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

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

รวม - - - - -

รายจายตามงานและงบรายจาย
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย

อําเภอประทาย    จังหวัดนครราชสีมา

งบ                              งาน รวม

ดานเศรษฐกิจ (00300)
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ขอท่ี 1 ขอบัญญัตินี้  เรียกวา "ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง งบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. 2562

ขอท่ี 2 ขอัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม  พ.ศ. 2561 เปนตนไป
ขอท่ี 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562 เปนจํานวนรวมท้ังสิ้น

29,236,900.00 บาท
ขอท่ี 4 งบประมาณรายจายท่ัวไป  จายจากรายไดจัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป

 เปนจํานวนท้ังสิ้น 29,236,900.00 บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้

   ดานบริหารท่ัวไป (00100) 11,121,956.00 บาท
     แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) 11,008,356.00 บาท
     แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) 113,600.00 บาท
  ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 8,792,520.00 บาท
     แผนงานการศึกษา (00210) 4,324,460.00 บาท
     แผนงานสาธารณสุข (00220) 382,580.00 บาท
     แผนงานสังคมสงเคราะห (00230) 80,000.00 บาท
     แผนงานเคหะและชุมชน (00240) 3,795,480.00 บาท
     แผนงานสรางความเข็มแข็งของชุมชน (00250) 160,000.00 บาท
     แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00220) 50,000.00 บาท
  ดานเศรษฐกิจ (00300) 200,000.00 บาท
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) - บาท
     แผนงานการเกษตร (00320) 200,000.00 บาท
     แผนงานการพาณิชย (00330) - บาท
  ดานการดําเนินงานอ่ืน (00400) 9,122,424.00 บาท
     แผนงานงบกลาง (00410) 9,122,424.00 บาท

29,236,900.00 บาท

โดยท่ีเปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562 อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา 87 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2546 องคการบริหารสวนตําบลหนองคายจึงตราขอบัญญัติ
งบประมาณประจําป  พ.ศ. 2562 ข้ึนไวโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  และโดยอนุมัติของ
นายอําเภอประทาย  ดังตอไปนี้

ขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562

ขององคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
อําเภอประทาย   จังหวัดนครราชสีมา

แผนงาน รวมยอด

งบประมาณรายจายท้ังสิ้น





รายละเอียดประกอบขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562

- ประมาณการรายรับ

สวนท่ี 3

อําเภอประทาย    จังหวัดนครราชสีมา

- รายจายตามแผนงาน
- รายละเอียดรายจายตามแผนงาน

ของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย

- ประมาณการรายรับ





รายงานประมาณการรายรับ
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ป 2561 ยอดตาง
ณ 31 ก.ค. 61 (%)

1. หมวดภาษีอากร
   1.1 ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 18,762.00 43,310.43 26,569.50 43,169.67 43,000.00 0.23% 43,100.00
   1.2 ภาษีบํารุงทองท่ี 53,744.50 53,954.12 55,745.76 54,337.64 55,000.00 0.00% 55,000.00
   1.3 ภาษีปาย 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 0.00% 400.00

รวมหมวดภาษีอากร 72,906.50 97,664.55 82,715.26 97,907.31 98,400.00 0.10% 98,500.00
2. หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
   2.1 คาธรรมเนียมเก่ียวกับการสาธารณสุข - - - - - 0.00% -
   2.2 คาธรรมเนียมเก่ียวกับการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว - - - - - 0.00% -

   2.3 คาธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 923.00 1,660.00 1,439.00 497.00 1,000.00 40.00% 1,400.00
   2.4 คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย - - - - - 0.00% -
   2.5 คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 10,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00% 5,000.00
   2.6 คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย - - - - - 0.00% 500.00
   2.7 คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก - - - - - 0.00% -
   2.8 คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและขอบังคับทองถ่ิน - - - - - 0.00% -
   2.9 คาปรับการผิดสัญญา 129,029.50 18,283.32 18,664.70 - 18,000.00 11.11% 20,000.00

ป 2560

ประมาณการ

ป 2561 ป 2562

รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ 2562

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
อําเภอประทาย    จังหวัดนครราชสีมา

รายรับจริง

ป 2558 ป 2559
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ป 2561 ยอดตาง
ณ 31 ก.ค. 61 (%)

ป 2560

ประมาณการ

ป 2561 ป 2562

รายรับจริง

ป 2558 ป 2559

   2.10 คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการท่ีเปน
อันตรายตอสุขภาพ

- - - - - 0.00% -

   2.11 คาใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 380.00 580.00 560.00 930.00 500.00 0.00% 500.00
   2.12 คาใบอนุญาตอื่นๆ - - - 30.00 - 0.00% -

                         รวมหมวดคาธรรมเนียม คาปรับ
และใบอนุญาต

140,332.50 25,523.32 25,663.70 6,457.00 24,500.00 11.84% 27,400.00
3. หมวดรายไดจากทรัพยสิน
   3.1 ดอกเบี้ย 111,641.00 90,246.33 44,228.51 75,391.93 60,000.00 25.00% 75,000.00

รวมหมวดรายไดจากทรัพยสิน 111,641.00 90,246.33 44,228.51 75,391.93 60,000.00 25.00% 75,000.00
4. หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
   4.1 คาขายแบบแปลน 155,500.00 47,100.00 79,000.00 - 10,000.00 0.00% 10,000.00
   4.2 คารับรองสําเนาและถายเอกสาร - - 0.00% -
   4.3 รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 1,958.00 1,430.00 850.00 60.00 1,000.00 0.00% 1,000.00

รวมหมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 157,458.00 48,530.00 79,850.00 60.00 11,000.00 0.00% 11,000.00
5. หมวดภาษีจัดสรร
   5.1 ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 7,699,066.60 8,108,989.57 7,167,346.95 6,981,190.84 8,100,000.00 0.00% 8,100,000.00

5.2 ภาษีมูลคาเพ่ิม 1 ใน 9 2,412,314.12 2,264,920.31 2,229,978.54 1,916,389.14 2,264,900.00 0.00% 2,264,900.00
   5.3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 124,622.50 135,550.08 116,143.38 77,719.33 135,000.00 0.00% 135,000.00
   5.4 ภาษีสุรา 992,792.62 1,044,251.02 1,060,561.09 - 1,000,000.00 -100.00% -
   5.5 ภาษีสรรพสามิต 1,728,439.57 2,247,104.71 2,556,816.86 3,363,428.53 2,247,000.00 49.68% 3,363,400.00
   5.6 คาภาคหลวงแร 21,824.12 46,851.58 65,399.33 29,178.82 46,000.00 0.00% 46,000.00
   5.7 คาภาคหลวงปโตรเลียม 73,311.97 35,537.78 33,052.43 24,038.35 35,000.00 0.00% 35,000.00
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ป 2561 ยอดตาง
ณ 31 ก.ค. 61 (%)

ป 2560

ประมาณการ

ป 2561 ป 2562

รายรับจริง

ป 2558 ป 2559

   5.8 คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม
ประมวลกฎหมายท่ีดิน 336,828.00 385,183.00 326,446.00 337,772.00 385,000.00 0.00% 385,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 13,389,199.50 14,268,388.05 13,555,744.58 12,729,717.01 14,212,900.00 0.82% 14,329,300.00
6. หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป
   6.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจ
หนาท่ีและภารกิจถายโอนเลือกทํา 6,340,688.00 6,346,880.00 13,678,116.00 13,854,049.00 14,695,700.00 0.00% 14,695,700.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 6,340,688.00 6,346,880.00 13,678,116.00 13,854,049.00 14,695,700.00 0.00% 14,695,700.00
รวมทุกหมวด 20,212,225.50 20,877,232.25 27,466,318.05 26,763,582.25 29,102,500.00 0.46% 29,236,900.00
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ประมาณการรายรับรวมท้ังสิ้น 29,236,900.- บาท แยกเปน

รายไดจัดเก็บเอง
1. หมวดภาษีอากร    รวมท้ังสิ้น 98,500.- บาท    แยกเปน

1.1 ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน   จํานวน 43,100- บาท  คําชี้แจงประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา  เนื่องจาก
คาดวาจะสามารถจัดเก็บมีแนวโนมสูงข้ึน
1.2 ภาษีบํารุงทองท่ี   จํานวน 55,000- บาท  คําชี้แจงประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา
1.3 ภาษีปาย   จํานวน 400- บาท  คําชี้แจงประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา
1.4 อากรการฆาสัตว   จํานวน - บาท  คําชี้แจงไมไดประมาณการไว

2. หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต    รวมท้ังสิ้น 27,400.- บาท    แยกเปน
2.1 คาธรรมเนียมเก่ียวกับการสาธารณสุข   จํานวน - บาท  คําชี้แจงไมไดประมาณการไว
2.2 คาธรรมเนียมเก่ียวกับการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว   จํานวน - บาท  คําชี้แจงไมไดประมาณการไว
2.3 คาธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร   จํานวน 1,400- บาท  คําชี้แจงประมาณการไวสูงกวาปท่ีผาน
มา  เนื่องจากคาดวาจะสามารถจัดเก็บมีแนวโนมสูงข้ึน
2.4 คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย   จํานวน - บาท  คําชี้แจงไมไดประมาณการไว
2.5 คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล   จํานวน 5,000- บาท  คําชี้แจงประมาณการไวเทากับปท่ี
ผานมา
2.6 คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย   จํานวน 500- บาท  คําชี้แจงประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา
2.7 คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก   จํานวน - บาท  คําชี้แจงไมไดประมาณการไว
2.8 คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและขอบังคับทองถ่ิน   จํานวน - บาท  คําชี้แจงไมไดประมาณการไว
2.9 คาปรับการผิดสัญญา   จํานวน 20,000- บาท  คําชี้แจงประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา  เนื่องจากคาด
วาจะสามารถจัดเก็บมีแนวโนมสูงข้ึน
2.10 คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ   จํานวน - บาท  คําชี้แจงไมได
ประมาณการไว
2.11 คาใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร   จํานวน 500- บาท  คําชี้แจงประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา
2.12 คาใบอนุญาตอ่ืนๆ   จํานวน - บาท  คําชี้แจงไมไดประมาณการไว

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
อําเภอประทาย   จังหวัดนครราชสีมา
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3. หมวดรายไดจากทรัพยสิน    รวมท้ังสิ้น 75,000.- บาท    แยกเปน
2.1 คาดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร   จํานวน 75,000- บาท  คําชี้แจงประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา
เนื่องจากคาดวาจะไดดอกเบี้ยธนาคารมีแนวโนมสูงข้ึน

4. หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด    รวมท้ังสิ้น 11,000.- บาท    แยกเปน
4.1 คาขายแบบแปลน (เอกสารสอบราคา) จํานวน 10,000- บาท  คําชี้แจงประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา

4.2 คารับรองสําเนาและถายเอกสาร   จํานวน - บาท  คําชี้แจงไมไดประมาณการไว
4.3 รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ   จํานวน 1,000- บาท  คําชี้แจงประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา

รายไดจัดสรร
5. หมวดภาษีจัดสรร    รวมท้ังสิ้น 14,329,300.- บาท    แยกเปน

5.1 ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ   จํานวน 8,100,000- บาท  คําชี้แจงประมาณการไวเทากับป
ท่ีผานมา
5.2 ภาษีมูลคาเพ่ิม 1 ใน 9 จํานวน 2,264,900- บาท  คําชี้แจงประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา
5.3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ   จํานวน 135,000- บาท  คําชี้แจงประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา

5.4 ภาษีสุรา   จํานวน - บาท  คําชี้แจงไมไดประมาณการไว
5.5 ภาษีสรรพสามิต   จํานวน 3,363,400- บาท  คําชี้แจงประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา  เนื่องจากคาด
วาจะไดรับการจัดสรรมีแนวโนมสูงข้ึน
5.6 คาภาคหลวงแร   จํานวน 46,000- บาท  คําชี้แจงประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา

5.7 คาภาคหลวงปโตรเลียม   จํานวน 35,000- บาท  คําชี้แจงประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา

5.8 คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน   จํานวน 385,000- บาท  คํา
ชี้แจงประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา

อุดหนุนทั่วไป
6. หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป    รวมท้ังสิ้น 14,695,700.- บาท    แยกเปน

1.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป หมวดเงินอุดหนุน   จํานวน 14,695,700- บาท  คําชี้แจงประมาณการไวเทากับปท่ี
ผานมา (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว3028 ลงวันท่ี 6 มิถุนายน 2561 เรื่องซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน)





รายงานประมาณการรายจายท่ัวไป
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รหัส
รายจาย
500000 29,236,900.00

งบกลาง 510000 9,122,424.00
1 คาชําระหนี้เงินตน 110100 -
2 คาชําระดอกเบี้ย 110200 -
3 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 110300 95,816.00
4 เงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการประปา 110400 -
5 เงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล 110500 -
6 เงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการโครงการอ่ืน 110600 -
7 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 110700 6,037,200.00
8 เบี้ยยังชีพคนพิการ 110800 2,352,000.00
9 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 110900 54,000.00
10 สํารองจาย 111000 287,996.00
11 รายจายตามขอผูกพัน 111100 100,000.00
12 เงินชวยพิเศษ 111200 50,000.00

บําเหน็จ/บํานาญ
1 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (กบท.) 120100 145,412.00
2 เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ชคบ.) 120200 -
3 เงินชวยพิเศษผูรับบํานาญ 120300 -
4 เงินบําเหน็จบํานาญขาราชการถายโอน 120400 -
5 เงินชวยพิเศษผูรับบํานาญขาราชการถายโอน 120500 -
6 เงินบําเหน็จบํานาญพนักงานครู 120600 -
7 เงินชวยพิเศษผูรับบํานาญพนักงานครู 120700 -
8 เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลผูรับบํานาญ 120800 -

งบบุคลากร 520000 11,672,776.00
     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 2562

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 8,410,456.00
1 เงินเดือนพนักงาน 220100 6,074,140.00
2 เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงาน 220200 84,000.00
3 เงินประจําตําแหนง 220300 336,000.00
4 เงินวิทยฐานะ 220400 -
5 คาจางลูกจางประจํา 220500 -
6 เงินเพ่ิมตางๆ ของลูกจางประจํา 220600 -
7 คาตอบแทนพนักงานจาง 220700 1,774,284.00
8 เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง 220800 142,032.00
9 เงินเบี้ยกันดาร 220900 -

10 เงินเดือนพนักงานถายโอน 221000 -
11 เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานถายโอน 221100 -

งบดําเนินงาน 530000 4,599,180.00
     คาตอบแทน 531000 459,400.00

1
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

310100
115,000.00

2 คาเบี้ยประชุม 310200 -
3 คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 310300 20,000.00
4 คาเชาบาน 310400 211,600.00
5 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 310500 112,800.00
6 เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 310600 -
7 เงินชวยเหลือบุตร 310700 -

     คาใชสอย 532000 2,223,060.00
1 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 320100 160,000.00
2 รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 320200 30,000.00
3

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ
320300

1,863,060.00
4 คาบํารุงรักษาและซอมแซม 320400 170,000.00
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รหัส
รายจาย

หมวด
รายจาย รวมรายจาย

     คาวัสดุ 533000 1,699,720.00
1 วัสดุสํานักงาน 330100 205,000.00
2 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 330200 72,000.00
3 วัสดุงานบานงานครัว 330300 40,000.00
4 คาอาหารเสริม (นม) 330400 757,120.00
5 คาอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 330500 -
6 วัสดุกอสราง 330600 200,000.00
7 วัสดุยานพาหนะและขนสง 330700 20,000.00
8 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 330800 160,000.00
9 วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 330900 57,000.00

10 วัสดุการเกษตร 331000 -
11 วัสดุโฆษณาและเผยแพร 331100 15,000.00
12 วัสดุเครื่องแตงกาย 331200 -
13 วัสดุกีฬา 331300 -
14 วัสดุคอมพิวเตอร 331400 170,000.00
15 วัสดุการศึกษา 331500 -
16 วัสดุเครื่องดับเพลิง 331600 3,600.00
17 วัสดุอ่ืน 331700 -

     คาสาธารณูปโภค 534000 217,000.00
1 คาไฟฟา 340100 125,000.00
2 คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 340200 4,000.00
3 คาบริการโทรศัพท 340300 6,000.00
4 คาบริการไปรษณีย 340400 5,000.00
5 คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 340500 77,000.00

งบลงทุน 540000 2,289,520.00
     คาครุภัณฑ 541000 46,000.00

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

หมวด
รายจาย รวมรายจาย

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

10 ครุภัณฑโรงงาน 411000 -
11 ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง 411100 -
12 ครุภัณฑกีฬา 411200 -
13 ครุภัณฑสํารวจ 411300 -
14 ครุภัณฑอาวุธ 411400 -
15 ครุภัณฑดนตรีและนาฏศิลป 411500 -
16 ครุภัณฑคอมพิวเตอร 411600 31,000.00
17 ครุภัณฑอ่ืน 411700 -
18 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 411800 15,000.00

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 542000 2,243,520.00
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 311,020.00

10 คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 421000 1,932,500.00
11 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง 421100 -
12 คาออกแบบ คาควบคุมงานท่ีจายใหแกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก

เพ่ือใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง
421200 -

13 คาจางท่ีปรึกษาซึ่งเก่ียวกับสิ่งกอสราง หรือเพ่ือใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง 421300 -
งบเงินอุดหนุน 560000 1,528,000.00

1 เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 610100 280,000.00
2 เงินอุดหนุนสวนราชการ 610200 1,248,000.00
3 เงินอุดหนุนเอกชน 610300 -



- 31 -

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 8,787,160.00
วางแผนสถิติและวิชาการ 00112 -

บริหารงานคลัง 00113 2,221,196.00
บริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 00121 -

งานเทศกิจ 00122 -
ปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123 113,600.00

ดานบริการชุมชนและ
สังคม

00200 แผนงานการศึกษา 00210      4,324,460.00 บริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 00211 2,758,940.00
ระดับกอนวัยเรียนและปฐมศึกษา 00212 1,565,520.00

ระดับมัธยมศึกษา 00213 -
ศึกษาไมกําหนดระดับ 00214 -

แผนงานสาธารารณสุข 00220         382,580.00 บริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข 00221 -
งานโรงพยาบาล 00222 -

บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 00223 382,580.00
ศูนยบริการสาธารณสุข 00224 -

แผนงานสังคมสงเคราะห 00230          80,000.00 บริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห 00231 -
สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 00232 80,000.00

แผนงานเคหะและชุมชน 00240      3,795,480.00 บริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 00241 1,551,960.00
ไฟฟาถนน 00242 2,243,520.00

สวนสาธารณะ 00243 -
กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244 -

งาน รวมงบประมาณ
ตามงานรหัส

00110

00120

รวมแผนงาน/งาน

ดาน รหัส แผนงาน รหัส

ดานบริหารท่ัวไป

        113,600.00

    11,008,356.00แผนงานบริหารงานท่ัวไป00100

แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน
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รวมงบประมาณ
ตามแผนงาน

งาน รวมงบประมาณ
ตามงานรหัส

รวมแผนงาน/งาน

ดาน รหัส แผนงาน รหัส

บําบัดน้ําเสีย 00245 -
แผนงานสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน

00250         160,000.00 บริหารท่ัวไปเก่ียวกับสรางความเขมแข็งของชุมชน 00251 -
สงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 00252 160,000.00

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ

00260          50,000.00 บริหารท่ัวไปเก่ียวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

00261 -

กีฬาและนันทนาการ 00262 5,000.00
ศาสนาและวัฒนธรรมทองถ่ิน 00263 45,000.00

วิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเท่ียว 00264 -
บริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 00311 -

กอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 00312 -
สงเสริมการเกษตร 00321 145,000.00

อนุรักษแหลงน้ําและปาไม 00322 55,000.00
กิจการสถานธนานุบาล 00331 -

กิจการประปา 00332 -
ตลาดสด 00333 -

โรงฆาสัตว 00334 -
ดานการดําเนินงานอ่ืน 00400 แผนงานงบกลาง 00410 9,122,424.00 งบกลาง 00411 9,122,424.00

29,236,900.00

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา

00310

แผนงานการเกษตร 00320

                   -

รวม

-

200,000.00

ดานการเศรษฐกิจ 00300

แผนงานการพาณิชย 00330





รายละเอียดรายจายตามแผนงาน
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จายจริง
ป 2560 ป 2561 ยอดตาง(%) ป 2562

1.1 แผนงานงบกลาง
1.1.1 งานงบกลาง

1.หมวดงบกลาง
ประเภท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 81,174.00 86,588.00 10.66% 95,816.00
ประเภท เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 5,170,800.00 5,426,400.00 11.26% 6,037,200.00
ประเภท เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,006,400.00 2,249,400.00 4.56% 2,352,000.00

รายงานประมาณการรายจายประจําปงบประมาณ 2562
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย

อําเภอประทาย    จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการ

1.ดานการดําเนินงานอื่น

รายการ

ประเภท เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,006,400.00 2,249,400.00 4.56% 2,352,000.00
ประเภท เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 54,000.00 54,000.00 0.00% 54,000.00
ประเภท สํารองจาย 154,882.00 268,799.00 7.14% 287,996.00
ประเภท รายจายตามขอผูกพัน 100,000.00 100,000.00 0.00% 100,000.00
      - รายการ เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ  อบต.หนองคาย  อําเภอประทาย
จังหวัดนครราชสีมา

100,000.00 100,000.00 0.00% 100,000.00

ประเภท เงินชวยพิเศษ - 50,000.00 0.00% 50,000.00
ประเภท เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) 133,990.00 144,013.00 0.97% 145,412.00

รวมหมวดงบกลาง 7,701,246.00 8,379,200.00 8.87% 9,122,424.00
รวมงบกลาง 7,701,246.00 8,379,200.00 8.87% 9,122,424.00

รวมแผนงานงบกลาง 7,701,246.00 8,379,200.00 8.87% 9,122,424.00
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จายจริง
ป 2560 ป 2561 ยอดตาง(%) ป 2562

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
ประเภท เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวน
ตําบล

86,400.00 86,400.00 0.00% 86,400.00
ประเภท เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 2,491,664.00 2,577,600.00 0.00% 2,577,600.00

รวมเงินเดือน (ฝายการเมือง) 3,176,384.00 3,262,320.00 0.00% 3,262,320.00

2.ดานบริหารท่ัวไป

ประเภท เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 2,491,664.00 2,577,600.00 0.00% 2,577,600.00
รวมเงินเดือน (ฝายการเมือง) 3,176,384.00 3,262,320.00 0.00% 3,262,320.00

เงินเดือน (ฝายประจํา)
ประเภท เงินเดือนพนักงาน 2,069,756.00 2,666,440.00 0.00% 2,666,440.00
ประเภท เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน 84,000.00 84,000.00 0.00% 84,000.00
ประเภท เงินประจําตําแหนง 168,000.00 168,000.00 0.00% 168,000.00
ประเภท คาตอบแทนพนักงานจาง 954,260.00 993,360.00 5.70% 1,050,000.00
ประเภท เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง 77,348.00 84,000.00 -21.43% 66,000.00

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 3,353,364.00 3,995,800.00 0.97% 4,034,440.00
รวมหมวดเงินเดือน 6,529,748.00 7,258,120.00 0.53% 7,296,760.00

รวมงบบุคลากร 6,529,748.00 7,258,120.00 0.53% 7,296,760.00
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จายจริง
ป 2560 ป 2561 ยอดตาง(%) ป 2562

ประมาณการรายการ

2. งบดําเนินงาน
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  และคาสาธารณูปโภค
หมวดคาตอบแทน

ประเภท คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น - 330,000.00 -78.79% 70,000.00
      - รายการ คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น - 50,000.00 40.00% 70,000.00
      - รายการ เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงินโบนัส) - 280,000.00 -100.00% -
ประเภท คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - 10,000.00 -50.00% 5,000.00
ประเภท คาเชาบาน 56,300.00 91,600.00 0.00% 91,600.00
ประเภท เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 17,400.00 23,000.00 86.09% 42,800.00

รวมหมวดคาตอบแทน 73,700.00 454,600.00 -53.94% 209,400.00
หมวดคาใชสอย

ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ 87,800.00 100,000.00 0.00% 100,000.00ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ 87,800.00 100,000.00 0.00% 100,000.00
      - รายการ คาใชจายในการจางเหมายามอยูเวร - - 0.00% 60,000.00
      - รายการ คาใชจายในการรังวัดสอบเขตท่ีดินสาธารณะประโยชน - - 0.00% 20,000.00
      - รายการ คาใชจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ 87,800.00 100,000.00 -80.00% 20,000.00
ประเภท รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 32,633.00 35,000.00 -14.29% 30,000.00
      - รายการ คาเลี้ยงรับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล - 35,000.00 -14.29% 30,000.00
      - รายการ คาเลี้ยงรับรองการประชุมสภา 32,633.00 - 0.00% -
ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 185,502.00 535,000.00 -3.74% 515,000.00
      - รายการ คาใชจายจัดงานรัฐพิธีและวันสําคัญของชาติ 1,000.00 10,000.00 0.00% 10,000.00
      - รายการ คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 181,702.00 215,000.00 -6.98% 200,000.00
      - รายการ คาใชจายในการเลือกตั้ง - 300,000.00 0.00% 300,000.00
      - รายการ คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการ อบต. เคลื่อนท่ี 2,800.00 10,000.00 -50.00% 5,000.00
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จายจริง
ป 2560 ป 2561 ยอดตาง(%) ป 2562

ประมาณการรายการ

ประเภท คาบํารุงรักษาและซอมแซม 37,385.23 85,000.00 0.00% 85,000.00
รวมหมวดคาใชสอย 431,120.23 855,000.00 -14.62% 730,000.00

หมวดคาวัสดุ
ประเภท วัสดุสํานักงาน 115,748.00 100,000.00 0.00% 100,000.00
ประเภท วัสดุไฟฟาและวิทยุ 16,338.00 20,000.00 0.00% 20,000.00
ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนสง 15,200.00 20,000.00 0.00% 20,000.00
ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 65,537.00 110,000.00 0.00% 110,000.00
ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร - 20,000.00 -50.00% 10,000.00
ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร 45,800.00 50,000.00 0.00% 50,000.00

รวมหมวดคาวัสดุ 258,623.00 320,000.00 -3.13% 310,000.00
หมวดคาสาธารณูปโภค

ประเภท คาไฟฟา 89,076.88 120,000.00 -8.33% 110,000.00ประเภท คาไฟฟา 89,076.88 120,000.00 -8.33% 110,000.00
ประเภท คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 312.00 2,000.00 0.00% 2,000.00
ประเภท คาบริการโทรศัพท 2,867.60 6,000.00 0.00% 6,000.00
ประเภท คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 87,489.62 89,000.00 -13.48% 77,000.00

รวมคาสาธารณูปโภค 179,746.10 217,000.00 -10.14% 195,000.00
รวมงบดําเนินงาน 943,189.33 1,846,600.00 -21.78% 1,444,400.00

3. งบรายจายอื่น
หมวดรายจายอื่น

ประเภท รายจายอื่น 20,000.00 25,000.00 0.00% 25,000.00
รวมหมวดรายจายอื่น 20,000.00 25,000.00 0.00% 25,000.00

รวมงบรายจายอื่น 20,000.00 25,000.00 0.00% 25,000.00
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4. งบลงทุน
หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง
หมวดคาครุภัณฑ

ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน 33,901.68 13,800.00 -100.00% -
      - รายการคาจัดซ้ือเกาอี้สําหรับพนักงานสวนตําบล 4,301.68 - 0.00% -
      - รายการคาจัดซ้ือตูเหล็กเก็บเอกสารแบบ 4 ลิ้นชัก  จํานวน 1 หลัง - 7,900.00 -100.00% -
      - รายการคาจัดซ้ือโตะและเกาอี้รับรอง (โซฟา) จํานวน 2 ชุด 29,600.00 - 0.00% -
      - รายการคาจัดเกาอี้สําหรับผูบริหาร  จํานวน 1 ชุด - 5,900.00 -100.00% -
ประเภท ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 99,500.00 - 0.00% -
      - รายการ คาจัดซ้ือชุดเครื่องเสียงสําหรับงานกลางแจง จํานวน 1 ชุด 99,500.00 - 0.00% -
ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร 23,890.00 - 0.00% 16,000.00
      - รายการคาจัดซ้ือคอมพิวเตอร  จํานวน 1 เครื่อง - - 0.00% 16,000.00      - รายการคาจัดซ้ือคอมพิวเตอร  จํานวน 1 เครื่อง - - 0.00% 16,000.00
      - รายการคาจัดซ้ือเครื่องพิมพ 7,900.00 - 0.00% -
      - รายการคาจัดซ้ือคอมพิวเตอรโนตบุก 15,990.00 - 0.00% -
ประเภท คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 37,385.23 5,000.00 0.00% 5,000.00

รวมคาครุภัณฑ 194,676.91 18,800.00 11.70% 21,000.00
รวมหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง 194,676.91 18,800.00 11.70% 21,000.00

รวมงบลงทุน 194,676.91 18,800.00 11.70% 21,000.00
รวมงานบริหารท่ัวไป 202,576.91 9,148,520.00 -3.95% 8,787,160.00
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2.1.2 งานบริหารคลัง (กองคลัง)
1. งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน
เงินเดือน (ฝายประจํา)

ประเภท เงินเดือนพนักงาน 1,162,120.00 1,405,080.00 11.99% 1,573,560.00
ประเภท เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน - - 0.00% -
ประเภท เงินประจําตําแหนง 42,000.00 42,000.00 0.00% 42,000.00
ประเภท คาตอบแทนพนักงานจาง 123,090.00 140,280.00 3.11% 144,636.00
ประเภท เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง 24,000.00 30,000.00 -40.00% 18,000.00

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 1,351,210.00 1,617,360.00 9.94% 1,778,196.00
รวมหมวดเงินเดือน 1,351,210.00 1,617,360.00 9.94% 1,778,196.00

รวมงบบุคลากร 1,351,210.00 1,617,360.00 9.94% 1,778,196.00รวมงบบุคลากร 1,351,210.00 1,617,360.00 9.94% 1,778,196.00
2. งบดําเนินงาน
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  และคาสาธารณูปโภค
หมวดคาตอบแทน

ประเภท คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 16,450.00 190,000.00 -78.95% 40,000.00
      - รายการ ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

16,450.00 40,000.00 0.00% 40,000.00
      - รายการ เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงินโบนัส) - 150,000.00 -100.00% -
ประเภท คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - 10,000.00 0.00% 10,000.00
ประเภท คาเชาบาน 73,500.00 78,000.00 0.00% 78,000.00
ประเภท เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 38,050.00 35,000.00 0.00% 35,000.00

รวมหมวดคาตอบแทน 128,000.00 313,000.00 -47.92% 163,000.00
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หมวดคาใชสอย
ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ 1,330.00 20,000.00 0.00% 20,000.00
      - รายการ คาใชจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ 1,330.00 20,000.00 0.00% 20,000.00
ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 55,816.00 100,000.00 0.00% 100,000.00
      - รายการ คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 55,816.00 50,000.00 0.00% 50,000.00
      - รายการ โครงการจัดทําแผนท่ีภาษี - 50,000.00 0.00% 50,000.00
ประเภท คาบํารุงรักษาและซอมแซม - 35,000.00 -42.86% 20,000.00

รวมหมวดคาใชสอย 57,146.00 155,000.00 -9.68% 140,000.00
หมวดคาวัสดุ

ประเภท วัสดุสํานักงาน 24,679.00 50,000.00 0.00% 50,000.00
ประเภท วัสดุงานบานงานครัว 12,479.00 20,000.00 0.00% 20,000.00
ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร 47,500.00 20,000.00 150.00% 50,000.00

รวมหมวดคาวัสดุ 84,658.00 90,000.00 33.33% 120,000.00รวมหมวดคาวัสดุ 84,658.00 90,000.00 33.33% 120,000.00
หมวดคาสาธารณูปโภค

ประเภท คาบริการไปรษณีย 2,610.00 8,000.00 -37.50% 5,000.00
รวมคาสาธารณูปโภค 2,610.00 8,000.00 -37.50% 5,000.00

รวมงบดําเนินงาน 272,414.00 566,000.00 -24.38% 428,000.00
3. งบลงทุน
หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง
หมวดคาครุภัณฑ

ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน - - 0.00% -
      - รายการคาจัดซ้ือเกาอี้สําหรับพนักงานสวนตําบล 8,603.32 5,900.00 -100.00% -
ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร - - 0.00% 15,000.00
      - รายการคาจัดซ้ือพิมพ - 16,000.00 -6.25% 15,000.00

รวมคาครุภัณฑ - - 0.00% 15,000.00
รวมหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง - - 0.00% 15,000.00
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รวมงบลงทุน - - 0.00% 15,000.00
รวมงานบริหารคลัง 1,623,624.00 2,183,360.00 1.73% 2,221,196.00

2.2.2 งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
1. งบดําเนินงาน
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  และคาสาธารณูปโภค
หมวดคาใชสอย

ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 23,470.00 95,000.00 15.79% 110,000.00
      - รายการ คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการฝกอบรมปองกันภัยเบื้องตน - 10,000.00 0.00% 10,000.00
      - รายการ คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด - 20,000.00 0.00% 20,000.00

      - รายการ คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการฝกอบรมทบทวน อปพร. - - 0.00% 55,000.00
      - รายการ คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลปใหม สงกรานต

23,470.00 65,000.00 -61.54% 25,000.00      - รายการ คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลปใหม สงกรานต

23,470.00 65,000.00 -61.54% 25,000.00

      - รายการ คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการฝกอบรมทบทวน อปพร. - - 0.00% 55,000.00
รวมหมวดคาใชสอย 23,470.00 95,000.00 15.79% 110,000.00

หมวดคาวัสดุ
ประเภท วัสดุเครื่องดับเพลิง - - 0.00% 3,600.00

รวมหมวดคาวัสดุ - - 0.00% 3,600.00
รวมงบดําเนินงาน 23,470.00 95,000.00 19.58% 113,600.00

รวมงานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 23,470.00 95,000.00 19.58% 113,600.00
รวมทุกแผนงาน(ดานบริหารท่ัวไป) 1,849,670.91 11,426,880.00 -2.67% 11,121,956.00
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3.1 แผนงานการศึกษา
3.1.1 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา (สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

1. งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน
เงินเดือน (ฝายประจํา)

ประเภท เงินเดือนพนักงาน 320,640.00 333,060.00 7.91% 359,400.00
ประเภท เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน - - 0.00% -

3.ดานบริการชุมชนและสังคม

ประเภท เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน - - 0.00% -
ประเภท เงินประจําตําแหนง 42,000.00 42,000.00 0.00% 42,000.00
ประเภท คาตอบแทนพนักงานจาง 133,680.00 139,080.00 3.99% 144,636.00
ประเภท เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง 24,000.00 20,340.00 -27.32% 14,784.00

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 520,320.00 534,480.00 4.93% 560,820.00
รวมหมวดเงินเดือน 520,320.00 534,480.00 4.93% 560,820.00

รวมงบบุคลากร 520,320.00 534,480.00 4.93% 560,820.00
2. งบดําเนินงาน
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  และคาสาธารณูปโภค
หมวดคาตอบแทน

ประเภท คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น - 100,000.00 -100.00% -
      - รายการ เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงินโบนัส) - 100,000.00 -100.00% -
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ประเภท คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - 6,000.00 -33.33% 4,000.00
ประเภท เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร - - 0.00% -

รวมหมวดคาตอบแทน - 220,600.00 -98.19% 4,000.00
หมวดคาใชสอย

ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ 4,780.00 15,000.00 -33.33% 10,000.00
ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 55,806.00 86,000.00 -23.26% 66,000.00
      - รายการ คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 52,936.00 50,000.00 -20.00% 40,000.00
      - รายการ คาใชจายในการจัดงานวันเด็กแหงชาติ - 20,000.00 0.00% 20,000.00
      - รายการ คาใชจายในการจัดงานวันแมแหงชาติ 2,870.00 6,000.00 0.00% 6,000.00
ประเภท คาบํารุงรักษาและซอมแซม - 15,000.00 -33.33% 10,000.00

รวมหมวดคาใชสอย 60,586.00 116,000.00 -25.86% 86,000.00
หมวดคาวัสดุหมวดคาวัสดุ

ประเภท วัสดุสํานักงาน 29,838.00 25,000.00 0.00% 25,000.00
ประเภท วัสดุไฟฟาและวิทยุ - 2,000.00 0.00% 2,000.00
ประเภท วัสดุงานบานงานครัว 20,000.00 20,000.00 0.00% 20,000.00
ประเภท คาอาหารเสริม (นม) 808,916.44 825,760.00 -8.31% 757,120.00
      - รายการ คาจัดซ้ืออาหารเสริม(นม) สําหรับโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)

808,916.44 667,680.00 -5.92% 628,160.00

ประเภท วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย - 2,000.00 0.00% 2,000.00
ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร - 2,000.00 0.00% 2,000.00
ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร 34,160.00 20,000.00 50.00% 30,000.00

รวมหมวดคาวัสดุ 892,914.44 896,760.00 -6.54% 838,120.00
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หมวดคาสาธารณูปโภค
ประเภท คาไฟฟา 14,322.26 20,000.00 -25.00% 15,000.00
ประเภท คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 1,865.00 2,000.00 0.00% 2,000.00
ประเภท คาบริการไปรษณีย - 500.00 -100.00% -

รวมคาสาธารณูปโภค 16,187.26 22,500.00 -24.44% 17,000.00
รวมงบดําเนินงาน 969,687.70 1,255,860.00 -24.74% 945,120.00

3. งบอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)
ประเภท เงินอุดหนุนสวนราชการ 1,338,000.00 1,284,080.00 -2.81% 1,248,000.00
      - รายการอุดหนุนโรงเรียนวัดบานตําแยตามโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 30,000.00 - 0.00% -
      - รายการอุดหนุนโรงเรียนบานโคกเพ็ดหนองไมตายพิทยาตามโครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

15,000.00 - 0.00% -

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

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

1,263,000.00 1,284,080.00 -5.92% 1,208,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 1,338,000.00 1,284,080.00 -2.81% 1,248,000.00
รวมงบอุดหนุน 1,338,000.00 1,284,080.00 -2.81% 1,248,000.00
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4. งบลงทุน
หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง
หมวดคาครุภัณฑ

ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน 37,200.00 - 0.00% -
      - รายการคาจัดซ้ือโตะพลาสติกเอนกประสงค 8,200.00 - 0.00% -
      - รายการคาจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาดไมนอยกวา 9000 BTU 29,000.00 - 0.00% -
ประเภท ครุภัณฑงานบานงานครัว 23,000.00 - 0.00% -
      - รายการคาติดผามานพรอมอุปกรณของศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไตรราษฎรสามัคคี 23,000.00 - 0.00% -
ประเภท คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ - 5,000.00 0.00% 5,000.00

รวมคาครุภัณฑ 37,200.00 5,900.00 -15.25% 5,000.00
รวมหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง 37,200.00 5,900.00 -15.25% 5,000.00

รวมงบลงทุน 37,200.00 5,900.00 -15.25% 5,000.00รวมงบลงทุน 37,200.00 5,900.00 -15.25% 5,000.00
รวมงานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 2,865,207.70 3,080,320.00 -10.43% 2,758,940.00
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3.1.2 งานระดับกอนวัยเรียนและปฐมศึกษา
1. งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน
เงินเดือน (ฝายประจํา)

ประเภท เงินเดือนพนักงาน 749,400.00 796,080.00 4.21% 829,620.00
ประเภท เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน - - 0.00% -
ประเภท เงินประจําตําแหนง - - 0.00% 42,000.00
ประเภท คาตอบแทนพนักงานจาง 140,880.00 146,520.00 4.00% 152,376.00
ประเภท เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง 18,540.00 12,900.00 -45.40% 7,044.00

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 908,820.00 955,500.00 7.91% 1,031,040.00
รวมหมวดเงินเดือน 908,820.00 955,500.00 7.91% 1,031,040.00

รวมงบบุคลากร 908,820.00 955,500.00 7.91% 1,031,040.00รวมงบบุคลากร 908,820.00 955,500.00 7.91% 1,031,040.00
2. งบดําเนินงาน
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  และคาสาธารณูปโภค
หมวดคาตอบแทน

ประเภท เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 16,150.00 20,000.00 50.00% 30,000.00
รวมหมวดคาตอบแทน 16,150.00 20,000.00 50.00% 30,000.00

หมวดคาใชสอย
ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 491,300.00 521,600.00 -3.28% 504,480.00
      - รายการ คาใชจายในโครงการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา (คาอาหารกลางวัน) 409,400.00 372,400.00 -10.53% 333,200.00

      - รายการ คาใชจายในโครงการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา (คาจัดการเรียนการ
สอน)

73,100.00 129,200.00 -10.53% 115,600.00
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      - รายการ คาใชจายในโครงการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา (คาหนังสือเรียน) - - 0.00% 7,200.00

      - รายการ คาใชจายในโครงการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา (คาอุปกรณการเรียน) - - 0.00% 7,200.00

      - รายการ คาใชจายในโครงการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา (คาเครื่องแบบนักเรียน) - - 0.00% 10,800.00

      - รายการ คาใชจายในโครงการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา (คากิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน)

- - 0.00% 15,480.00

      - รายการ คาใชจายในการจัดฝกอบรมผูปกครองเสริมสรางพัฒนาการเด็กเล็ก - - 0.00% 5,000.00
      - รายการ คาใชจายในโครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 8,800.00 15,000.00 -33.33% 10,000.00
      - รายการ คาใชจายในการประชุมปฐมนิเทศผูปกครองเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก - 5,000.00 -100.00% -

รวมหมวดคาใชสอย 491,300.00 521,600.00 -3.28% 504,480.00รวมหมวดคาใชสอย 491,300.00 521,600.00 -3.28% 504,480.00
รวมงบดําเนินงาน 507,450.00 541,600.00 -1.31% 534,480.00

3. งบลงทุน
หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง
หมวดคาครุภัณฑ

ประเภท ครุภัณฑการศึกษา 73,100.00 - 0.00% -
      - รายการคาจัดซ้ือเครื่องเลนเพิ่มพัฒนาการเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 73,100.00 - 0.00% -

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

รวมงบลงทุน 73,100.00 - 0.00% -
รวมงานระดับกอนวัยเรียนและปฐมศึกษา 1,489,370.00 1,497,100.00 4.57% 1,565,520.00
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3.2 แผนงานสาธารณสุข
3.2.1 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

1. งบดําเนินงาน
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  และคาสาธารณูปโภค
หมวดคาใชสอย

ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 11,987.00 20,000.00 137.90% 47,580.00
      - รายการ คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน 11,987.00 20,000.00 0.00% 20,000.00
      - รายการ คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย - - 0.00% 27,580.00

รวมหมวดคาใชสอย 11,987.00 20,000.00 137.90% 47,580.00
หมวดคาวัสดุ

ประเภท วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย - 55,000.00 0.00% 55,000.00
      - รายการวัสดุอุปกรณปองกันและรักษาโรคสัตวเลี้ยง - 55,000.00 0.00% 55,000.00

รวมหมวดคาวัสดุ - 55,000.00 0.00% 55,000.00รวมหมวดคาวัสดุ - 55,000.00 0.00% 55,000.00
รวมงบดําเนินงาน 11,987.00 75,000.00 36.77% 102,580.00

3. งบอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)
ประเภท เงินอุดหนุนสวนราชการ - - 0.00% 280,000.00
      - รายการ อุดหนุนโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข - - 0.00% 280,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน - - 0.00% 280,000.00
รวมงบอุดหนุน - - 0.00% 280,000.00

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 11,987.00 75,000.00 410.11% 382,580.00
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3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห
3.2.1 งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห

1. งบดําเนินงาน
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  และคาสาธารณูปโภค
หมวดคาใชสอย

ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ - 70,000.00 14.29% 80,000.00
      - รายการ คาใชจายในการสงเคราะหและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผูปวยติดเตียง
ผูดอยโอกาสและครอบครัวผูมีรายไดนอยขาดท่ีพึ่งพิง - 20,000.00

0.00%
20,000.00

      - รายการ คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการแกไขปญหาอาชญากรรม โรคเอดส
การละเมิดสิทธิเด็กและสตรี

-
10,000.00

0.00% 10,000.00

      - รายการ คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการโรงเรียนผูสูงอายุ -
-

0.00% 50,000.00

      - รายการ คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว/ลดความ
รุนแรงในครอบครัวและปองกันการมีเพศสัมพนธกอนวัยอันควร

-
40,000.00

-100.00% -      - รายการ คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว/ลดความ
รุนแรงในครอบครัวและปองกันการมีเพศสัมพนธกอนวัยอันควร

-
40,000.00

-100.00% -

รวมหมวดคาใชสอย - 70,000.00 14.29% 80,000.00
รวมงบดําเนินงาน - 70,000.00 14.29% 80,000.00

รวมงงานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห - 70,000.00 14.29% 80,000.00
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3.3 แผนงานเคหะและชุมชน
3.3.1 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (กองชาง)

1. งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน
เงินเดือน (ฝายประจํา)

ประเภท เงินเดือนพนักงาน 333,060.00 619,080.00 4.21% 645,120.00
ประเภท เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน - - 0.00% -
ประเภท เงินประจําตําแหนง 42,000.00 42,000.00 0.00% 42,000.00
ประเภท คาตอบแทนพนักงานจาง 134,280.00 140,280.00 101.48% 282,636.00
ประเภท เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง 24,000.00 25,000.00 44.82% 36,204.00

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 533,340.00 826,360.00 21.73% 1,005,960.00
รวมหมวดเงินเดือน 533,340.00 826,360.00 21.73% 1,005,960.00รวมหมวดเงินเดือน 533,340.00 826,360.00 21.73% 1,005,960.00

รวมงบบุคลากร 533,340.00 826,360.00 21.73% 1,005,960.00
2. งบดําเนินงาน
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  และคาสาธารณูปโภค
หมวดคาตอบแทน

ประเภท คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น - 55,000.00 -90.91% 5,000.00
      - รายการ คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น - 5,000.00 0.00% 5,000.00
      - รายการ เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงินโบนัส) - 50,000.00 -100.00% -
ประเภท คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - 1,000.00 0.00% 1,000.00
ประเภท คาเชาบาน 38,500.00 42,000.00 0.00% 42,000.00
ประเภท เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร - 5,000.00 0.00% 5,000.00
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รวมหมวดคาตอบแทน 38,500.00 103,000.00 -48.54% 53,000.00
หมวดคาใชสอย

ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ 2,700.00 30,000.00 0.00% 30,000.00
ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 26,668.00 50,000.00 -40.00% 30,000.00
      - รายการ คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 26,668.00 50,000.00 -40.00% 30,000.00
ประเภท คาบํารุงรักษาและซอมแซม - 55,000.00 0.00% 55,000.00

รวมหมวดคาใชสอย 29,368.00 135,000.00 -14.81% 115,000.00
หมวดคาวัสดุ

ประเภท วัสดุสํานักงาน 9,718.00 30,000.00 0.00% 30,000.00
ประเภท วัสดุกอสราง 6,841.00 240,000.00 -16.67% 200,000.00
ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น - 50,000.00 0.00% 50,000.00
ประเภท วัสดุไฟฟาและวิทยุ 48,213.00 70,000.00 -28.57% 50,000.00ประเภท วัสดุไฟฟาและวิทยุ 48,213.00 70,000.00 -28.57% 50,000.00
ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร - 3,000.00 0.00% 3,000.00
ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร 31,300.00 40,000.00 0.00% 40,000.00

รวมหมวดคาวัสดุ 47,859.00 383,000.00 -2.61% 373,000.00
รวมงบดําเนินงาน 115,727.00 621,000.00 -12.88% 541,000.00

3. งบอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)
ประเภท เงินอุดหนุนสวนราชการ - 177,990.00 -100.00% -
        - รายการอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคเพื่อขยายเขตไฟฟาบานสําโรง หมูที่ 1 ถึงบานดอน
หวาน หมูที่ 14

-
49,530.00

-100.00% -

        - รายการอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคเพื่อขยายเขตไฟฟาบานโคกสวาง หมูที่ 7 - 38,350.00 -100.00% -
        - รายการอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคเพื่อขยายเขตไฟฟาบานหนองไมตาย หมูที่ 8 - 58,680.00 -100.00% -
        - รายการอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคเพื่อขยายเขตไฟฟาบานหนองกวาง หมูที่ 11 - 31,430.00 -100.00% -
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รวมหมวดเงินอุดหนุน - 177,990.00 -100.00% -
รวมงบอุดหนุน - 177,990.00 -100.00% -

4. งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง)
หมวดคาครุภัณฑ

ประเภท ครุภัณฑสํารวจ 7,000.00 - 0.00% -
      - รายการคาจัดซ้ือเทปวัดระยะ 7,000.00 - 0.00% -
ประเภท คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ - 5,000.00 0.00% 5,000.00

รวมคาครุภัณฑ - - 0.00% 5,000.00
หมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง

ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค - 277,270.00 -100.00% -
      - รายการโครงการกอสรางรั้วคอนกรีตศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไตรราษฎรสามัคคี -

277,270.00 -
      - รายการโครงการกอสรางรั้วคอนกรีตศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไตรราษฎรสามัคคี -

277,270.00 -
รวมคาท่ีดินและส่ิงกอสราง - 277,270.00 -100.00% -

รวมงบลงทุน (คาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง) - 277,270.00 -98.20% 5,000.00
รวมงานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 649,067.00 1,902,620.00 -18.43% 1,551,960.00



- 54 -

จายจริง
ป 2560 ป 2561 ยอดตาง(%) ป 2562

ประมาณการรายการ

3.3.2 งานไฟฟาถนน
1. งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง)
หมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง

ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 2,208,880.00 2,189,380.00 -11.73% 1,932,500.00
      - รายการโครงการกอสรางถนน  คสล. ตามแบบมาตรฐานงานกอสรางทางและระบบ
ระบายน้ํา อบจ. เพื่อดําเนินการกอสราง  ถนน  คสล บริเวณบานโนนยูง ม. 13 -

0.00% 1,039,700.00

      - รายการโครงการกอสรางถนน  คสล. ตามแบบมาตรฐานงานกอสรางทางและระบบ
ระบายน้ํา อบจ. เพื่อดําเนินการกอสราง  ถนน  คสล บริเวณบานดอนตะหนิน ม.5 -

0.00% 614,100.00

      - รายการโครงการกอสรางถนน  คสล. ตามแบบมาตรฐานงานกอสรางทางและระบบ
ระบายน้ํา อบจ. เพื่อดําเนินการกอสราง  ถนน  คสล บริเวณบานหนองกวาง ม.11 -

0.00% 278,700.00

      - รายการโครงการกอสรางถนน  คสล. ตามแบบมาตรฐาน  อบต.กําหนด  เพื่อ
ดําเนินการกอสราง  ถนน  คสล บริเวณบานตําแย ม. 3 ถึงบานดอนตะหนิน ม. 5

-
879,580.00

-100.00% -      - รายการโครงการกอสรางถนน  คสล. ตามแบบมาตรฐาน  อบต.กําหนด  เพื่อ
ดําเนินการกอสราง  ถนน  คสล บริเวณบานตําแย ม. 3 ถึงบานดอนตะหนิน ม. 5

-
879,580.00

-100.00% -

      - รายการโครงการกอสรางถนน  คสล. ตามแบบมาตรฐาน  อบต.กําหนด  เพื่อ
ดําเนินการกอสราง  ถนน  คสล บริเวณบานหนองคาย ม.10

-
220,050.00

-100.00% -

      - รายการโครงการกอสรางถนน  คสล. ตามแบบมาตรฐาน  อบต.กําหนด  เพื่อ
ดําเนินการกอสราง  ถนน  คสล บริเวณบานดอนหวาย ม.14 ถึงบานโคกสวาง ม.7

-
498,900.00

-100.00% -

      - รายการโครงการกอสรางถนนดิน  เพื่อดําเนินการกอสรางถนนดิน บริเวณบานตําแย
หมูท่ี 3 จากโนนราย ไปบานหนองแวง หมูท่ี 4

-
147,490.00

-100.00% -

      - รายการโครงการกอสรางถนนดิน  เพื่อดําเนินการกอสรางถนนดิน บริเวณบานบาน
โคกสวาง หมูท่ี 7 ไปเลิงเฒาคาย

-
107,790.00

-100.00% -

      - รายการโครงการกอสรางระบบกําจัดสิ่งปฏิกูล ตามแบบมาตรฐาน  อบต.กําหนด
เพื่อดําเนินการกอสรางบริเวณบานหนองแวง หมูท่ี 4

-
230,020.00

-100.00% -

      - รายการโครงการกอสรางถนน  คสล. ตามแบบมาตรฐาน  อบต.กําหนด  เพื่อ
ดําเนินการกอสราง  ถนน  คสล บริเวณบานโคกสะอาด หมูท่ี 9

-
72,300.00

-100.00% -
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      - รายการโครงการกอสรางถนนดิน  เพื่อดําเนินการกอสรางถนนดิน บริเวณบานโนนยูง
 หมูท่ี 13

-
33,250.00

-100.00% -

      - รายการโครงการกอสรางถนน  คสล. ตามแบบมาตรฐาน  อบต.กําหนด  เพื่อ
ดําเนินการกอสราง  ถนน  คสล บริเวณบานหนองแวง หมูท่ี 4 ถึงบานหนองคาย หมูท่ี 10

1,353,000.00 0.00% -

      - รายการโครงการกอสรางถนน  คสล. ตามแบบมาตรฐาน  อบต.กําหนด  เพื่อ
ดําเนินการกอสราง  ถนน  คสล บริเวณบานโคกดอนตะหนิน หมูท่ี 5

32,420.00 0.00% -

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

369,860.00 0.00% -

      - รายการโครงการกอสรางถนน  คสล. ตามแบบมาตรฐาน  อบต.กําหนด  เพื่อ
ดําเนินการกอสราง  ถนน  คสล บริเวณบานโคกสะอาด หมูท่ี 9

111,900.00 0.00% -

      - รายการโครงการกอสรางถนน  คสล. ตามแบบมาตรฐาน  อบต.กําหนด  เพื่อ
ดําเนินการกอสราง  ถนน  คสล บริเวณบานหนองคาย หมูท่ี 10

95,130.00 0.00% -      - รายการโครงการกอสรางถนน  คสล. ตามแบบมาตรฐาน  อบต.กําหนด  เพื่อ
ดําเนินการกอสราง  ถนน  คสล บริเวณบานหนองคาย หมูท่ี 10

95,130.00 0.00% -

      - รายการโครงการกอสรางถนนดิน  เพื่อดําเนินการกอสรางถนนดิน บริเวณบานบาน
หนองแวง หมูท่ี 4

46,840.00 0.00% -

      - รายการโครงการกอสรางถนนดิน  เพื่อดําเนินการกอสรางถนนดิน บริเวณบานบาน
โนนกลาง หมูท่ี 12

181,160.00 0.00% -

      - รายการโครงการกอสรางถนนดิน  เพื่อดําเนินการกอสรางถนนดิน บริเวณบานบาน
ดอนหวาย หมูท่ี 14

18,570.00 0.00% -

ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ 196,420.00 - 0.00% 311,020.00
      - รายการโครงการกอสรางถนน  คสล. ตามแบบมาตรฐานงานกอสรางทางและระบบ
ระบายน้ํา อบจ. เพื่อดําเนินการกอสราง  ถนน  คสล บริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็กโคกเพ็ด-
หนองไมตาย

-
0.00% 81,000.00
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      - รายการโครงการกอสรางระบบกําจัดสิ่งปฏิกูล ตามแบบมาตรฐาน  อบต.กําหนด
เพื่อดําเนินการกอสรางบริเวณบานหนองแวง หมูท่ี 4 -

0.00% 230,020.00

      - รายการโครงการปรับปรุงอาคารสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย 196,420.00 0.00% -

ประเภท คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง - - 0.00% -
รวมคาท่ีดินและส่ิงกอสราง 2,208,880.00 2,189,380.00 2.47% 2,243,520.00

รวมงบลงทุน (คาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง) 2,208,880.00 2,189,380.00 2.47% 2,243,520.00
รวมงานงบไฟฟาถนน 2,208,880.00 2,189,380.00 2.47% 2,243,520.00
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3.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
3.4.1 งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน

1. งบดําเนินงาน
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  และคาสาธารณูปโภค
หมวดคาใชสอย

ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 20,510.00 90,000.00 77.78% 160,000.00
      - รายการ คาใชจายในการดําเนินงานปรับปรุงแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) และ
แผนชุมชน

8,850.00 10,000.00 0.00% 10,000.00

      - รายการ คาใชจายในการจัดกิจกรรมโครงการฝกอบรมศึกษาดูงานนอกพื้นท่ีของ
บุคลากรตําบลหนองคาย

-
-

0.00% 70,000.00

      - รายการ คาใชจายในการจัดกิจกรรมโครงการปกปองสถาบันท่ีสําคัญของชาติและ
ระบบประชาธิปไตย

- 30,000.00 0.00% 30,000.00      - รายการ คาใชจายในการจัดกิจกรรมโครงการปกปองสถาบันท่ีสําคัญของชาติและ
ระบบประชาธิปไตย

- 30,000.00 0.00% 30,000.00

      - รายการ คาใชจายในการจัดกิจกรรมเขาคายคุณธรรม จริยธรรม คณะผูบริหาร
สมาชิกสภาฯ และพนักงานสวนตําบล

11,660.00 50,000.00 0.00% 50,000.00

รวมหมวดคาใชสอย 20,510.00 90,000.00 77.78% 160,000.00
รวมงบดําเนินงาน 20,510.00 90,000.00 77.78% 160,000.00

รวมงานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 20,510.00 90,000.00 77.78% 160,000.00

3.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
3.5.1 งานกีฬาและนันทนาการ

1. งบดําเนินงาน
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  และคาสาธารณูปโภค
หมวดคาใชสอย
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ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 76,775.00 300,000.00 -98.33% 5,000.00
      - รายการ คาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาตานภัยยาเสพติดและเพื่อความปรองดอง
สมานฉันท

70,775.00
300,000.00

-100.00% -

      - รายการ คาใชจายในการสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน 6,000.00 - 0.00% 5,000.00
รวมหมวดคาใชสอย 76,775.00 300,000.00 -98.33% 5,000.00

รวมงบดําเนินงาน 76,775.00 300,000.00 -98.33% 5,000.00
รวมงานกีฬาและนันทนาการ 76,775.00 300,000.00 -98.33% 5,000.00

3.5.2 งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น
1. งบดําเนินงาน
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  และคาสาธารณูปโภค
หมวดคาใชสอยหมวดคาใชสอย

ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 17,140.00 30,000.00 50.00% 45,000.00
      - รายการ คาใชจายในการจัดงานอนุรักษและสืบสานงานประเพณีแหเทียนพรรษา

17,140.00 30,000.00
-33.33% 20,000.00

      - รายการ คาใชจายในการจัดงานอนุรักษและสืบสานงานประเพณีสงกรานต - 30,000.00 -16.67% 25,000.00
รวมหมวดคาใชสอย 17,140.00 30,000.00 50.00% 45,000.00

รวมงานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น 17,140.00 30,000.00 50.00% 45,000.00
รวมทุกแผนงาน(ดานบริการชุมชนและสังคม) 7,338,936.70 9,234,420.00 -4.79% 8,792,520.00



- 59 -

จายจริง
ป 2560 ป 2561 ยอดตาง(%) ป 2562

ประมาณการรายการ

4.1 แผนงานการเกษตร
4.1.1 งานสงเสริมการเกษตร

1. งบดําเนินงาน
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  และคาสาธารณูปโภค
หมวดคาใชสอย

ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 64,231.00 160,000.00 -9.38% 145,000.00
      - รายการ คาใชจายในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม จัดแสดงและจําหนายผลิตภัณฑ

25,090.00 40,000.00
0.00% 40,000.00

      - รายการ คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการสงเสริมสนันสนุนหลักปรัชญา - 30,000.00 -33.33% 20,000.00
      - รายการ คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการฝกอบรมอาชีพระยะสั้น - 30,000.00 0.00% 30,000.00

4. ดานเศรษฐกิจ

      - รายการ คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการฝกอบรมอาชีพระยะสั้น - 30,000.00 0.00% 30,000.00
      - รายการ คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการสงเสริมการไถกลบตอซังขาว 29,230.00 10,000.00 -50.00% 5,000.00
      - รายการ คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการน้ําเพื่อชีวิต 9,911.00 50,000.00 0.00% 50,000.00

#N/A - - 0.00% -
รวมหมวดคาใชสอย 64,231.00 160,000.00 -9.38% 145,000.00

รวมงบดําเนินงาน 64,231.00 160,000.00 -9.38% 145,000.00
รวมงานสงเสริมการเกษตร 64,231.00 160,000.00 -9.38% 145,000.00

4.2.1 งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม
1. งบดําเนินงาน
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  และคาสาธารณูปโภค
หมวดคาใชสอย

ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 13,040.00 - 0.00% 55,000.00
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จายจริง
ป 2560 ป 2561 ยอดตาง(%) ป 2562

ประมาณการรายการ

      - รายการ คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ - -

0.00% 20,000.00

      - รายการ คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการกําจัดผักตบชวาและวัชพืชคลองสวย - 10,000.00 -50.00% 5,000.00
      - รายการ คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการอาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก - - 0.00% 10,000.00
      - รายการ คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาภูมิทัศนขางถนน 9,600.00 10,000.00 0.00% 10,000.00
      - รายการ คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ 3,440.00 - 0.00% 10,000.00

รวมหมวดคาใชสอย 13,040.00 - 0.00% 55,000.00
รวมงบดําเนินงาน 13,040.00 - 0.00% 55,000.00

รวมงานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม 13,040.00 - 0.00% 55,000.00
รวมทุกแผนงาน(ดานดานเศรษฐกิจ) 77,271.00 160,000.00 25.00% 200,000.00
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1. งานบริหารท่ัวไป (สํานักงานปลัด) รวม 8,787,160.00 บาท
1.1 งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน  คาจางประจํา  และคาจางช่ัวคราว) รวม 7,296,760.00 บาท
หมวดเงินเดือน (ฝายการเมือง) รวม 3,262,320.00 บาท

รายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ 2562

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
อําเภอประทาย    จังหวัดนครราชสีมา

            1,1.1 ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก  ตั้งไว 514,080.- บาท  เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือน
แกผูดํารงตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบล และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน 3 ตําแหนง   ตั้ง
จายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป
(พ.ศ.2561-2564) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2562 หนา 148 (สํานักงานปลัด)

            1.1.4 ประเภทเงินคาตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล  ตั้งไว
86,400.- บาท  เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน 1
ตําแหนง   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) ปรากฎใน
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2562 หนา 148
(สํานักงานปลัด)

            1.1.2 ประเภทเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก  ตั้งไว 42,120.- บาท  เพ่ือจายเปนเงิน
คาตอบแทนประจําตําแหนง แกผูดํารงตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบล และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล
จํานวน 3 ตําแหนง   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111)
ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2562 หนา 148

(สํานักงานปลัด)

            1.1.3 ประเภทเงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก  ตั้งไว 42,120.- บาท  เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทน
พิเศษ แกผูดํารงตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบล และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน 3 ตําแหนง
 ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป
(พ.ศ.2561-2564) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2562 หนา 148 (สํานักงานปลัด)

ดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป

              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
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หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 4,034,440.00 บาท

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

- ตําแหนง ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน
- ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานสาธารณสุข
- ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ จํานวน 2 อัตรา

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

              ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.5/ว 50 ลงวันท่ี 30 ตุลาคม 2558 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558

            1.1.5 ประเภทเงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ตั้งไว 2,577,600.- บาท  เพ่ือจาย
เปนคาตอบแทนรายเดือนของ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน 29 ตําแหนง   ตั้งจายจาก
เงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.
2561-2564) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2562 หนา 149 (สํานักงานปลัด)

            1.1.6 ประเภทเงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว 2,666,440.- บาท  เพ่ือจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวน
ทองถ่ินประจําป เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทองถ่ินประจําป จํานวน 7 อัตรา   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎใน
แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) อบต.หนอง
คาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2562 หนา 148 (สํานักงานปลัด)

            1.1.7 ประเภทเงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงาน  ตั้งไว 84,000.- บาท  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราว
เงินคาตอบแทนพิเศษตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป
(00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนว

ทางการพัฒนาป พ.ศ.2562 หนา 148 (สํานักงานปลัด)

            1.1.8 ประเภทเงินประจําตําแหนง  ตั้งไว 168,000.- บาท  เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงของผูบริหาร
ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล และหัวหนาสํานักงานปลัด  จํานวน 3 อัตรา
 ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป
(พ.ศ.2561-2564) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2562 หนา 148 (สํานักงานปลัด)

            1.1.9 ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง  ตั้งไว 1,050,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง
เงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง  จํานวน 7 อัตรา   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป
(00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2562 หนา 149 (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

1.2 งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค) รวม 1,444,400.00 บาท
หมวดคาตอบแทน รวม 209,400.00 บาท

            1.2.3 ประเภทคาเชาบาน  ตั้งไว 91,600.- บาท  เพ่ือจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล   ตั้งจาย
จากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.
2561-2564) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2562 หนา 149 (สํานักงานปลัด)

              ถือปฏิบัติตามหนังสือ ท่ี มท 0808.4/ว 3652 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2553 ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินประจําปแกพนักงาน
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุดท่ี มท 0808.2/ว 7271 ลงวันท่ี 26 กรกฎาคม 2560

            1.2.1 ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ตั้งไว 70,000.-
 บาท  เพ่ือจายเปน

            1.1.10 ประเภทเงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง  ตั้งไว 66,000.- บาท  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพ
ชั่วคราว  ใหแก พนักงานจาง   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป
(00111) ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2562
หนา 149 (สํานักงานปลัด)
              ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.3/ว 1372 ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2558 และดวนท่ีสุดท่ี
 มท 0809.5/ว 81 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2557

                  - คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ตั้งไว 70,000.- บาท
เพ่ือจายเปนคาตอบแทนผูชวยปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคการบริหารสวนตําบลดานตางๆ เชน เจาหนาท่ีใน
การเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล คาตอบแทนอาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือน (อปพร) ฯลฯ

            1.2.4 ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว 42,800.- บาท  เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เชน คาธรรมเนียม  หรือเงินบํารุงการศึกษาบุตรพนักงานสวนตําบล  ผูบริหารและผูมีสิทธิ์ตามกฎหมาย   ตั้งจายจากเงิน
รายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.
2561-2564) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2562 หนา 150 (สํานักงานปลัด)

              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
สี่ป (พ.ศ.2561-2564) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2562 หนา 150 (สํานักงานปลัด)

            1.2.2 ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งไว 5,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) อบต.หนองคาย
โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2562 หนา 150 (สํานักงานปลัด)

              ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถ่ิน 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 730,000.00 บาท

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

            1.2.5 ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ  ตั้งไว 100,000.- บาท  แยกเปน

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111)

            1.2.6 ประเภทรายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ  ตั้งไว 30,000.- บาท  เพ่ือจายเปน

   - พิธีเปดอาคารตางๆ

              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 257 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2559

 ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2562 หนา

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

   - ฯลฯ
   - คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี

                  - คาเลี้ยงรับรองการประชุมสภา  เพ่ือจายเปนคาเลี้ยงรับรองการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล
หรือคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการขององคการบริหารสวนตําบล (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว
2381 ลว 28 กรกฎาคม 2548)

(1) คาใชจายในการจางเหมายามอยูเวร  ตั้งไว 60,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจางเหมา
ยามอยูเวร ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา   ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2562 หนา 153 (สํานักงานปลัด)

(2) คาใชจายในการรังวัดสอบเขตท่ีดินสาธารณะประโยชน  ตั้งไว 20,000.- บาท  เพ่ือจายเปน
คาใชจายในการรังวัดสอบเขตท่ีดินสาธารณะประโยชน เพ่ือออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปน
และเก่ียวของกับกิจกรรม   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป
(00111) ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2562
หนา 153 (สํานักงานปลัด)

(3) คาใชจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ  ตั้งไว 20,000.- บาท  เพ่ือจายเปน
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- คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ
- คาจางเหมาท้ังคาสิ่งของและคาแรงงาน

(4) คาใชจายในการเลือกตั้ง  ตั้งไว 300,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเลือกตั้งท่ัวไป  หรือ
เลือกตั้งซอมสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  เชน  คาตอบแทน  คาเบี้ยเลี้ยงกรรมการเจาหนาท่ี  และผูเก่ียวของ
ในการเลือกตั้ง  ตลอดจนคาวัสดุ  อุปกรณ  และคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนเก่ียวกับการเลือกตั้ง   ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2562 หนา 146 (สํานักงานปลัด)
                    ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขัน
กีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 และ ท่ี มท 0808.2/ว 3675
ลงวันท่ี 6 กรกฎาคม 2561
            1.2.8 ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม  ตั้งไว 85,000.- บาท  เพ่ือจายเปน

                     ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) ปรากฎ
ในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2562 หนา 150
(สํานักงานปลัด)

(3) คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการ อบต. เคลื่อนท่ี  ตั้งไว 5,000.- บาท  เพ่ือจายเปน
คาใชจายตามโครงการ  อบต. เคลื่อนท่ี   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งาน
บริหารท่ัวไป (00111) ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป
 พ.ศ.2562 หนา 146 (สํานักงานปลัด)

(1) คาใชจายจัดงานรัฐพิธีและวันสําคัญของชาติ  ตั้งไว 10,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาพวงมาลัย  ชอ
ดอกไม  กระเชาดอกไม  พวงมาลา  หรือพานพุม  เขารวมพิธีการในวันสําคัญตางๆ  หรือมอบใหบุคคลในโอกาสตางๆ ท่ี
เหมาะสม   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) ปรากฎใน
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2562 หนา 153
(สํานักงานปลัด)

                    ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขัน
กีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559

                    ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.
2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2555 และ
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561

(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
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2562 หนา 151
(สํานักงานปลัด)

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

              ถือปฏิบัติตามหนังสือ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม 2548
            1.2.7 ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ  ตั้งไว 515,000.-
 บาท  เพ่ือจายเปน
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- ฯลฯ

หมวดคาวัสดุ รวม 310,000.00 บาท

                   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) ปรากฎ
ในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2562 หนา 154
(สํานักงานปลัด)

            1.2.10 ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ  ตั้งไว 20,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ วัสดุ
คงทน เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรงไฟฟา เครื่องวัดกระแสไฟฟา ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เชน ฟวส เทปพันสายไฟ
 สายไฟฟา หลอดไฟฟา เข็มขัดรัดสายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา สวิตชไฟฟา ฯลฯ วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน ดอก
ลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป
(00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนว
ทางการพัฒนาป พ.ศ.2562 หนา 156 (สํานักงานปลัด)
            1.2.11 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง  ตั้งไว 20,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง
 วัสคงทน เชน ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัตซ กระจกโคงมน ล็อค
พวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เชน ยางรถยนต น้ํามันเบรก นอตและสกรู สายไมล เพลา ฟลมกรอง
แสง ฯลฯ วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน เบาะรถยนต เครื่องยนต(อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย
รถยนต สายพานใบพัด หมอน้ํารถยนต หัวเทียน แบตเตอรี่ จานจาย ลอ ถังน้ํามัน ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎ
ในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) อบต.
หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2562 หนา 154 (สํานักงานปลัด)
            1.2.12 วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ตั้งไว 110,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
วัสดุสิ้นเปลือง เชน แกสหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง
ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) ปรากฎใน
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2562 หนา 154
(สํานักงานปลัด)
            1.2.13 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ตั้งไว 10,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร
วัสดุคงทน เชน ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและระวิงใสฟลมภาพยนต ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เชน พูกัน สี กระดาษ
เขียนโปสเตอร ฟลม เมมโมรี่การด ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งาน
บริหารท่ัวไป (00111) ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป
 พ.ศ.2562 หนา 155 (สํานักงานปลัด)

            1.2.9 ประเภทวัสดุสํานักงาน  ตั้งไว 100,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน วัสดุคงทน เชน
หนังสือ เครื่องคิดเลข เครื่องเจาะกระดาษ ท่ีเย็บกระดาษ กรรไกร เกาอ้ีพลาสติก ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึก
 ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทปกาว ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป
(00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนว
ทางการพัฒนาป พ.ศ.2562 หนา 154 (สํานักงานปลัด)
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หมวดคาสาธารณูปโภค (คาสาธารณูปโภค) รวม 195,000.00 บาท

รวม 21,000.00 บาท
รวม 21,000.00 บาท

            1.2.14 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร  ตั้งไว 50,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร วัสดุคงทน
เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณบัทึกขอมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable
Disk, Compact Disc, Digitel Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกขอมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape,
Cartridge Tape) หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร ฯลฯ
วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดนร ซีดีรอมไดรฟ ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2562 หนา 155 (สํานักงานปลัด)

            1.3.1 ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร  ตั้งไว 16,000.- บาท  เพ่ือจายตามรายการ  ดังนี้
หมวดคาครุภัณฑ

(1) คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  จํานวน 1 เครื่อง เครื่องละ
16,000.- บาท  ตั้งไว 16,000.- บาท  มีรายละเอียดดังนี้

            1.2.17 ประเภทคาบริการโทรศัพท  ตั้งไว 6,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายเก่ียวกับโทรศัพท  ใน
ราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองคาย   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110)
งานบริหารท่ัวไป (00111) ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการ
พัฒนาป พ.ศ.2562 หนา 153 (สํานักงานปลัด)
            1.2.18 ประเภทคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  ตั้งไว 77,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายเก่ียวกับการ
ใชอินเตอรเน็ต( Internet) และโทรสาร  ในราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองคาย   ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2562 หนา 153 (สํานักงานปลัด)

            1.2.15 ประเภทคาไฟฟา  ตั้งไว 110,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาไฟฟา  สําหรับท่ีทําการองคการบริหาร
สวนตําบล   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) ปรากฎใน
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2562 หนา 152
(สํานักงานปลัด)
            1.2.16 ประเภทคาน้ําประปา คาน้ําบาดาล  ตั้งไว 2,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาน้ําประปาองคการบริหาร
สวนตําบลหนองคาย   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111)
ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2562 หนา 152

(สํานักงานปลัด)

1.3 งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑท่ีดิน และสิ่งกอสราง)

               ประเภทวัสดุ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1284 ลงวันท่ี 27
มิถุนายน 2559 และดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1536 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561

    - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม
นอยกวา 3.5 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
    - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 4 GB
    - มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด
Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย
    - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600:1 และมีขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว
จํานวน 1 หนวย
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ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111)

รวม 25,000.00 บาท
รวม 25,000.00 บาท

1.4 งบรายจายอ่ืน (หมวดรายจายอ่ืน)

                 ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.
2562 หนา 155 (สํานักงานปลัด)

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

หมวดรายจายอ่ืน

            1.3.2 ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ  ตั้งไว 5,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ
บํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ เชน คาซอมคอมพิวเตอร คาซอมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2562 หนา 154 (สํานักงานปลัด)

            1.4.1 ประเภทคาจางท่ีปรึกษาซึ่งไมเก่ียวกับครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง  หรือไมไดมาซึ่งครุภัณฑ  หรือสิ่งกอสราง
 ตั้งไว 25,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาจางองคกรหรือสถาบันท่ีเปนกลาง  เพ่ือเปนผูดําเนินการสํารวจความพึงพอใจ
ของผูบริหารตามมิติการประเมินท่ี  ก.จ. ก.ท. หรือ  ก.อบต. กําหนดไว   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎใน
แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) อบต.หนอง
คาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2562 หนา 148 (สํานักงานปลัด)

               ประเภทครุภัณฑ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1284 ลงวันท่ี 27
มิถุนายน 2559 และดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561

    - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 3 ชอง



- 71 -

2. งานบริหารงานคลัง (กองคลัง) รวม 2,221,196.00 บาท
2.1 งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน  คาจางประจํา  และคาจางช่ัวคราว) รวม 1,778,196.00 บาท
หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,778,196.00 บาท

- ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง
- ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี
- ตําแหนง นักวิชาการจัดเก็บรายได
- ตําแหนง เจาพนักงานพัสดุ
- ตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชี

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

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

            2.1.2 ประเภทเงินประจําตําแหนง  ตั้งไว 42,000.- บาท  เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงของผูบริหาร
ตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง  จํานวน 1 อัตรา   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110)
งานบริหารงานคลัง (00113) ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการ
พัฒนาป พ.ศ.2562 หนา 148 (กองคลัง)

                  ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.5/ว 50 ลงวันท่ี 30 ตุลาคม 2558 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 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
            2.1.3 ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง  ตั้งไว 144,636.- บาท  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง
เงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1 อัตรา   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป
(00110) งานบริหารงานคลัง (00113) ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) อบต.หนองคาย  โครงการภายใต
แนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2562 หนา 149 (กองคลัง)

            2.1.4 ประเภทเงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง  ตั้งไว 18,000.- บาท  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพ
ชั่วคราว  ใหแก พนักงานจาง   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง
(00113) ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2562
หนา 149 (กองคลัง)

            2.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว 1,573,560.- บาท  เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนทองถ่ิน เงิน
ปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทองถ่ิน  จํานวน 5 อัตรา   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป
(00110) งานบริหารงานคลัง (00113) ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2561-2564) อบต.หนองคาย  โครงการภายใต
แนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2562 หนา 148 (กองคลัง)
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2.2 งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค) รวม 428,000.00 บาท
หมวดคาตอบแทน รวม 163,000.00 บาท

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

                  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 7271 ลงวันท่ี 26
 กรกฎาคม 2560

                     ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)
ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2562 หนา 150

(กองคลัง)

            2.2.1 ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ตั้งไว 40,000.-
 บาท  เพ่ือจายเปน

            2.2.4 ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว 35,000.- บาท  เพ่ือจายเปนเงินคาชวยเหลือการศึกษา
บุตรของพนักงานสวนตําบลหรือผูมีสิทธิ์   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งาน
บริหารงานคลัง (00113) ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการ
พัฒนาป พ.ศ.2562 หนา 150 (กองคลัง)

            2.2.2 ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งไว 10,000.- บาท  เพ่ือจายเปนเงิน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง  หรือผูมีสิทธิ์   ตั้ง
จายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป
(พ.ศ.2561-2564) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2562 หนา 150 (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 257 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2559

                  ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถ่ิน 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

            2.2.3 ประเภทคาเชาบาน  ตั้งไว 78,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล   ตั้งจาย
จากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป
(พ.ศ.2561-2564) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2562 หนา 149 (กองคลัง)
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หมวดคาใชสอย รวม 140,000.00 บาท

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

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

            2.2.7 ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม  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) ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.
2562 หนา 151 (กองคลัง)

            2.2.5 ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ  ตั้งไว 20,000.- บาท  แยกเปน

(2) โครงการจัดทําแผนท่ีภาษี  ตั้งไว 50,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการจัดทํา/ปรับปรุง
 แผนท่ีภาษี  เชน คาคัดลอกขอมูลท่ีดิน(เพ่ิมเติม) คาวัสดุอุปกรณ คาจางพนักงานสํารวจขอมูลภาคสนาม  คาตอบแทน
ลวงเวลา ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)
ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2562 หนา 146

(กองคลัง)

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

            2.2.6 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

 ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2562 หนา
154 (กองคลัง)

                  ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.
2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2555 และ
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561

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

 ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2562 หนา
153 (กองคลัง)

(1) คาใชจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ  ตั้งไว 20,000.- บาท  เพ่ือจายเปน
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หมวดคาวัสดุ รวม 120,000.00 บาท

หมวดคาสาธารณูปโภค (คาสาธารณูปโภค) รวม 5,000.00 บาท

รวม 15,000.00 บาท
รวม 15,000.00 บาท

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

2.3 งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑท่ีดิน และสิ่งกอสราง)

            2.2.8 ประเภทวัสดุสํานักงาน  ตั้งไว 50,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อสํานักงาน วัสดุคงทน เชน หนังสือ
 เครื่องคิดเลข เครื่องเจาะกระดาษ ท่ีเย็บกระดาษ กรรไกร เกาอ้ีพลาสติก ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ
ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทปกาว ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งาน
บริหารงานคลัง (00113) ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการ
พัฒนาป พ.ศ.2562 หนา 154 (กองคลัง)

               ประเภทวัสดุ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1284 ลงวันท่ี 27
มิถุนายน 2559 และดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1536 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561

            2.2.10 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร  ตั้งไว 50,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร วัสดุคงทน
เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณบัทึกขอมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable
Disk, Compact Disc, Digitel Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกขอมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape,
Cartridge Tape) หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร ฯลฯ
วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดนร ซีดีรอมไดรฟ ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2562 หนา 155 (กองคลัง)

            2.2.9 ประเภทวัสดุงานบานงานครัว  ตั้งไว 20,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาซื้อวัสดุงานบานงานครัว วัสดุ
คงทน เชน หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เชน ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปลง
ไมกวาด เขง มุง ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)
  ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2562 หนา
156 (กองคลัง)

หมวดคาครุภัณฑ

            2.2.11 ประเภทคาบริการไปรษณีย  ตั้งไว 5,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาไปรษณีย   ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2562 หนา 152 (กองคลัง)

    - มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 250 แผน

            2.3.1 ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร  ตั้งไว 15,000.- บาท  เพ่ือจายตามรายการ  ดังนี้
(1) คาจัดซื้อเครื่องพิมพ  ตั้งไว 15,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด

 LED ขาวดํา ชนิด Network แบบท่ี 2 (ตามมาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร) จํานวน 1 เครื่องๆละ 15,000 บาท  มี

    - สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom

    - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
    - มีความเร็วในการพิมพรางไมนอยกวา 33 หนาตอนาที (ppm)
    - สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได
    - มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB
    - มีชองเชื่อมตอ (Interface แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
    - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน
ไมนอยกวา 1 ชอง หรือ สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย (Wi-Fi) ได
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  ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2562 หนา
155 (กองคลัง)
               ประเภทครุภัณฑ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1284 ลงวันท่ี 27
มิถุนายน 2559 และดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561
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3. งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (สํานักงานปลัด) รวม 113,600.00 บาท
3.1 งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค) รวม 113,600.00 บาท
หมวดคาใชสอย รวม 110,000.00 บาท

(3) คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  ตั้งไว 20,000.- บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการ  เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาใชจายเก่ียวกับ
สถานท่ี คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณเก่ียวกับการจัดกิจกรรม คาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน/
โครงการ และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนและเก่ียวของในการจัดงาน/โครงการ ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎใน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) ปรากฎใน
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2562 หนา 141

(2) คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปใหม
สงกรานต  ตั้งไว 25,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการ  เชน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณเก่ียวกับการจัดกิจกรรม คาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน/โครงการ และคาใชจายอ่ืนๆ
 ท่ีจําเปนและเก่ียวของในการจัดงาน/โครงการ ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน (00120) งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2562 หนา 137 (สํานักงานปลัด)

                  ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0801.3/ว 1027 ลงวันท่ี 6 มีนาคม 2556 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท
0816.5/ว 2726 ลงวันท่ี 4 ธันวาคม 2560

                  ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0801.3/ว 1027 ลงวันท่ี 6 มีนาคม 2556 และระเบียบ
คณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติวาดวยคาใชจายของอาสาสมัครในการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย พ.ศ.2560 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0804.5/ว 1643 ลงวันท่ี 23
กันยายน 2557 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.4/ว 661 ลงวันท่ี 9 มีนาคม 2561

                  ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0801.3/ว 1027 ลงวันท่ี 6 มีนาคม 2556 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559

(1) คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการฝกอบรมปองกันภัยเบื้องตน  ตั้งไว 10,000.- บาท  เพ่ือ
จายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการ  เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาใชจายเก่ียวกับสถานท่ี
คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณเก่ียวกับการจัดกิจกรรม คาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน/โครงการ และ
คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนและเก่ียวของในการจัดงาน/โครงการ ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน (00120) งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.
2561-2564) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2562 หนา 138 (สํานักงานปลัด)

            3.1.1 ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ  ตั้งไว 110,000.-
 บาท  เพ่ือจายเปน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
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หมวดคาวัสดุ รวม 3,600.00 บาท

               ประเภทวัสดุ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1284 ลงวันท่ี 27
มิถุนายน 2559 และดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1536 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561

(4) คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการฝกอบรมทบทวน อปพร. ตั้งไว 55,000.- บาท  เพ่ือจาย
เปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการ  เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาใชจายเก่ียวกับสถานท่ี
คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณเก่ียวกับการจัดกิจกรรม คาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน/โครงการ และ
คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนและเก่ียวของในการจัดงาน/โครงการ ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน (00120) งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.
2561-2564) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2562 หนา 139 (สํานักงานปลัด)

            3.1.2 ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง  ตั้งไว 3,600.- บาท  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง วัสดุ
สิ้นเปลือง เชน ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
(00120) งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) อบต.หนอง
คาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2562 หนา 156 (สํานักงานปลัด)

                  ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขัน
กีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559
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4. งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) รวม 2,758,940.00 บาท
4.1 งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน  คาจางประจํา  และคาจางช่ัวคราว) รวม 560,820.00 บาท
หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 560,820.00 บาท

- ตําแหนง ผูอํานวยการกองการศึกษา
- ตําแหนง นักวิชาการศึกษา

- ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ

ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

                   ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.5/ว 50 ลงวันท่ี 30 ตุลาคม 2558 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 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

            4.1.4 ประเภทเงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง  ตั้งไว 14,784.- บาท  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพ
ชั่วคราวพนักงานจาง   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา
(00211) ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2562
หนา 149 (กองการศึกษาฯ)

            4.1.2 ประเภทเงินประจําตําแหนง  ตั้งไว 42,000.- บาท  เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงของผูบริหาร
ตําแหนงผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  จํานวน 1 อัตรา   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงาน
การศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) อบต.
หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2562 หนา 148 (กองการศึกษาฯ)

            4.1.3 ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง  ตั้งไว 144,636.- บาท  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง เงิน
ปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1 อัตรา   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งาน
บริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) อบต.หนองคาย  โครงการภายใต
แนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2562 หนา 149 (กองการศึกษาฯ)

            4.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว 359,400.- บาท  เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนทองถ่ิน เงิน
ปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทองถ่ิน  จํานวน 2 อัตรา   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210)
 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) อบต.หนองคาย  โครงการ
ภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2562 หนา 148 (กองการศึกษาฯ)

รายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ 2562

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
อําเภอประทาย    จังหวัดนครราชสีมา
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4.2 งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค) รวม 945,120.00 บาท
หมวดคาตอบแทน รวม 4,000.00 บาท

หมวดคาใชสอย รวม 86,000.00 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)
ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2562 หนา

            4.2.2 ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ  ตั้งไว 10,000.- บาท  แยกเปน

            4.2.1 ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งไว 4,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท
0808.4/ว 1562 ลว 15 พฤษภาคม 2550) ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหาร
ท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนว
ทางการพัฒนาป พ.ศ.2562 หนา 150 (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

(2) คาใชจายในการจัดงานวันเด็กแหงชาติ  ตั้งไว 20,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการ
จัดงานวันเด็กแหงชาติ   ประจําป  พ.ศ. 2562 เชน คาใชจายพิธีทางศาสนา คารับรองผูท่ีไดรับเชิญมารวมงานและ
ผูเขารวมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค คาใชจายเก่ียวกับสถานท่ี  คาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน/
โครงการ และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนและเก่ียวของในการจัดงาน/โครงการ ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎใน
แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2562 หนา 124 (กองการศึกษาฯ)

                   ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.
2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2555 และ
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561

            4.2.3 ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ  ตั้งไว 66,000.-
บาท  เพ่ือจายเปน

(1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  ตั้งไว 40,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ หรืออบรม สัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง เชน คาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก
และ คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปน   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
การศึกษา (00211) ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป
พ.ศ.2562 หนา 151 (กองการศึกษาฯ)

(1) คาใชจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ  ตั้งไว 10,000.- บาท  เพ่ือจายเปน
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- คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ
- คาจางเหมาท้ังคาสิ่งของและคาแรงงาน
- ฯลฯ

หมวดคาวัสดุ รวม 838,120.00 บาท

            4.2.6 ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ  ตั้งไว 2,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ วัสดุคงทน
เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรงไฟฟา เครื่องวัดกระแสไฟฟา ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เชน ฟวส เทปพันสายไฟ
สายไฟฟา หลอดไฟฟา เข็มขัดรัดสายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา สวิตชไฟฟา ฯลฯ วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน ดอก
ลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานการศึกษา
(00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) อบต.หนองคาย
โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2562 หนา 156 (กองการศึกษาฯ)
            4.2.7 ประเภทวัสดุงานบานงานครัว  ตั้งไว 20,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาซื้อวัสดุงานบานงานครัว วัสดุ
คงทน เชน หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เชน ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปลง
ไมกวาด เขง มุง ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา
(00211) ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2562

 หนา 156 (กองการศึกษาฯ)

                   ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขัน
กีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559

                     ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา
(00211) ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2562
หนา 154 (กองการศึกษาฯ)

                   ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขัน
กีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559

(3) คาใชจายในการจัดงานวันแมแหงชาติ  ตั้งไว 6,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการจัด
งานวันแมแหงชาติ   ประจําป  พ.ศ. 2562 เชน  คาใชจายพิธีทางศาสนา คารับรองผูท่ีไดรับเชิญมารวมงานและ
ผูเขารวมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค คาใชจายเก่ียวกับสถานท่ี คาใชจายในการประกวดหรือแขงขัน คาใชจายใน
การโฆษณาประชาสัมพันธงาน/โครงการ และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนและเก่ียวของในการจัดงาน/โครงการ ฯลฯ   ตั้งจาย
จากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) ปรากฎใน
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2562 หนา 121 (กอง
การศึกษาฯ)

            4.2.4 ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม  ตั้งไว 10,000.- บาท  แยกเปน

            4.2.5 ประเภทวัสดุสํานักงาน  ตั้งไว 25,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อสํานักงาน วัสดุคงทน เชน หนังสือ
 เครื่องคิดเลข เครื่องเจาะกระดาษ ท่ีเย็บกระดาษ กรรไกร เกาอ้ีพลาสติก ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ
ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทปกาว ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหาร
ท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนว
ทางการพัฒนาป พ.ศ.2562 หนา 154 (กองการศึกษาฯ)
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หมวดคาสาธารณูปโภค (คาสาธารณูปโภค) รวม 17,000.00 บาท

                  - คาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ตั้งไว 128,960.- บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจาย
ในการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงานการศึกษา
(00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) อบต.หนองคาย
โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2562 หนา 124 (กองการศึกษาฯ)

            4.2.11 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร  ตั้งไว 30,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร วัสดุคงทน
เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณบัทึกขอมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable
Disk, Compact Disc, Digitel Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกขอมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape,
Cartridge Tape) หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร ฯลฯ
วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดนร ซีดีรอมไดรฟ ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.
2561-2564) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2562 หนา 155 (กองการศึกษาฯ)

            4.2.8 ประเภทคาอาหารเสริม (นม) ตั้งไว 757,120.- บาท  แยกเปน

               ประเภทวัสดุ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1284 ลงวันท่ี 27
มิถุนายน 2559 และ ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561 และดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1536
 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561

                  - คาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สําหรับโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(สพฐ.)
  ตั้งไว 628,160.- บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงาน
การศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) อบต.
หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2562 หนา 124 (กองการศึกษาฯ)

            4.2.9 ประเภทวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  ตั้งไว 2,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือ
การแทพย วัสดุคงทน เชน ชุดเครื่องมือผาตัด ท่ีวางกรวยแกว กระบอกตวง เบาหลอม หูฟง (Stethoscope) เปลหาม
คนไข ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เชน สําลีและผาพันแผล เวชภัณฑ แอลกอฮอล ฟลมเอกซเรย เคมีภัณฑ ออกซิเจน น้ํายาตางๆ
 ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211)
ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2562 หนา 155

(กองการศึกษาฯ)

            4.2.12 ประเภทคาไฟฟา  ตั้งไว 15,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาไฟฟาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กท้ัง 2 แหง
   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) ปรากฎใน
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2562 หนา 152 (กอง
การศึกษาฯ)

            4.2.10 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ตั้งไว 2,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร
วัสดุคงทน เชน ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและระวิงใสฟลมภาพยนต ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เชน พูกัน สี กระดาษ
เขียนโปสเตอร ฟลม เมมโมรี่การด ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับการศึกษา (00211) ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการ
พัฒนาป พ.ศ.2562 หนา 155 (กองการศึกษาฯ)
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รวม 5,000.00 บาท
รวม 5,000.00 บาท

4.4 งบอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) รวม 1,248,000.00 บาท
หมวดเงินอุดหนุน รวม 1,248,000.00 บาท

(2) อุดหนุนโรงเรียนไตรราษฎรสามัคคีตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง  ตั้งไว 20,000.- บาท  เพ่ือจาย
เปนคาใชจายในการดําเนินงานของ โรงเรียนไตรราษฎรสามัคคีตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง รายละเอียดโครงการแนบ
ฎีกาเบิกจาย    ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา
(00211) ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2562
หนา 69 (กองการศึกษาฯ)

4.3 งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑท่ีดิน และสิ่งกอสราง)
หมวดคาครุภัณฑ

            4.2.13 ประเภทคาน้ําประปา คาน้ําบาดาล  ตั้งไว 2,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาน้ําประปาสําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก  ท้ัง 2 แหง   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
การศึกษา (00211) ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป
พ.ศ.2562 หนา 152 (กองการศึกษาฯ)

            4.4.1 หมวดเงินอุดหนุน  ตั้งไว 1,248,000.- บาท  เพ่ือจายเปน

            4.3.1 ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ  ตั้งไว 5,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ
บํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ เชน คาเครื่องปรับอากาศ เครื่องพิมพดีด เครื่องคอมพิวเตอร  ฯลฯ   ตั้งจายจากเงิน
รายได  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป
(พ.ศ.2561-2564) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2562 หนา 155 (กองการศึกษาฯ)

(1) อุดหนุนตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(สพฐ.)
ตั้งไว 1,208,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการอาหารกลางวัน รายละเอียดโครงการ
แนบฎีกาเบิกจาย    ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
การศึกษา (00211) ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป
พ.ศ.2562 หนา 124 (กองการศึกษาฯ)

(3) อุดหนุนโรงเรียนทุงมนวิทยาคารตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง  ตั้งไว 20,000.- บาท  เพ่ือจาย
เปนคาใชจายในการดําเนินงานของ โรงเรียนทุงมนวิทยาคารตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง รายละเอียดโครงการแนบ
ฎีกาเบิกจาย    ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา
(00211) ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2562
หนา 62 (กองการศึกษาฯ)
               ประเภทเงินอุดหนุน ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลงวันท่ี 19
 มิถุนายน 2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559

               ประเภทครุภัณฑ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1284 ลงวันท่ี 27
มิถุนายน 2559 และดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561
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5. งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)รวม 1,565,520.00 บาท
5.1 งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน  คาจางประจํา  และคาจางช่ัวคราว) รวม 1,031,040.00 บาท
หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,031,040.00 บาท

- ตําแหนง ครูผูดูแลเด็ก  จํานวน 3 อัตรา

- ตําแหนง ผูชวยครูผูดูแลเด็ก

5.2 งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค) รวม 534,480.00 บาท
หมวดคาตอบแทน รวม 30,000.00 บาท
            5.2.1 ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว 30,000.- บาท  เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
ใหแกพนักงานสวนตําบลหรือผูมีสิทธิ์   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับ
กอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) อบต.หนองคาย  โครงการภายใต
แนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2562 หนา 150 (กองการศึกษาฯ)

            5.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว 829,620.- บาท  เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานครูสวนทองถ่ิน เงิน
ปรับปรุงเงินเดือนพนักงานครูสวนทองถ่ิน  จํานวน 3 อัตรา   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงานการศึกษา
(00210) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) อบต.หนองคาย
 โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2562 หนา 148 (กองการศึกษาฯ)

                   ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0809.4/ว 1326 ลงวันท่ี 9
กรกฎาคม 2560

            5.1.2 ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง  ตั้งไว 152,376.- บาท  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง เงิน
ปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1 อัตรา   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 152,376.- บาท  ปรากฎในแผนงาน
การศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) อบต.
หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2562 หนา 149 (กองการศึกษาฯ)

                   ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.4/ว 1507 ลงวันท่ี 3
สิงหาคม 2559
            5.1.3 ประเภทเงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง  ตั้งไว 7,044.- บาท  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพ
ชั่วคราวพนักงานจาง   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (00212) ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป
 พ.ศ.2562 หนา 149 (กองการศึกษาฯ)
                   ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3456 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2558 และ มท
0209.1/ 3055 ลงวันท่ี 29 พฤษภาคม 2558

                   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 257 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2559

            5.1.2 ประเภทเงินประจําตําแหนง  ตั้งไว 42,000.- บาท  เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงของครู คศ.2
ตําแหนงครูผูดูแลเด็ก  จํานวน 1 อัตรา   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งาน
บริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00212) ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) อบต.หนองคาย  โครงการภายใต
แนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2562 หนา 148 (กองการศึกษาฯ)
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หมวดคาใชสอย รวม 504,480.00 บาท

                 ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561

            5.2.2 ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ  ตั้งไว 504,480.-
 บาท  เพ่ือจายเปน

(1) คาใชจายในโครงการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา (คาอาหารกลางวัน) ตั้งไว 333,200.- บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจางเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  องคการบริหารสวน
ตําบลหนองคาย  ท้ัง 2 แหง ( ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโคกเพ็ด-หนองไมตาย    และศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไตรราษฎร
สามัคคี ) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (00212) ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป
 พ.ศ.2562 หนา 124 (กองการศึกษาฯ)

(2) คาใชจายในโครงการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา (คาจัดการเรียนการสอน) ตั้งไว 115,600.-
บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอนและเครื่องเลนพัฒนาการ สําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก  องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  ท้ัง 2 แหง ( ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโคกเพ็ด-หนองไมตาย    และศูนยพัฒนา
เด็กเล็กโรงเรียนไตรราษฎรสามัคคี ) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับ
กอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) อบต.หนองคาย  โครงการภายใต
แนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2562 หนา 125 (กองการศึกษาฯ)
                 ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561

                 ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561

(5) คาใชจายในโครงการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา (คาเครื่องแบบนักเรียน) ตั้งไว 10,800.-
บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  องคการบริหารสวนตําบลหนอง
คาย  ท้ัง 2 แหง ( ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโคกเพ็ด-หนองไมตาย    และศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไตรราษฎรสามัคคี )
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2562 หนา 125

(กองการศึกษาฯ)

(3) คาใชจายในโครงการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา (คาหนังสือเรียน) ตั้งไว 7,200.- บาท  เพ่ือ
จายเปนคาใชจายในการจัดซื้อหนังสือเรียน สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  ท้ัง 2 แหง
( ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโคกเพ็ด-หนองไมตาย    และศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไตรราษฎรสามัคคี ) ตั้งจายจากเงิน

อุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) ปรากฎใน
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2562 หนา 125 (กอง
การศึกษาฯ)
                 ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561

(4) คาใชจายในโครงการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา (คาอุปกรณการเรียน) ตั้งไว 7,200.- บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดซื้ออุปกรณการเรียน สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  ท้ัง
 2 แหง ( ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโคกเพ็ด-หนองไมตาย    และศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไตรราษฎรสามัคคี ) ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) ปรากฎใน
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2562 หนา 125 (กอง
การศึกษาฯ)
                 ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561
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(8) คาใชจายในการจัดฝกอบรมผูปกครองเสริมสรางพัฒนาการเด็กเล็ก  ตั้งไว 5,000.- บาท  เพ่ือจาย
เปนคาใชจายในการจัดฝกอบรมผูปกครองเสริมสรางพัฒนาการเด็กเล็ก  เชน คาอาหารวาง คาน้ําดื่ม คาเครื่องดื่ม คา
จัดทําเอกสารการอบรม และคาใชจายท่ีจําเปนและเก่ียวของในการจัดงาน/โครงการ ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎ
ในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.
2561-2564) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2562 หนา 125 (กองการศึกษาฯ)
                 ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขัน
กีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559

                 ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561

                 ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขัน
กีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559

(7) 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)
ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2562 หนา 124

(กองการศึกษาฯ)

(6) คาใชจายในโครงการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา (คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน) ตั้งไว 15,480.-
บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  องคการบริหารสวนตําบลหนอง
คาย  ท้ัง 2 แหง ( ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโคกเพ็ด-หนองไมตาย    และศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไตรราษฎรสามัคคี )
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2562 หนา 125

(กองการศึกษาฯ)
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6. งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน (สํานักงานปลัด) รวม 382,580.00 บาท
6.1 งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค) รวม 102,580.00 บาท
หมวดคาใชสอย รวม 47,580.00 บาท

แผนงานสาธารณสุข

                 ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0801.3/ว 1027 ลงวันท่ี 6 มีนาคม 2556 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559

            6.1.1 ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ  ตั้งไว 47,580.-
บาท  เพ่ือจายเปน

(1) คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน  ตั้งไว 20,000.- บาท  เพ่ือจาย
เปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการ  เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาใชจายเก่ียวกับสถานท่ี
คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณเก่ียวกับการจัดกิจกรรม คาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน/โครงการ และ
คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนและเก่ียวของในการจัดงาน/โครงการ ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข
(00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน (00223) ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) อบต.

หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2562 หนา 143 (สํานักงานปลัด)

(2) คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย  ตั้งไว 27,580.- บาท  เพ่ือ
จายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการ  เชน คาสํารวจขอมูลจํานวนสัตวเลี้ยงและข้ึนทะเบียนสัตวตาม
โครงการฯ คาวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา คาวัสดุอุปกรณเก่ียวกับการจัดกิจกรรม คาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธ
งาน/โครงการ และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนและเก่ียวของในการจัดงาน/โครงการ ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป
ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน (00223) ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป
(พ.ศ.2561-2564) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2562 หนา 143 (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 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 120 ลงวันท่ี 12 มกราคม 2560 และหนังสือกรมสงเสริมการปรครอง
สวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/1745 ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2560 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน
 ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/1042 ลงวันท่ี 10 เมษายน 2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559
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หมวดคาวัสดุ รวม 55,000.00 บาท

6.2 งบอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) รวม 280,000.00 บาท
หมวดเงินอุดหนุน รวม 280,000.00 บาท

            6.1.2 ประเภทวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  ตั้งไว 55,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาวัสดุอุปกรณปองกัน
และรักษาโรคสัตวเลี้ยงคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย วัสดุคงทน เชน ชุดเครื่องมือผาตัด ท่ีวางกรวยแกว กระบอก
ตวง เบาหลอม หูฟง (Stethoscope) เปลหามคนไข ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เชน สําลีและผาพันแผล เวชภัณฑ แอลกอฮอล
 ฟลมเอกซเรย เคมีภัณฑ ออกซิเจน น้ํายาตางๆ ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข (00220)
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน (00223) ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) อบต.หนองคาย
โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2562 หนา 155 (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 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 120 ลงวันท่ี 12 มกราคม 2560 และหนังสือกรมสงเสริมการปรครอง
สวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/1745 ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2560 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน
 ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/1042 ลงวันท่ี 10 เมษายน 2561

            6.2.1 ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน  ตั้งไว 280,000.- บาท  เพ่ือจายเปน
(1) อุดหนุนโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข  ตั้งไว 280,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายใน

การดําเนินงานของอุดหนุนโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงาน
สาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน (00223) ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.
2561-2564) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2562 หนา 74 (สํานักงานปลัด)

               ประเภทวัสดุ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1284 ลงวันท่ี 27
มิถุนายน 2559 และดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1536 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ท่ีสุดท่ี มท 0810.5/ว 0994 ลงวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2560 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุดท่ี
มท 0810.5/729 ลงวันท่ี 31 มีนาคม 2560
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7. งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห (สํานักงานปลัด) รวม 80,000.00 บาท
7.1 งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค) รวม 80,000.00 บาท
หมวดคาใชสอย รวม 80,000.00 บาท

(3) คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการโรงเรียนผูสูงอายุ  ตั้งไว 50,000.- บาท  เพ่ือจายเปน
คาใชจายตามโครงการ  เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณเก่ียวกับการจัดกิจกรรม คาใชจายใน
การโฆษณาประชาสัมพันธงาน/โครงการ และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนและเก่ียวของในการจัดงาน/โครงการ ฯลฯ   ตั้งจาย
จากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห (00230) งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห (00232) ปรากฎ
ในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2562 หนา 136
(สํานักงานปลัด)

(1) คาใชจายในการสงเคราะหและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผูปวยติดเตียง ผูดอยโอกาสและครอบครัวผูมี
รายไดนอยขาดท่ีพ่ึงพิง  ตั้งไว 20,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการสงเคราะหและพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนและเก่ียวของในการจัดงาน/กิจกรรม ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานสังคม
สงเคราะห (00230) งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห (00232) ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2562 หนา 136 (สํานักงานปลัด)

(2) คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการแกไขปญหาอาชญากรรม โรคเอดส การละเมิดสิทธิเด็กและ
สตรี  ตั้งไว 10,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการ  เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณเก่ียวกับการจัดกิจกรรม คาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน/โครงการ และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนและ
เก่ียวของในการจัดงาน/โครงการ ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห (00230) งาน
สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห (00232) ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) อบต.หนองคาย  โครงการ
ภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2562 หนา 136 (สํานักงานปลัด)

                 ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการสงเคราะหผูปวยท่ียากไรขององคการ
บริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1234 ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2560
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 757 ลงวันท่ี 7 เมษายน 2560 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2560

                 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุดท่ี มท 0810.5/ว 0994 ลงวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2560 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุดท่ี มท 0810.5/729 ลงวันท่ี 31 มีนาคม 2560

แผนงานสังคมสงเคราะห

            7.1.1 ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ  ตั้งไว 80,000.-
บาท  เพ่ือจายเปน

                 ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0801.3/ว 1027 ลงวันท่ี 6 มีนาคม 2556 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559
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8. งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (กองชาง) รวม 1,551,960.00 บาท
8.1 งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน  คาจางประจํา  และคาจางช่ัวคราว) รวม 1,005,960.00 บาท
หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,005,960.00 บาท

- ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง
- ตําแหนง นายชางโยธา

- ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ

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

            8.1.4 ประเภทเงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง  ตั้งไว 36,204.- บาท  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพ
ชั่วคราวพนักงานจาง   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
เคหะและชุมชน (00241) ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการ
พัฒนาป พ.ศ.2562 หนา 149 (กองชาง)

            8.1.2 ประเภทเงินประจําตําแหนง  ตั้งไว 42,000.- บาท  เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงของผูบริหาร
ตําแหนงผูอํานวยการกองชาง  จํานวน 1 อัตรา   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) อบต.หนองคาย
โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2562 หนา 148 (กองชาง)

            8.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว 645,120.- บาท  เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนทองถ่ิน เงิน
ปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทองถ่ิน  จํานวน 2 อัตรา   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) อบต.หนองคาย
  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2562 หนา 148 (กองชาง)

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

            8.1.3 ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง  ตั้งไว 282,636.- บาท  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง เงิน
ปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง  จํานวน 1 อัตรา   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)
 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) อบต.หนองคาย
โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2562 หนา 149 (กองชาง)

                 ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.5/ว 50 ลงวันท่ี 30 ตุลาคม 2558 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 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
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8.2 งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค) รวม 541,000.00 บาท
หมวดคาตอบแทน รวม 53,000.00 บาท
           8.2.1 ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ตั้งไว 5,000.-
บาท  เพ่ือจายเปน

                 ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 1562 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2550

                 ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถ่ิน 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

            8.2.3 ประเภทคาเชาบาน  ตั้งไว 42,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล   ตั้งจาย
จากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) ปรากฎ
ในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2562 หนา 149 (กอง
ชาง)

                 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 257 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2559

            8.2.4 ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว 5,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาชวยเหลือการศึกษา บุตร
ของพนักงานสวนตําบล  หรือผูมีสิทธิ์   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหาร
ท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) อบต.หนองคาย  โครงการภายใต
แนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2562 หนา 150 (กองชาง)

                     ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.
2562 หนา 150 (กองชาง)

            8.2.2 ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งไว 1,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงาน
เคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
 อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2562 หนา 150 (กองชาง)

                 ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 3652 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2553 ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินประจําป
แกพนักงานสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุดท่ี มท 0808.2/ว 7271 ลงวันท่ี 26
กรกฎาคม 2560

                  - คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ตั้งไว 5,000.- บาท
เพ่ือจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการหรือเจาหนาท่ีจากหนวยงานราชการอ่ืนท่ีทําประโยชนใหแกองคการบริหารสวน
ตําบล  เชน  คาตอบแทนเจาหนาท่ีจากหนวยงานราชการอ่ืน  เชน  องคการบริหารสวนจังหวัด  สํานักงานโยธาธิการและ
ผังเมือง  จังหวัดนครราชสีมา ฯลฯ
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หมวดคาใชสอย รวม 115,000.00 บาท

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

- คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ
- คาจางเหมาท้ังคาสิ่งของและคาแรงงาน

หมวดคาวัสดุ รวม 373,000.00 บาท

                 ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557
 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2555 และแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561

            8.2.6 ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ  ตั้งไว 30,000.-
บาท  เพ่ือจายเปน

                        ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะ
และชุมชน (00241) ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป
พ.ศ.2562 หนา

(1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  ตั้งไว 30,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ หรืออบรม สัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง เชน คาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก
 และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปน   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนว
ทางการพัฒนาป พ.ศ.2562 หนา 151 (กองชาง)

            8.2.7 ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม  ตั้งไว 55,000.- บาท  เพ่ือจายเปน

- ฯลฯ
                  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป
พ.ศ.2562 หนา 154 (กองชาง)

            8.2.8 ประเภทวัสดุสํานักงาน  ตั้งไว 30,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อสํานักงาน วัสดุคงทน เชน หนังสือ
 เครื่องคิดเลข เครื่องเจาะกระดาษ ท่ีเย็บกระดาษ กรรไกร เกาอ้ีพลาสติก ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ
ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทปกาว ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งาน
บริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) อบต.หนองคาย  โครงการ
ภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2562 หนา 154 (กองชาง)

            8.2.5 ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ  ตั้งไว 30,000.- บาท  แยกเปน
(1) คาใชจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ  ตั้งไว 30,000.- บาท  เพ่ือจายเปน
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รวม 5,000.00 บาท
รวม 5,000.00 บาท

            8.3.1 ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ  ตั้งไว 5,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ
บํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ เชน คาซอมคอมพิวเตอร คาซอมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป
(พ.ศ.2561-2564) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2562 หนา 154 (กองชาง)

            8.2.11 ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ  ตั้งไว 50,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ วัสดุ
คงทน เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรงไฟฟา เครื่องวัดกระแสไฟฟา ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เชน ฟวส เทปพันสายไฟ
 สายไฟฟา หลอดไฟฟา เข็มขัดรัดสายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา สวิตชไฟฟา ฯลฯ วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน ดอก
ลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) อบต.หนองคาย
  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2562 หนา 156 (กองชาง)

            8.2.9 ประเภทวัสดุกอสราง  ตั้งไว 200,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาซื้อวัสดุกอสราง วัสดุคงทน เชน ไมตางๆ
 คอน คีม ชะแลง จอบ สิ้ว เสียม ขวาน กบไสไม ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เชน น้ํามันทาไม ทินเนอร สี ปูนซีเมนต ทราย อิฐ
หรือซีเมนตบล็อก กระเบื้อง ตะปู ฯลฯ วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอตางๆ ทอน้ํา
บาดาล ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.
2562 หนา 156 (กองชาง)

            8.2.13 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร  ตั้งไว 40,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร วัสดุคงทน
เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณบัทึกขอมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable
Disk, Compact Disc, Digitel Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกขอมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape,
Cartridge Tape) หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร ฯลฯ
วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดนร ซีดีรอมไดรฟ ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป
(พ.ศ.2561-2564) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2562 หนา 155 (กองชาง)

            8.2.12 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ตั้งไว 3,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร
วัสดุคงทน เชน ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและระวิงใสฟลมภาพยนต ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เชน พูกัน สี กระดาษ
เขียนโปสเตอร ฟลม เมมโมรี่การด ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งาน
บริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) อบต.หนองคาย  โครงการ
ภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2562 หนา 155 (กองชาง)

8.3 งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑท่ีดิน และสิ่งกอสราง)

            8.2.10 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ตั้งไว 50,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
วัสดุสิ้นเปลือง เชน แกสหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง
ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน
(00241) ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2562
หนา 154 (กองชาง)

หมวดคาครุภัณฑ

               ประเภทวัสดุ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1284 ลงวันท่ี 27
มิถุนายน 2559 และดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1536 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561

               ประเภทครุภัณฑ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1284 ลงวันท่ี 27
มิถุนายน 2559 และดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561
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9. งานไฟฟาถนน (กองชาง) รวม 2,243,520.00 บาท
รวม 2,243,520.00 บาท

หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง รวม 2,243,520.00 บาท

(3) โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ตามแบบมาตรฐานงานกอสรางทาง และ ระบบระบายน้ํา องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดนครราชสีมา แบบมาตรฐานเลขท่ี ทถ.นม.01-202 เพ่ือดําเนินการกอสราง ถนน ค.ส.ล.
บริเวณบานหนองกวาง หมูท่ี 11 โดยดําเนินการดําเนินการกอสรางถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว
115.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร (พ้ืนท่ีใชสอยไมนอยกวา 460 ตารางเมตร) รวมเปนเงินคากอสรางท้ังสิ้น
278,700.- บาท  รายละเอียดตามประมาณการแนบทายขอบัญญัติ  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงาน
เคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟาถนน (00242) ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) อบต.หนองคาย
โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2562 หนา 89 (กองชาง)

            9.1.1 ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  ตั้งไว 1,932,500.- บาท  เพ่ือจายตามรายการ  ดังนี้
(1) โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ตามแบบมาตรฐานงานกอสรางทาง และ ระบบระบายน้ํา องคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดนครราชสีมา แบบมาตรฐานเลขท่ี ทถ.นม.01-202 เพ่ือดําเนินการกอสราง  ถนน ค.ส.ล.
บริเวณบานโนนยูง หมูท่ี 13 โดยดําเนินการดําเนินการกอสรางถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว
323.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร (พ้ืนท่ีใชสอยไมนอยกวา 1,615 ตารางเมตร) ไหลทางหินคลุกบดอัดแนน หนา 0.15
เมตร กวางขางละ 0.50 เมตร  รวมเปนเงินคากอสรางท้ังสิ้น 1,039,700.- บาท  รายละเอียดตามประมาณการแนบ
ทายขอบัญญัติ  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟาถนน (00242)
ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2562 หนา 84
(กองชาง)

9.1 งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑท่ีดิน และสิ่งกอสราง)

(2) โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ตามแบบมาตรฐานงานกอสรางทาง และ ระบบระบายน้ํา องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดนครราชสีมา แบบมาตรฐานเลขท่ี ทถ.นม.01-203 เพ่ือดําเนินการกอสราง ถนน ค.ส.ล.
บริเวณบานดอนตะหนิน หมูท่ี 5 โดยดําเนินการดําเนินการกอสรางถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกวาง 2.50 เมตร ยาว
352.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร (พ้ืนท่ีใชสอยไมนอยกวา 132 ตารางเมตร) รวมเปนเงินคากอสรางท้ังสิ้น
614,100.- บาท  รายละเอียดตามประมาณการแนบทายขอบัญญัติ  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงาน
เคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟาถนน (00242) ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) อบต.หนองคาย
โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2562 หนา 87 (กองชาง)
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            9.1.2 ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ  ตั้งไว 311,020.- บาท  เพ่ือจายตามรายการ  ดังนี้

(2) โครงการกอสรางระบบกําจัดสิ่งปฏิกูล ตามแบบ อบต.กําหนด เพ่ือดําเนินการกอสรางบริเวณบาน
หนองแวง หมูท่ี 4 โดยดําเนินการดําเนินการกอสรางระบบกําจัดสิ่งปฏิกูล  งานอาคารระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลขนาดกวาง
5.00 เมตร ยาว 12.50 เมตร (ตามแบบท่ี  อบต. กําหนด) งานขุดและถมคืนไมนอยกวา 36.86 ลูกบาศกเมตร งานถม
ดินพรอมปรับเกลี่ยไมนอยกวา 48.33 ลูกบาศกเมตร  รวมเปนเงินคากอสรางท้ังสิ้น 230,020.- บาท  รายละเอียดตาม
ประมาณการแนบทายขอบัญญัติ  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟา
ถนน (00242) ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.
2562 หนา 93 (กองชาง)

(1) โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ตามแบบมาตรฐานงานกอสรางทาง และ ระบบระบายน้ํา องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดนครราชสีมา แบบมาตรฐานเลขท่ี ทถ.นม.01-202 เพ่ือดําเนินการกอสราง ถนน ค.ส.ล.
บริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็กโคกเพ็ด-หนองไมตาย   โดยดําเนินการดําเนินการกอสรางถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกวาง
4.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร (พ้ืนท่ีใชสอยไมนอยกวา 140 ตารางเมตร) รวมเปนเงินคากอสราง
ท้ังสิ้น 81,000.- บาท  รายละเอียดตามประมาณการแนบทายขอบัญญัติ  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎใน
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟาถนน (00242) ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) อบต.หนองคาย
 โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2562 หนา 86 (กองชาง)
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10. งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน (สํานักงานปลัด) รวม 160,000.00 บาท
10.1 งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค) รวม 160,000.00 บาท
หมวดคาใชสอย รวม 160,000.00 บาท

                ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0891.4/ว 856 ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2553 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559

                ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา
และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559

(2) คาใชจายในการจัดกิจกรรมโครงการเขาคาย/อบรม คุณธรรม จริยธรรม คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ
และพนักงานสวนตําบล  ตั้งไว 50,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการ  เชน คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาใชจายเก่ียวกับสถานท่ี คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณเก่ียวกับการจัดกิจกรรม
คาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน/โครงการ และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนและเก่ียวของในการจัดงาน/โครงการ
ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานสรางความเข็มแข็งของชุมชน (00250) งานสงเสริมและสนับสนุนความ
เข็มแข็งชุมชน (00252) ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนา
ป พ.ศ.2562 หนา 157 (สํานักงานปลัด)

            10.1.1 ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ  ตั้งไว
160,000.- บาท  เพ่ือจายเปน

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

(3) คาใชจายในการจัดกิจกรรมโครงการปกปองสถาบันท่ีสําคัญของชาติและระบบประชาธิปไตย  ตั้งไว
30,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการ  เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาใชจายเก่ียวกับสถานท่ี คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณเก่ียวกับการจัดกิจกรรม คาใชจายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธงาน/โครงการ และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนและเก่ียวของในการจัดงาน/โครงการ ฯลฯ   ตั้งจายจากเงิน
รายได  ปรากฎในแผนงานสรางความเข็มแข็งของชุมชน (00250) งานสงเสริมและสนับสนุนความเข็มแข็งชุมชน (00252)
 ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2562 หนา
146 (สํานักงานปลัด)

(1) คาใชจายในการดําเนินงานปรับปรุงแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) และแผนชุมชน  ตั้งไว
10,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดทําประชาคม  เพ่ือปรับปรุงแผนพัฒนาสี่ปและแผนชุมชน  เชน
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณเก่ียวกับการจัดกิจกรรม คาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน/โครงการ
และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนและเก่ียวของในการจัดงาน/โครงการ ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานสราง
ความเข็มแข็งของชุมชน (00250) งานสงเสริมและสนับสนุนความเข็มแข็งชุมชน (00252) ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.
2561-2564) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2562 หนา 145 (สํานักงานปลัด)

                ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา
และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559

(4) คาใชจายในการจัดกิจกรรมโครงการฝกอบรมศึกษาดูงานนอกพ้ืนท่ีของบุคลากรตําบลหนองคาย  ตั้ง
ไว 70,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการ  เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาใชจายเก่ียวกับสถานท่ี คาวัสดุอุปกรณเก่ียวกับการจัดกิจกรรม คาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน/โครงการ
และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนและเก่ียวของในการจัดงาน/โครงการ ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานสราง
ความเข็มแข็งของชุมชน (00250) งานสงเสริมและสนับสนุนความเข็มแข็งชุมชน (00252)
                ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา
และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559
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11. งานกีฬาและนันทนาการ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) รวม 5,000.00 บาท
11.1 งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค) รวม 5,000.00 บาท
หมวดคาใชสอย รวม 5,000.00 บาท

                   ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขัน
กีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

           11.1.1 ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ  ตั้งไว 5,000.-
บาท  เพ่ือจายเปน

(1) คาใชจายในการสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน  ตั้งไว 5,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดสง
นักกีฬาเขารวมแขงขันในระดับตางๆ  ประจําป  พ.ศ. 2562 เชน คาใชจายสําหรับผูควบคุม หรือผูฝกสอนและนักกีฬา
ตามสิทธิท่ีกําหนดไวในระเบียบเก่ียวกับคาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวนทองถ่ิน คาตอบแทนสําหรับ
บุคคลท่ีมิใชเจาหนาท่ีของรัฐ ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตงตั้งใหเปนเจาหนาท่ีในการควบคุมหรือผูฝกสอนหรือ
เจาหนาท่ีอ่ืนท่ีจําเปน คาใชจายในการฝกซอมกีฬา คาอุปกรณการกีฬา คาชุดวอรม คาชุดกีฬา รองเทา ถุงเทา ของผู
ฝกสอน ผูควบคุมและนักกีฬา และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนและเก่ียวของในการจัดกิจกรรม/โครงการ ฯลฯ   ตั้งจายจาก
เงินรายได  ปรากฎในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262)
ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2562 หนา 123

(กองการศึกษาฯ)
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12. งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) รวม 45,000.00 บาท
12.1 งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค) รวม 45,000.00 บาท
หมวดคาใชสอย รวม 45,000.00 บาท

                   ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขัน
กีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559

                   ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขัน
กีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559

(2) คาใชจายในการจัดงานอนุรักษและสืบสานงานประเพณีสงกรานต  ตั้งไว 25,000.- บาท  เพ่ือจาย
เปนคาใชจายตามงานอนุรักษและสืบสานงานประเพณีสงกรานต  ปะจําป  พ.ศ. 2562 เชน คาใชจายพิธีทางศาสนา คา
รับรองผูท่ีไดรับเชิญมารวมงานและผูเขารวมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค คาใชจายเก่ียวกับสถานท่ี คาใชจายใน
การประกวดหรือแขงขัน คาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน/โครงการ และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนและเก่ียวของ
ในการจัดงาน/โครงการ ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)
 งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถ่ิน (00263) ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) อบต.หนองคาย  โครงการ
ภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2562 หนา 122 (กองการศึกษาฯ)

(1) คาใชจายในการจัดงานอนุรักษและสืบสานงานประเพณีแหเทียนพรรษา  ตั้งไว 20,000.- บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการอนุรักษและสืบสานงานประเพณีแหเทียนพรรษา ประจําป  พ.ศ. 2562 เชน
คาใชจายพิธีทางศาสนา คารับรองผูท่ีไดรับเชิญมารวมงานและผูเขารวมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค คาใชจาย
เก่ียวกับสถานท่ี คาใชจายในการประกวดหรือแขงขัน คาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน/โครงการ และคาใชจาย
อ่ืนๆ ท่ีจําเปนและเก่ียวของในการจัดงาน/โครงการ ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถ่ิน (00263) ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.
2561-2564) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2562 หนา 121 (กองการศึกษาฯ)

            12.1.1 ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ  ตั้งไว 45,000.-
 บาท  เพ่ือจายเปน



- 98 -

13. งานสงเสริมการเกษตร (สํานักงานปลัด) รวม 145,000.00 บาท
13.1 งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค) รวม 145,000.00 บาท
หมวดคาใชสอย รวม 145,000.00 บาท

                    ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0801.3/ว 1027 ลงวันท่ี 6 มีนาคม 2556 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559

                    ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0891.4/ว 1659 ลงวันท่ี 24
 สิงหาคม 2553 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและ
การสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559

(2) คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการสงเสริมสนันสนุนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับตําบล
ตั้งไว 20,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานของศูนยถายทอดเทคโนโลยี  เพ่ือจัดเปนแหลงเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียง เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณเก่ียวกับการจัดกิจกรรม คาใชจายในการ
โฆษณาประชาสัมพันธงาน/โครงการ และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนและเก่ียวของในการจัดงาน/โครงการ ฯลฯ   ตั้งจายจาก
เงินรายได  ปรากฎในแผนงานการเกษตร (00320) งานสงเสริมการเกษตร (00321) ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.
2561-2564) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2562 หนา 114 (สํานักงานปลัด)

(3) คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการฝกอบรมอาชีพระยะสั้น  ตั้งไว 30,000.- บาท  เพ่ือจาย
เปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการ เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาใชจายเก่ียวกับสถานท่ี
คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณเก่ียวกับการจัดกิจกรรม คาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน/โครงการ และ
คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนและเก่ียวของในการจัดงาน/โครงการ ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานการเกษตร
(00320) งานสงเสริมการเกษตร (00321) ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) อบต.หนองคาย  โครงการภายใต
แนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2562 หนา 119 (สํานักงานปลัด)

            13.1.1 ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ  ตั้งไว
145,000.- บาท  เพ่ือจายเปน

(1) คาใชจายในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม จัดแสดงและจําหนายผลิตภัณฑ  ตั้งไว 40,000.- บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการนําผลิตภัณฑหัตกรรมการเกษตรไปจัดแสดงและจําหนายในงาน “วันของดีอําเภอประทาย”
เชน  คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณเก่ียวกับการจัดกิจกรรม คาใชจายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธงาน/โครงการ และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนและเก่ียวของในการจัดงาน/โครงการ ฯลฯ   ตั้งจายจากเงิน
รายได  ปรากฎในแผนงานการเกษตร (00320) งานสงเสริมการเกษตร (00321) ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.
2561-2564) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2562 หนา 119 (สํานักงานปลัด)

ดานเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร

รายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ 2562

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
อําเภอประทาย    จังหวัดนครราชสีมา
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                    ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0801.3/ว 1027 ลงวันท่ี 6 มีนาคม 2556 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559

                    ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0801.3/ว 1027 ลงวันท่ี 6 มีนาคม 2556 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559

                    ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0801.3/ว 1027 ลงวันท่ี 6 มีนาคม 2556 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559

(4) คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการสงเสริมการไถกลบตอซังขาว  ตั้งไว 5,000.- บาท  เพ่ือจาย
เปนคาใชจายในการดําเนินงานของศูนยถายทอดเทคโนโลยี  เพ่ือจัดเปนแหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง เชน คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณเก่ียวกับการจัดกิจกรรม คาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน/โครงการ
และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนและเก่ียวของในการจัดงาน/โครงการ ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงาน
การเกษตร (00320) งานสงเสริมการเกษตร (00321) ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) อบต.หนองคาย
โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2562 หนา 114 (สํานักงานปลัด)

(5) คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการน้ําคือชีวิต ศาสตรพระราชาสูแปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ
  ตั้งไว 50,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
วัสดุอุปกรณเก่ียวกับการจัดกิจกรรม คาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน/โครงการ และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปน
และเก่ียวของในการจัดงาน/โครงการ ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานการเกษตร (00320) งานสงเสริม
การเกษตร (00321) ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป
พ.ศ.2562 หนา 114 (สํานักงานปลัด)
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14. งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม (สํานักงานปลัด) รวม 55,000.00 บาท
14.1 งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค) รวม 55,000.00 บาท
หมวดคาใชสอย รวม 55,000.00 บาท

(4) คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  ตั้ง
ไว 20,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการฯ  เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
วัสดุอุปกรณเก่ียวกับการจัดกิจกรรม คาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน/โครงการ และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ี
จําเปนและเก่ียวของในการจัดงาน/โครงการ ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานการเกษตร (00320)
 งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม (00322) ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) อบต.หนองคาย  โครงการ
ภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2562 หนา 114 (สํานักงานปลัด)

                    ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0801.3/ว 1027 ลงวันท่ี 6 มีนาคม 2556 และดวนมาก
 ท่ี มท 0808.2/ว 3523 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559

(3) คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการกําจัดผักตบชวาและวัชพืชคลองสวยน้ําใส  ตั้งไว 5,000.-
บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการฯ  เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณเก่ียวกับ
การจัดกิจกรรม คาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน/โครงการ และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนและเก่ียวของในการจัด
งาน/โครงการ ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานการเกษตร (00320) งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม
(00322) ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2562
หนา 144 (สํานักงานปลัด)                    ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0801.3/ว 1027 ลงวันท่ี 6 มีนาคม 2556 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559

(1) คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ  ตั้งไว 10,000.- บาท  เพ่ือจาย
เปนคาใชจายกิจกรรมปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาใชจายเก่ียวกับสถานท่ี คาวัสดุ
อุปกรณเก่ียวกับการจัดกิจกรรม คาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน/โครงการ และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนและ
เก่ียวของในการจัดงาน/โครงการ ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานการเกษตร (00320) งานอนุรักษ
แหลงน้ําและปาไม (00322) ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการ
พัฒนาป พ.ศ.2562 หนา 142 (สํานักงานปลัด)

(2) คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาภูมิทัศนขางถนน  ตั้งไว 10,000.- บาท  เพ่ือจาย
เปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการฯ  เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณเก่ียวกับการจัดกิจกรรม
คาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน/โครงการ และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนและเก่ียวของในการจัดงาน/โครงการ
ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานการเกษตร (00320) งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม (00322) ปรากฎใน
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2562 หนา 144

            14.1.1 ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ  ตั้งไว 55,000.-
 บาท  เพ่ือจายเปน

                    ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขัน
กีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559
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(5) คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการอาสาสมัครทองถ่ินรักษโลก  ตั้งไว 10,000.- บาท  เพ่ือจาย
เปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการฯ  เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณเก่ียวกับการจัดกิจกรรม
คาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน/โครงการ และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนและเก่ียวของในการจัดงาน/โครงการ
ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานการเกษตร (00320) งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม (00322) ปรากฎใน
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2562 หนา 114
(สํานักงานปลัด)
                    ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0801.3/ว 1027 ลงวันท่ี 6 มีนาคม 2556 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559

                    ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0801.3/ว 1027 ลงวันท่ี 6 มีนาคม 2556 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0891.4/ว 164 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2558 และดวน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2559
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ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 29,236,900.00 บาท    จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษี
จัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเปน

15. งานงบกลาง รวม 9,122,424.00 บาท
หมวดงบกลาง รวม 9,122,424.00 บาท

รายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ 2562

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
อําเภอประทาย    จังหวัดนครราชสีมา

            15.1. ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ตั้งไว 95,816.- บาท  เพ่ือจายเปนเงินสมทบประกันสังคม
ของพนักงานจาง  ใหแก  สํานักงานประกันสังคม  จังหวัดนครราชสีมา   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานงบ
กลาง (00410) งานงบกลาง (00411) ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนว
ทางการพัฒนาป พ.ศ.2562 หนา 158

แผนงานงบกลาง
ดานการดําเนินงานอื่น

                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

            15.3. ประเภทเบี้ยยังชีพคนพิการ  ตั้งไว 2,352,000.- บาท  เพ่ือจายเปนเบี้ยยังชีพใหแกผูพิการ  ตาม
นโยบายเรงดวนรัฐบาล   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)
ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2562 หนา 159
                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

            15.2. ประเภทเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  ตั้งไว 6,037,200.- บาท  เพ่ือจายเปนเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุ  ตาม
นโยบายเรงดวนรัฐบาล   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)
ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2562 หนา 158
                ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด มท 0808.2/ว 74 ลงวันท่ี 8 มกราคม 2553
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 6200 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2553 ท่ี มท 0808.2/ว 6201
ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2553 หนังสือสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี นร 0107/1117 ลงวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2555
และประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล
ในการใหบริการสาธารณะ ลงวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2552
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            15.8. ประเภทเงินชวยพิเศษ เพ่ือจายเปนเงินชวยพิเศษพนักงานสวนตําบล พนักงานจางกรณีเสียชีวิต   ตั้งจาย
จากเงินรายได 50,000.- บาท ปรากฎในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป
(พ.ศ.2561-2564) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2562 หนา 5 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)
                ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.5/ว 50 ลงวันท่ี 30 ตุลาคม 2558 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558

            15.4. ประเภทเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส  ตั้งไว 54,000.- บาท  เพ่ือจายเปนเบี้ยยังชีพใหแกผูปวยเอดส  จํานวน
9 คน   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) ปรากฎในแผนพัฒนา
สี่ป (พ.ศ.2561-2564) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2562 หนา 159

                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 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมากท่ี มท 0808.3/ว 40 ลงวันท่ี 14 สิงหาคม 2558

            15.5. ประเภทสํารองจาย  ตั้งไว 287,996.- บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายในกรณีจําเปนเรงดวนฉุกเฉิน
เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน   ตั้งจายจากเงินรายได 228,236.- บาท   และะตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป
 59,760.- บาท  ปรากฎในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
 อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2562 หนา 158

            15.6. ประเภทรายจายตามขอผูกพัน  ตั้งไวรวม 100,000.- บาท  แยกเปน
(1) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ  อบต.หนองคาย  อําเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา  ตั้งไว

 100,000.- บาท  เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ  อบต.หนองคาย  อําเภอประทาย  จังหวัด
นครราชสีมา   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) ปรากฎในแผนพัฒนาสี่
ป (พ.ศ.2561-2564) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2562 หนา 159

            15.7. ประเภทเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (กบท.) ตั้งไว 145,412.- บาท  เพ่ือ
จายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (กบท.) ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานงบ
กลาง (00410) งานงบกลาง (00411) ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนว
ทางการพัฒนาป พ.ศ.2562 หนา 158

                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 และดวนท่ีสุด
ท่ี มท 0808.2/ว 4072 ลงวันท่ี 15 กรกฎาคม 2559 และดวนมากท่ี มท 0313.4/ว 667 ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2555 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากท่ี มท 0808.2/ ว 1672 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2557 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2560

                ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุดท่ี มท 0891.3/ว 1263 ลงวันท่ี 30
พฤษภาคม 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมากท่ี มท 0891.3/ว 403 ลงวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2559




