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รวม บาท

1.1 งบบุคลากร รวม 6,879,860 บาท

เงินเดือน (ฝายการเมือง) รวม 2,830,320 บาท

1.1.1 เงินเดอืนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

1.1.2 เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

1.1.3 เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

จํานวน 86,400 บาท1.1.4 เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ

บริหารสวนตําบล

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดอืนของเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  1  ตําแหนง   

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) (สํานักปลัด)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายก อบต. รองนายก อบต. ประธานสภา 

อบต. สมาชิกสภา อบต. และเลขานุการสภา อบต. พ.ศ. 2554

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษ แกผูดํารงตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตาํบล และรองนายกองคการ

บริหารสวนตําบล  จํานวน  3  ตําแหนง   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

(00110)  งานบริหารทั่วไป (00111)  (สํานักปลัด)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายก อบต. รองนายก อบต. ประธานสภา 

อบต. สมาชิกสภา อบต. และเลขานุการสภา อบต. พ.ศ. 2554

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนง แกผูดํารงตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตาํบล และรองนายก

องคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  3  ตําแหนง   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

(00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) (สํานักปลัด)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายก อบต. รองนายก อบต. ประธานสภา 

อบต. สมาชิกสภา อบต. และเลขานุการสภา อบต. พ.ศ. 2554

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดอืน  แกผูดํารงตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตาํบล และรองนายก

องคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  3  ตําแหนง   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

(00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) (สํานักปลัด)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายก อบต. รองนายก อบต. ประธานสภา 

อบต. สมาชิกสภา อบต. และเลขานุการสภา อบต. พ.ศ. 2554

แผนงานบริหารงานทั่วไป

1. งานบริหารทั่วไป 9,041,360

ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 30,485,200 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน

ทั่วไป แยกเปน

วันที่พิมพ : 7/8/2563  10:46:07

อําเภอ ประทาย   จังหวัดนครราชสีมา

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย



หนาที่ 68

.

วันที่พิมพ : 7/8/2563  10:46:07

1.1.5 เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 2,145,600 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 4,049,540 บาท

1.1.6 เงินเดอืนพนักงาน จํานวน 2,693,880 บาท

1.1.7 เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 30,760 บาท

1.1.8 เงินประจําตําแหนง จํานวน 210,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของผูบริหาร  ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล รองปลัดองคการบริหาร

สวนตําบล หัวหนาสํานักงานปลัด  จํานวน  3 อัตรา   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงาน

ทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) (สํานักปลัด)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559 และ มท 0209.2/ 

35 ลงวันที่ 8 เมษายน 2557 และดวนที่สุด มท 0809.3/11934 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2557

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว   เงินคาตอบแทนพิเศษตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล   ตั้ง

จายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) (สํานักปลัด)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 และ มท 

0209.1/ 3055 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนทองถิ่นประจําป เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําป 

จํานวน 7 อัตรา   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป 

(00111)  

สํานักปลัด

     - ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล

     - ตําแหนง รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล

     - ตําแหนง หัวหนาสํานักงานปลัด

     - ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคล

     - ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน

     - ตําแหนง นักพัฒนาชุมชน

     - ตําแหนง นักปองกันบรรเทาสาธารณภัย

ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.5/ว 50 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2558 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 

0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนของ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  รองประธานสภาองคการ

บริหารสวนตําบล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล  

จํานวน  24  ตําแหนง   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหาร

ทั่วไป (00111) (สํานักปลัด)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายก อบต. รองนายก อบต. ประธานสภา 

อบต. สมาชิกสภา อบต. และเลขานุการสภา อบต. พ.ศ. 2554
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1.1.9 คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,064,500 บาท

1.1.10 เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 50,400 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว  ใหแก พนักงานจาง   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงาน

บริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) (สํานักปลัด)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 และดวนที่สุด

ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง เงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง  จํานวน 8 อัตรา   ตั้งจายจาก

เงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111)  

สํานักปลัด

     - ตําแหนง ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน

     - ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานสาธารณสขุ

     - ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ จํานวน 2 อัตรา

     - ตําแหนง พนักงานขับรถยนต

     - ตําแหนง คนงานทั่วไป

     - ตําแหนง นักการภารโรง   

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 และดวนที่สุดที่ 

มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
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1.2 งบดําเนินงาน รวม 2,022,000 บาท

คาตอบแทน รวม 800,000 บาท

จํานวน 540,000 บาท

1.2.2 คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

1.2.3 คาเชาบาน จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

(00110)  งานบริหารทั่วไป (00111)  (สํานักปลัด)

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 และ

หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 296  ลงวันที่ 25 มกราคม 2550 และ ที่ มท 0808.2/ว 954  ลงวันที่ 25 มีนาคม 

2550

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง   ตั้งจาย

จากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) (สํานักปลัด)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550

เพื่อจายเปน

     - คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ตั้งไว   270,000.-  บาท  

เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูชวยปฏิบัตริาชการอันเปนประโยชนแกองคการบริหารสวนตําบลดานตางๆ เชน 

เจาหนาที่ในการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล คาตอบแทน

อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร) ฯลฯ

     - คาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น  ตั้งไว   120,000.-  บาท  เพื่อจายเปนคาปวยการชดเชย การ

งานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ไดแก อาสาสมัคร

บริบาลทองถิ่นที่มีภูมิลําเนาอยูในองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือที่ใกลเคยีง ที่ไดรับคําสั่งชวยสนับสนุนการ

ปฏิบัตหินาที่ในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจากผูบริหารทองถิ่น

     - เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงินโบนัส)  ตั้งไว  150,000.-  บาท  เพื่อจายเปนเงิน

ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงินโบนัส)  สําหรับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง อบต.หนองคาย

   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) (สํานักปลัด)

ถือปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท 0808.4/ว 3652 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 ถือปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินประจําป

แกพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 7271 ลง

วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นและการเบิกคาใชจาย พ.ศ.2562

1.2.1 คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น
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1.2.4 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

คาใชสอย รวม 759,000 บาท

1.2.5 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

 (1) คาใชจายในการจางเหมายามอยูเวร จํานวน 84,000 บาท

(2) คาใชจายในการรังวัดสอบเขตที่ดินสาธารณะประโยชน จํานวน 20,000 บาท

(3) คาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปน

     - คาเย็บหนังสือ  เขาปกหนังสือ  แผนพัฒนาตําบลและขอบัญญัตติางๆ

     - คาซักฟอก  คาระวางรถบรรทุก

     - คาใชจายในการดําเนินคดตีามคําพิพากษา

     - คาจางเหมาบริการ  เชน  คาจางเหมาแบกหามสัมภาระ  คาจางเขียนปายประชาสัมพันธ

     - คาบริการกําจัดปลวก คาจางเหมาสูบน้ํา คาแปรเอกสาร คาเดินสายไฟ ติดตั้งอุปกรณไฟฟา

     -  คาจางเหมารถขนสงสัมภาระสิ่งของในงานวันของดีอําเภอประทาย

     - คาจางเหมายามดูแลทรัพยสินภายในหรือภายนอกสํานักงาน อบต.

     - คาใชจายในการโฆษณาและเผยแพรสําหรับเปนคาจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวสารขององคการ

บริหารสวนตําบลทางวิทยุกระจายเสียงหรือสงตีพิมพฯ ตางๆ

     - คาติดตั้งโทรศพัท  คาใชจายในการติดต้ังโทรศพัท

     - ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111)

เพื่อจายเปนคาใชจายในการรังวัดสอบเขตที่ดินสาธารณะประโยชน เพื่อออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง และ

คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของกับกิจกรรม   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

(00110)  งานบริหารทั่วไป (00111)  (สํานักปลัด)

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจางเหมายามอยูเวร ที่ทําการองคการบริหารสวนตาํบลหนองคาย อําเภอ

ประทาย จังหวัดนครราชสีมา   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งาน

บริหารทั่วไป (00111)  (สํานักปลัด)

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร เชน คาธรรมเนียม  หรือเงินบํารุงการศกึษาบุตรพนักงานสวน

ตําบล  ผูบริหารและผูมีสิทธิ์ตามกฎหมาย   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

(00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) (สํานักปลัด)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุดที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 และระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศกึษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 แกไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุดที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 

มิถุนายน 2559 และพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดกิารเกี่ยวกับการศกึษาของบุตร พ.ศ. 2562
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1.2.6 รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท

1.2.7 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

(1) คาใชจายจัดงานรัฐพิธีและวันสําคัญของชาติ จํานวน 10,000 บาท

(2) คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการ อบต.เคลื่อนที่ จํานวน 10,000 บาท

(3) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ" จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ หรืออบรม สัมมนาของพนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง  

ผูบริหาร  ประธานสภาฯ  รองประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เชน คาลงทะเบียน  

คาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงาน

บริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) (สํานักปลัด)

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 

และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดนิทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 

และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ  อบต. เคลื่อนที่   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงาน

ทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.หนองคาย  

โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2564  หนา  128  (สํานักปลัด)

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา

และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

เพื่อจายเปนคาใชจายจัดงานรัฐพิธีและวันสําคัญของชาติ เชน  ชอดอกไม  กระเชาดอกไม  พวงมาลา  หรือ

พานพุม  เขารวมพิธีการในวันสําคัญตางๆ  หรือมอบใหบุคคลในโอกาสตางๆ ที่เหมาะสม   ตั้งจายจากเงิน

รายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) (สํานักปลัด)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 และที ่มท 

0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548

เพื่อจายเปน

     - คาเลี้ยงรับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  เพื่อจายเปนคาเลี้ยงรับรองในการตอนรับบุคคล

หรือคณะบุคคล (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลว 28 กรกฎาคม 2548)  ของ

องคการบริหารสวนตําบล  เชน มานิเทศงาน  ตรวจเย่ียม  หรือทัศนศึกษาดูงานตางๆ

     - คาเลี้ยงรับรองการประชุมสภา  เพื่อจายเปนคาเลี้ยงรับรองการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล

หรือคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการขององคการบริหารสวนตําบล (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 

0808.4/ว 2381 ลว 28 กรกฎาคม 2548)

     - พิธีเปดอาคารตางๆ

     - คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี

     - ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) (สํานักปลัด)

ถือปฏิบัติตามหนังสือ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
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(4) คาใชจายในการเลือกตั้ง จํานวน 300,000 บาท

1.2.8 คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 85,000 บาท

คาวัสดุ รวม 330,000 บาท

1.2.9 วัสดสุํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

1.2.10 วัสดไุฟฟาและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

1.2.11 วัสดกุอสราง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดกุอสราง วัสดคุงทน เชน ไมตางๆ คอน คีม ชะแลง จอบ สิ้ว เสียม ขวาน กบไสไม 

ฯลฯ วัสดสุิ้นเปลือง เชน น้ํามันทาไม ทินเนอร สี ปูนซีเมนต ทราย อิฐหรือซีเมนตบล็อก กระเบื้อง ตะปู ฯลฯ 

วัสดอุุปกรณประกอบและอะไหล เชน ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอตางๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ   ตั้งจายจาก

เงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) (สํานักปลัด)

ประเภทวัสดุ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1284 ลงวันที่ 27 

มิถุนายน 2559 และ ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 และดวนที่สุด ที่ มท 

0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดไุฟฟาและวิทยุ วัสดคุงทน เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรงไฟฟา เครื่องวัด

กระแสไฟฟา ฯลฯ วัสดสุิ้นเปลือง เชน ฟวส เทปพันสายไฟ สายไฟฟา หลอดไฟฟา เข็มขัดรดัสายไฟฟา ปลั๊ก

ไฟฟา สวิตชไฟฟา ฯลฯ วัสดอุุปกรณประกอบและอะไหล เชน ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตางๆ แผง

บังคับทางไฟ ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป 

(00111) (สํานักปลัด)

ประเภทวัสดุ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1284 ลงวันที่ 27 

มิถุนายน 2559 และดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดสุํานักงาน วัสดคุงทน เชน หนังสือ เครื่องคดิเลข เครื่องเจาะกระดาษ ที่เย็บ

กระดาษ กรรไกร เกาอี้พลาสตกิ ฯลฯ วัสดสุิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบ

คําผิด เทปกาว ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป 

(00111) (สํานักปลัด)

ประเภทวัสดุ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1284 ลงวันที่ 27 

มิถุนายน 2559 และดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

เพื่อจายเปน

 - คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ

 - คาจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน

 - ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) (สํานักปลัด)

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเลือกตั้งทั่วไป  หรือเลือกตั้งซอมสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  เชน  

คาตอบแทน  คาเบี้ยเลี้ยงกรรมการเจาหนาที่  และผูเกี่ยวของในการเลือกตั้ง  ตลอดจนคาวัสดุ  อุปกรณ  

และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนเกี่ยวกับการเลือกตั้ง   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

(00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.หนองคาย  

โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2564  หนา  127  (สํานักปลัด)

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา
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1.2.12 วัสดยุานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

1.2.13 วัสดเุชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 110,000 บาท

1.2.14 วัสดโุฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

1.2.15 วัสดคุอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

คาสาธารณูปโภค รวม 133,000 บาท

1.2.16 คาไฟฟา จํานวน 110,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟา  สําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงาน

บริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) (สํานักปลัด)

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร วัสดคุงทน เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ วัสดสุิ้นเปลือง เชน 

อุปกรณบัทึกขอมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digitel Video Disc, 

Flash Drive) เทปบันทึกขอมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)  หัวพิมพหรือ

แถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับหมึกสําหรับเคร่ืองพิมพแบบเลเซอร ฯลฯ วัสดอุุปกรณ

ประกอบและอะไหล เชน หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดนร ซีดีรอมไดรฟ ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได  

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) (สํานักปลัด)

ประเภทวัสดุ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1284 ลงวันที่ 27 

มิถุนายน 2559 และดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดโุฆษณาและเผยแพร วัสดคุงทน เชน ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและระวิงใส

ฟลมภาพยนต ฯลฯ วัสดสุิ้นเปลือง เชน พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร ฟลม เมมโมรี่การด ฯลฯ   ตั้งจายจาก

เงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111)  (สํานักปลัด)

ประเภทวัสดุ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1284 ลงวันที่ 27 

มิถุนายน 2559 และดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น วัสดสุิ้นเปลือง เชน แกสหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล 

น้ํามันกาด น้ํามันเบนซนิ น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏใน

แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) (สํานักปลัด)

ประเภทวัสดุ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1284 ลงวันที่ 27 

มิถุนายน 2559 และดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง วัสคงทน เชน ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจตาย กุญแจเลื่อน คีม

ล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัตซ กระจกโคงมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ ฯลฯ วัสดสุิ้นเปลือง เชน ยาง

รถยนต น้ํามันเบรก นอตและสกรู สายไมล เพลา ฟลมกรองแสง ฯลฯ วัสดอุุปกรณประกอบและอะไหล เชน 

เบาะรถยนต เครื่องยนต(อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวงมาลัยรถยนต สายพานใบพัด หมอน้ํา

รถยนต หัวเทียน แบตเตอรี่ จานจาย ลอ ถังน้ํามัน ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงาน

บริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) (สํานักปลัด)

ประเภทวัสดุ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1284 ลงวันที่ 27 

มิถุนายน 2559 และดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
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1.2.17 คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 2,000 บาท

1.2.18 คาบริการโทรศัพท จํานวน 6,000 บาท

1.2.19 คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 15,000 บาท

1.3 งบลงทุน รวม 79,500 บาท

คาครุภัณฑ รวม 79,500 บาท

1.3.1 ครุภัณฑสํานักงาน

(1) คาจัดซื้อเกาอี้ผูบริหาร จํานวน 4,500 บาท

(2) คาจัดซื้อเกาอี้พนักงาน จํานวน 3,500 บาท

(3) คาจัดซื้อโตะคอมพิวเตอร จํานวน 4,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะคอมพิวเตอร จํานวน 1 ตัว ตัวละ 4,500.- บาท (บัญชีนอกราคามาตรฐานครุภัณฑ) 

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานทั่วไป (00111) ปรากฏ

ในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2564  

หนา  134  (สํานักปลัด)

ประเภทครุภัณฑ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1284 ลงวันที่ 27 

มิถุนายน 2559 และดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้พนักงาน จํานวน 1 ตัว ตัวละ 3,500.- บาท (บัญชีนอกราคามาตรฐานครุภัณฑ) ตั้ง

จายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานทั่วไป (00111) ปรากฏใน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2564  

หนา  134  (สํานักปลัด)

ประเภทครุภัณฑ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1284 ลงวันที่ 27 

มิถุนายน 2559 และดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ผูบริหาร จํานวน 1 ตัว ตัวละ 4,500.- บาท (บัญชีนอกราคามาตรฐานครุภัณฑ) ตั้ง

จายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานทั่วไป (00111) ปรากฏใน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2564  

หนา  134  (สํานักปลัด)

ประเภทครุภัณฑ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1284 ลงวันที่ 27 

มิถุนายน 2559 และดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชอินเตอรเน็ต( Internet) และโทรสาร  ในราชการขององคการบริหารสวน

ตําบลหนองคาย   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป 

(00111)  (สํานักปลัด)

เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับโทรศพัท  ในราชการขององคการบริหารสวนตาํบลหนองคาย   ตั้งจายจากเงิน

รายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) (สํานักปลัด)

เพื่อจายเปนคาน้ําประปาองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงาน

บริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) (สํานักปลัด)
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(4) คาจัดซื้อโตะหมูบูชา จํานวน 15,000 บาท

(5) คาจัดซื้อโพเดียมไม จํานวน 20,000 บาท

1.3.2 ครุภัณฑคอมพิวเตอร

(1) คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร  จํานวน  1  เครื่องๆละ  17,000 บาท  มีรายละเอียดดังนี้

     - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม

นอยกวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 

     - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 4 GB

     - มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด 

Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย

     - มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย

     - ม ีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย

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

ไมนอยกวา 1 ชอง

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

     - มีแปนพิมพและเมาส

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานทั่วไป (00111) ปรากฎ

ในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2564  

หนา  134  (สํานักปลัด)

ประเภทครุภัณฑ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1284 ลงวันที่ 27 

มิถุนายน 2559 และดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโพเดียมไม จํานวน 1 ตัว ตัวละ 20,000.- บาท (บัญชีนอกราคามาตรฐานครุภัณฑ) ตั้ง

จายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานทั่วไป (00111) ปรากฏใน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2564  

หนา  134  (สํานักปลัด)

ประเภทครุภัณฑ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1284 ลงวันที่ 27 

มิถุนายน 2559 และดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะหมูบูชา จํานวน 1 ชุด ชุดละ 15,000.- บาท (บัญชีนอกราคามาตรฐานครุภัณฑ) ตั้ง

จายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานทั่วไป (00111) ปรากฏใน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2564  

หนา  134  (สํานักปลัด)

ประเภทครุภัณฑ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1284 ลงวันที่ 27 

มิถุนายน 2559 และดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
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(2) คาจัดซื้อเครื่องพิมพ จํานวน 15,000 บาท

1.4 งบรายจายอื่น รวม 20,000 บาท

รายจายอื่น รวม 20,000 บาท

รายจายอื่น

จํานวน 20,000 บาท1.4.1 คาจางที่ปรึกษาซึ่งไมเกี่ยวกับครุภัณฑหรือสิ่งกอราง หรือไมไดมาซึ่ง

ครุภัณฑ หรือสิ่งกอสราง

เพื่อจายเปนคาจางองคกรหรือสถาบันที่เปนกลาง  เพื่อเปนผูดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผูบริหารตาม

มิติการประเมินที่  ก.จ.  ก.ท.  หรือ  ก.อบต.  กําหนดไว   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงาน

บริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) (สํานักปลัด)

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเคร่ืองพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 (ตามมาตรฐาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอร)  จํานวน  1  เครื่องๆละ  15,000 บาท  มีรายละเอียดดังนี้

     - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi

     - มีความเร็วในการพิมพรางไมนอยกวา 38 หนาตอนาท ี(ppm)

     - สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได

     - มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 256 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 สามารถใชงานผานเครอืขายไรสาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได

     - มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 250 แผน

     - สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานทั่วไป (00111) ปรากฏ

ในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2564  

หนา  13 (สํานักปลัด)

ประเภทครุภัณฑ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1284 ลงวันที่ 27 

มิถุนายน 2559 และดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
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1.5 งบเงินอดุหนุน รวม 40,000 บาท

เงินอดุหนุน รวม 40,000 บาท

1.5.1 เงินอุดหนุนสวนราชการ

จํานวน 20,000 บาท

จํานวน 20,000 บาท

(1) อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอประทายตามโครงการ

จัดงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี และงานเฉลิมพระเกียรติ

(2) อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอประทายตามโครงการจัดตั้งศูนย

ปฏิบัตกิารรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอประทายตามโครงการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการรวมในการ

ชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  รายละเอียดโครงการแนบฎีกาเบิกจาย    ตั้งจายจากเงิน

อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) ปรากฏใน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2564  

หนา  128  (สํานักปลัด)

ประเภทเงินอุดหนุน ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 

มิถุนายน 2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอประทายตามโครงการ จัดงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี และงาน

เฉลิมพระเกียรต ิ รายละเอียดโครงการแนบฎีกาเบิกจาย    ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงาน

บริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.

หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2564  หนา  128  (สํานักปลัด)

ประเภทเงินอุดหนุน ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 

มิถุนายน 2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
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2. งานบริหารงานคลัง รวม 2,081,380 บาท

2.1 งบบุคลากร รวม 1,543,380 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,543,380 บาท

2.1.1 เงินเดอืนพนักงาน จํานวน 1,359,880 บาท

2.1.2 เงินประจําตําแหนง จํานวน 22,000 บาท

2.1.3 คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 155,500 บาท

2.1.4 เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว  ใหแก พนักงานจาง   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงาน

บริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113) (กองคลัง)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 และดวนที่สุด

ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง เงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง  จํานวน 1 อัตรา   ตั้งจายจาก

เงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113)  

     - ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานการรเงินและบัญชี  

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 และดวนที่สุดที่ 

มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของผูบริหาร  ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏ

ในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113) (กองคลัง)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559 และ มท 0209.2/ 

35 ลงวันที่ 8 เมษายน 2557 และดวนที่สุด มท 0809.3/11934 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2557

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนทองถิ่นประจําป เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําป 

จํานวน 5 อัตรา   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานคลัง 

(00113)  

     - ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง

     - ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี

     - ตําแหนง นักวิชาการจัดเก็บรายได

     - ตําแหนง เจาพนักงานพัสดุ

     - ตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชี   

ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.5/ว 50 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2558 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 

0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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2.2 งบดําเนินงาน รวม 522,000 บาท

คาตอบแทน รวม 237,000 บาท

จํานวน 135,000 บาท

2.2.2 คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

2.2.3 คาเชาบาน จํานวน 82,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

(00110)  งานบริหารงานคลัง (00113)  (กองคลัง)

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 และ

หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 296  ลงวันที่ 25 มกราคม 2550 และ ที่ มท 0808.2/ว 954  ลงวันที่ 25 มีนาคม 

2550 

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง   ตั้งจาย

จากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113) (กองคลัง)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550

เพื่อจายเปน

     - คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ตั้งไว  85,000.-  บาท  

เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคการบริหารสวนตําบล  เชน  คาตอบแทน

คณะกรรมการจัดซื้อ จัดจาง คณะกรรมการเปดซองสอบราคา (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 

0808.4/ว 3652 ลว 17 พฤศจิกายน 2553) ฯลฯ

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 3652 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113)  (กองคลัง)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 3072 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 และ

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 7271 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 และหนังสือ

กระทรวงการคลัง ดวนที่สุดที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561

     - เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงินโบนัส)  ตั้งไว  50,000.-  บาท  เพื่อจายเปนเงินประโยชน

ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงินโบนัส)  สําหรับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง อบต.หนองคาย

   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113) (กองคลัง)

ถือปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท 0808.4/ว 3652 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 ถือปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินประจําป

แกพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 7271 ลง

วันที่ 26 กรกฎาคม 2560

2.2.1 คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น
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2.2.4 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

คาใชสอย รวม 140,000 บาท

2.2.5 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

(1) คาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

2.2.6 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

(1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

(2) โครงการจัดทําแผนที่ภาษี จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการจัดทํา/ปรับปรุง  แผนที่ภาษ ี เชน คาคัดลอกขอมูลที่ดิน(เพิ่มเติม)  คาวัสดุ

อุปกรณ คาจางพนักงานสํารวจขอมูลภาคสนาม  คาตอบแทนลวงเวลา ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏ

ในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113)  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.

2561-2565) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2564  หนา  127  (กองคลัง)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมากที ่มท 0808.3/ว 462 ลงวันที่ 29 

กุมภาพันธ 2551 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 67 ลงวันที่ 9 มกราคม 2555

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ หรืออบรม สัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง  

เชน คาลงทะเบียน  คาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ คาเชาที่พัก   และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน   ตั้งจายจากเงิน

รายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113) (กองคลัง)

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 

และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดนิทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 

และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

เพื่อจายเปน

     - คาเย็บหนังสือ  เขาปกหนังสือ  และระเบียบหนังสือสั่งการตางๆ

     - คาจางเหมาบริการตางๆ  เชน  จางเหมาจัดทําของ  จางเหมาแบกหามสัมภาระ ฯลฯ

     - คาใชจายในการโฆษณาและเผยแพรตางๆ ฯลฯ

     - ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113) (กองคลัง)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 และ

ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 และดวนที่สุดที่ มท 0809.3/ว 1632 ลงวันที่ 20 

มิถุนายน 2555

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร เชน คาธรรมเนียม  หรือเงินบํารุงการศกึษาบุตรพนักงานสวน

ตําบล  ผูบริหารและผูมีสิทธิ์ตามกฎหมาย   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

(00110)  งานบริหารงานคลัง (00113) (กองคลัง)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุดที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 และระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศกึษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 แกไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุดที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 

มิถุนายน 2559 และพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดกิารเกี่ยวกับการศกึษาของบุตร พ.ศ. 2562
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2.2.7 คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

คาวัสดุ รวม 140,000 บาท

2.2.8 วัสดสุํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

2.2.9 วัสดงุานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

2.2.10 วัสดคุอมพิวเตอร จํานวน 70,000 บาท

คาสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท

2.2.11 คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไปรษณีย   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งาน

บริหารงานคลัง (00113) (กองคลัง)

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร วัสดคุงทน เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ วัสดสุิ้นเปลือง เชน 

อุปกรณบันทึกขอมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digitel Video Disc, 

Flash Drive) เทปบันทึกขอมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)  หัวพิมพหรือ

แถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับหมึกสําหรับเคร่ืองพิมพแบบเลเซอร ฯลฯ วัสดอุุปกรณ

ประกอบและอะไหล เชน หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดนร ซีดีรอมไดรฟ ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได  

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113) (กองคลัง)

ประเภทวัสดุ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1284 ลงวันที่ 27 

มิถุนายน 2559 และดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดงุานบานงานครัว วัสดคุงทน เชน หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง 

ฯลฯ วัสดสุิ้นเปลือง เชน ผงซกัฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปลง ไมกวาด เขง มุง ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได  

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113) (กองคลัง)

ประเภทวัสดุ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1284 ลงวันที่ 27 

มิถุนายน 2559 และดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดสุํานักงาน วัสดคุงทน เชน หนังสือ เครื่องคดิเลข เครื่องเจาะกระดาษ ที่เย็บ

กระดาษ กรรไกร เกาอี้พลาสตกิ ฯลฯ วัสดสุิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบ

คําผิด เทปกาว ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงาน

คลัง (00113) (กองคลัง)

ประเภทวัสดุ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1284 ลงวันที่ 27 

มิถุนายน 2559 และดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

เพื่อจายเปน

     - คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ

     - คาจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน

     - ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113) (กองคลัง)
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3.1 งบลงทุน รวม 16,000 บาท

คาครุภัณฑ รวม 16,000 บาท

3.1.1 ครุภัณฑคอมพิวเตอร

(1) คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุก  จํานวน  1  เครื่องๆละ  16,000 บาท  มีรายละเอียดดังนี้

     - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม

นอยกวา 1.0 GHz และมีเทคโนโยลีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการประมวลผล

สูง จํานวน 1 หนวย 

     - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 

ขนาดไมนอยกวา 4 MB

     - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 4 GB

     - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State 

Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย

     - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว

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

     - มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง

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

ไมนอยกวา 1 ชอง

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

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113) ปรากฎใน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2564  
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3. งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 115,000 บาท

3.1 งบดําเนินงาน รวม 115,000 บาท

คาใชสอย รวม 105,000 บาท

3.1.1 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

จํานวน 20,000 บาท

จํานวน 25,000 บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

(1) คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพ

ติด

(2) คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ในชวงเทศกาลปใหม/สงกรานต

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดาํเนินงานตามโครงการ  เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ

เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม คาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน/โครงการ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและ

เกี่ยวของในการจัดงาน/โครงการ ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 

(00120)  งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.

2561-2565) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2564  หนา  120  (สํานักปลัด)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0801.3/ว 1027 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2556 และระเบียบ

คณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติวาดวยคาใชจายของอาสาสมัครในการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 

1643 ลงวันที่ 23 กันยายน 2557 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/

ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดาํเนินงานตามโครงการ  เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาใชจาย

เกี่ยวกับสถานที่ คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม คาใชจายในการโฆษณา

ประชาสัมพันธงาน/โครงการ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัดงาน/โครงการ ฯลฯ   ตั้งจาย

จากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)  งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับ

อัคคีภัย (00123) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนว

ทางการพัฒนาป พ.ศ.2564  หนา  122  (สํานักปลัด)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0801.3/ว 1027 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2556 และระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา

รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
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จํานวน 50,000 บาท

(4) คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการฝกอบรมปองกันภัยเบื้องตน จํานวน 10,000 บาท

คาวัสดุ รวม 10,000 บาท

3.1.2 วัสดเุคร่ืองดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท

(3) คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา

ภัยพิบัติ

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดเุคร่ืองดับเพลิง วัสดสุิ้นเปลือง เชน ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ   ตั้งจายจาก

เงินรายได  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)  งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับ

อัคคีภัย (00123) (สํานักปลัด)

ประเภทวัสดุ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1284 ลงวันที่ 27 

มิถุนายน 2559 และดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดาํเนินงานตามโครงการ  เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาใชจาย

เกี่ยวกับสถานที่ คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม คาใชจายในการโฆษณา

ประชาสัมพันธงาน/โครงการ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัดงาน/โครงการ ฯลฯ   ตั้งจาย

จากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)  งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับ

อัคคีภัย (00123) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนว

ทางการพัฒนาป พ.ศ.2564  หนา  120  (สํานักปลัด)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0801.3/ว 1027 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2556 และระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา

รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดาํเนินงานตามโครงการ  เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาใชจาย

เกี่ยวกับสถานที่ คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม คาใชจายในการโฆษณา

ประชาสัมพันธงาน/โครงการ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัดงาน/โครงการ ฯลฯ   ตั้งจาย

จากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)  งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับ

อัคคีภัย (00123) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนว

ทางการพัฒนาป พ.ศ.2564  หนา  120  (สํานักปลัด)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0801.3/ว 1027 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2556 และระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา

รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
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4. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,013,225 บาท

4.1 งบบุคลากร รวม 788,400 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 788,400 บาท

4.1.1 เงินเดอืนพนักงาน จํานวน 586,980 บาท

4.1.2 เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

4.1.3 คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 138,000 บาท

4.1.4 เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 21,420 บาท

แผนงานการศึกษา

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจาง   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

(00210)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) (กองการศกึษาฯ)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 และดวนที่สุด

ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง เงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน  1 อัตรา   ตั้งจายจาก

เงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) (กอง

การศึกษาฯ)

     - ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 และดวนที่สุดที่ 

มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของผูบริหาร  ตําแหนงผูอํานวยการกองการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

จํานวน  1 อัตรา   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา (00211) (กองการศกึษาฯ)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559 และ มท 0209.2/ 

35 ลงวันที่ 8 เมษายน 2557 และดวนที่สุด มท 0809.3/11934 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2557

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่น เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่น  จํานวน  2 อัตรา   ตั้ง

จายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) 

(กองการศกึษาฯ)

     - ตําแหนง ผูอํานวยการกองการศึกษา

     - ตําแหนง นักวิชาการศกึษา

ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.5/ว 50 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2558 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 

0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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4.2 งบดําเนินงาน รวม 988,825 บาท

คาตอบแทน รวม 56,000 บาท

จํานวน 50,000 บาท

4.2.2 คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 6,000 บาท

คาใชสอย รวม 104,000 บาท

4.2.3 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

(1) คาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปน

     - คาเย็บหนังสือ  เขาปกหนังสือตางๆ

     - คาใชจายในการโฆษณาและเผยแพรตางๆ

     - คาซักฟอก คาระวางบรรทุก

     - คาจางเหมาบริการ  เชน คาจางเหมาแบกหามสัมภาระ คาจางเหมาเขียนปายประชาสัมพันธตางๆ

     - คาจางเหมาบริการกําจัดปลวก คาแปรเอกสาร คาเดินสายไฟ คาติดตั้งอุปกรณไฟฟา

     - ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 และ

ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 และดวนที่สุดที่ มท 0809.3/ว 1632 ลงวันที่ 20 

มิถุนายน 2555

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง (ตาม

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลว 15 พฤษภาคม 2550)   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏ

ในแผนงานการศกึษา (00210)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)  (กองการศกึษาฯ)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550

เพื่อจายเปน

     - เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงินโบนัส)  ตั้งไว   50,000.-  บาท  เพื่อจายเปนเงิน

ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงินโบนัส)  สําหรับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง อบต.หนองคาย

   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) 

(กองการศกึษาฯ)

ถือปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท 0808.4/ว 3652 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 ถือปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินประจําป

แกพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 7271 ลง

วันที่ 26 กรกฎาคม 2560

4.2.1 คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น



หนาที่ 88

.

วันที่พิมพ : 7/8/2563  10:46:07

4.2.4 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

(1) คาใชจายในการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 20,000 บาท

(2) คาใชจายในการจัดงานวันแมแหงชาติ จํานวน 4,000 บาท

(3) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

4.2.5 คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปน

     - คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ

     - คาจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน

     - ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) 

(กองการศกึษาฯ)

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ หรืออบรม สัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง เชน 

คาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และ คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน   ตั้งจายจากเงินรายได  

ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) (กองการศกึษาฯ)

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 

และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดนิทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 

และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดงานวันแมแหงชาติ   ประจําป  พ.ศ.  2564  เชน  คาใชจายพิธีทาง

ศาสนา คารับรองผูที่ไดรับเชิญมารวมงานและผูเขารวมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค คาใชจายเกี่ยวกับ

สถานที่ คาใชจายในการประกวดหรือแขงขัน คาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน/โครงการ และ

คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัดงาน/โครงการ ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงาน

การศึกษา (00210)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.

2561-2565) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2564  หนา  105  (กองการศกึษาฯ)

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา

และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ   ประจําป  พ.ศ.  2564  เชน คาใชจายพิธีทาง

ศาสนา คารับรองผูที่ไดรับเชิญมารวมงานและผูเขารวมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค คาใชจายเกี่ยวกับ

สถานที่  คาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน/โครงการ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของใน

การจัดงาน/โครงการ ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)  งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับการศึกษา (00211) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.หนองคาย  โครงการ

ภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2564  หนา  105  (กองการศกึษาฯ)

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา

และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
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คาวัสดุ รวม 811,825 บาท

4.2.6 วัสดสุํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

4.2.7 วัสดไุฟฟาและวิทยุ จํานวน 2,000 บาท

4.2.8 วัสดงุานบานงานครัว จํานวน 25,000 บาท

4.2.9 คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 710,825 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อคาอาหารเสริม (นม) สําหรับโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสถานศกึษาขั้น

พื้นฐาน(สพฐ.) สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

(00210)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2564  หนา 108  (กองการศกึษาฯ)

ประเภทวัสดุ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1284 ลงวันที่ 27 

มิถุนายน 2559 และ ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 และดวนที่สุด ที่ มท 

0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดงุานบานงานครัว วัสดคุงทน เชน หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง 

ฯลฯ วัสดสุิ้นเปลือง เชน ผงซกัฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปลง ไมกวาด เขง มุง ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได  

ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)  (กองการศกึษาฯ)

ประเภทวัสดุ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1284 ลงวันที่ 27 

มิถุนายน 2559 และ ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 และดวนที่สุด ที่ มท 

0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดไุฟฟาและวิทยุ วัสดคุงทน เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรงไฟฟา เครื่องวัด

กระแสไฟฟา ฯลฯ วัสดสุิ้นเปลือง เชน ฟวส เทปพันสายไฟ สายไฟฟา หลอดไฟฟา เข็มขัดรดัสายไฟฟา ปลั๊ก

ไฟฟา สวิตชไฟฟา ฯลฯ วัสดอุุปกรณประกอบและอะไหล เชน ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตางๆ แผง

บังคับทางไฟ ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา (00211)  (กองการศกึษาฯ)

ประเภทวัสดุ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1284 ลงวันที่ 27 

มิถุนายน 2559 และ ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 และดวนที่สุด ที่ มท 

0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดสุํานักงาน วัสดคุงทน เชน หนังสือ เครื่องคดิเลข เครื่องเจาะกระดาษ ที่เย็บ

กระดาษ กรรไกร เกาอี้พลาสตกิ ฯลฯ วัสดสุิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบ

คําผิด เทปกาว ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)  งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับการศึกษา (00211) (กองการศกึษาฯ)

ประเภทวัสดุ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1284 ลงวันที่ 27 

มิถุนายน 2559 และ ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 และดวนที่สุด ที่ มท 

0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
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4.2.10 วัสดกุอสราง จํานวน 25,000 บาท

4.2.11 วัสดวุิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 2,000 บาท

4.2.12 วัสดโุฆษณาและเผยแพร จํานวน 2,000 บาท

4.2.13 วัสดคุอมพิวเตอร จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร วัสดคุงทน เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ วัสดสุิ้นเปลือง เชน 

อุปกรณบันทึกขอมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digitel Video Disc, 

Flash Drive) เทปบันทึกขอมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)  หัวพิมพหรือ

แถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับหมึกสําหรับเคร่ืองพิมพแบบเลเซอร ฯลฯ วัสดอุุปกรณ

ประกอบและอะไหล เชน หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดนร ซีดีรอมไดรฟ ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได  

ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) (กองการศกึษาฯ)

ประเภทวัสดุ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1284 ลงวันที่ 27 

มิถุนายน 2559 และ ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 และดวนที่สุด ที่ มท 

0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดโุฆษณาและเผยแพร วัสดคุงทน เชน ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและระวิงใส

ฟลมภาพยนต ฯลฯ วัสดสุิ้นเปลือง เชน พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร ฟลม เมมโมรี่การด ฯลฯ   ตั้งจายจาก

เงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) (กอง

การศึกษาฯ)

ประเภทวัสดุ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1284 ลงวันที่ 27 

มิถุนายน 2559 และ ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 และดวนที่สุด ที่ มท 

0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดวุิทยาศาสตรหรือการแทพย วัสดคุงทน เชน ชุดเครื่องมือผาตัด ที่วางกรวยแกว 

กระบอกตวง เบาหลอม หูฟง (Stethoscope) เปลหามคนไข ฯลฯ วัสดสุิ้นเปลือง เชน สําลีและผาพันแผล 

เวชภัณฑ แอลกอฮอล ฟลมเอกซเรย เคมีภัณฑ ออกซเิจน น้ํายาตางๆ ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏใน

แผนงานการศกึษา (00210)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) (กองการศกึษาฯ)

ประเภทวัสดุ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1284 ลงวันที่ 27 

มิถุนายน 2559 และ ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 และดวนที่สุด ที่ มท 

0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดกุอสราง วัสดคุงทน เชน ไมตางๆ คอน คีม ชะแลง จอบ สิ้ว เสียม ขวาน กบไสไม 

ฯลฯ วัสดสุิ้นเปลือง เชน น้ํามันทาไม ทินเนอร สี ปูนซีเมนต ทราย อิฐหรือซีเมนตบล็อก กระเบื้อง ตะปู ฯลฯ 

วัสดอุุปกรณประกอบและอะไหล เชน ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอตางๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ   ตั้งจายจาก

เงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) (กอง

การศึกษาฯ)

ประเภทวัสดุ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1284 ลงวันที่ 27 

มิถุนายน 2559 และ ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 และดวนที่สุด ที่ มท 

0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
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คาสาธารณูปโภค รวม 17,000 บาท

4.2.14 คาไฟฟา จํานวน 15,000 บาท

4.2.15 คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 2,000 บาท

4.3 งบลงทุน รวม 20,000 บาท

คาครุภัณฑ รวม 20,000 บาท

4.3.1 ครุภัณฑคอมพิวเตอร

(1) คาจัดซื้อเครื่องพิมพ จํานวน 15,000 บาท

4.3.2 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

(1) คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการบํารุงรักษาหรือซอมแซมครภุัณฑ เชน คาเครื่องปรับอากาศ เครื่องพิมพดีด เครื่อง

คอมพิวเตอร  ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา (00211) (กองการศกึษาฯ)

ประเภทครุภัณฑ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1284 ลงวันที่ 27 

มิถุนายน 2559 และดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเคร่ืองพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 (ตามมาตรฐาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอร)  จํานวน  1  เครื่องๆละ  15,000 บาท  มีรายละเอียดดังนี้

     - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi

     - มีความเร็วในการพิมพรางไมนอยกวา 38 หนาตอนาท ี(ppm)

     - สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได

     - มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 256 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 สามารถใชงานผานเครอืขายไรสาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได

     - มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 250 แผน

     - สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) 

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.

2564  หนา  134 (กองการศกึษาฯ)

ประเภทครุภัณฑ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1284 ลงวันที่ 27 

มิถุนายน 2559 และดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

เพื่อจายเปนคาน้ําประปาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ทั้ง  2  แหง   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงาน

การศึกษา (00210)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)  (กองการศกึษาฯ)

เพื่อจายเปนคาไฟฟาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง  2  แหง   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงาน

การศึกษา (00210)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) (กองการศกึษาฯ)
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4.4 งบเงินอดุหนุน รวม 1,216,000 บาท

เงินอดุหนุน รวม 1,216,000 บาท

4.4.1 เงินอุดหนุนสวนราชการ

จํานวน 1,216,000 บาท

5. งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,986,858 บาท

5.1 งบบุคลากร รวม 1,384,908 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,384,908 บาท

5.1.1 เงินเดอืนพนักงาน จํานวน 953,050 บาท

5.1.2 เงินวิทยฐานะ จํานวน 218,400 บาท

5.1.3 คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 197,184 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง เงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน  1 อัตรา   ตั้งจายจาก

เงินอุดหนุนทั่วไป  152,376.-  บาท  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)  งานระดับกอนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา (00212) (กองการศกึษาฯ)

     - ตําแหนง ผูชวยครูผูดูแลเดก็

ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 1507 ลงวันที่ 3 

สิงหาคม 2559

เพื่อจายเปนเงินวิทยฐานะของครู  ตําแหนงครูผูดูแลเด็ก  จํานวน  3 อัตรา   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  

ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00212) (กองการศกึษาฯ)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1326 ลงวันที่ 9 

กรกฎาคม 2560

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานครูสวนทองถิ่น เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานครูสวนทองถิ่น จํานวน  3 

อัตรา   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา (00212) 

 (กองการศกึษาฯ)

     - ตําแหนง ครูผูดูแลเด็ก จํานวน 3 อัตรา

ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1326 ลงวันที่ 9 

กรกฎาคม 2560

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดาํเนินงานตามโครงการอาหารกลางวัน รายละเอียดโครงการแนบฎีกา

เบิกจาย    ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา (00211)  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนว

ทางการพัฒนาป พ.ศ.2564  หนา  113  (กองการศกึษาฯ)

ประเภทเงินอุดหนุน ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 

มิถุนายน 2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

(1) อุดหนุนตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)
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5.1.4 เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 16,274 บาท

5.2 งบดําเนินงาน รวม 601,950 บาท

คาตอบแทน รวม 40,000 บาท

5.2.1 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท

คาใชสอย รวม 561,950 บาท

5.2.2 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

จํานวน 27,950 บาท

จํานวน 19,500 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  องคการบริหารสวนตําบล

หนองคาย  ทั้ง 2 แหง   ( ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโคกเพ็ด-หนองไมตาย    และศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไตร

ราษฎรสามัคคี  )   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)  งานระดับกอนวัย

เรียนและประถมศกึษา (00212)  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.หนองคาย  โครงการ

ภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2564  หนา  109  (กองการศกึษาฯ)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  องคการบริหารสวนตําบล

หนองคาย  ทั้ง 2 แหง   ( ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโคกเพ็ด-หนองไมตาย    และศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไตร

ราษฎรสามัคคี  )   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)  งานระดับกอนวัย

เรียนและประถมศกึษา (00212)  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.หนองคาย  โครงการ

ภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2564  หนา  109  (กองการศกึษาฯ)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบลหรือผูมีสิทธิ์   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  

ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) (กองการศกึษาฯ)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุดที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 และระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศกึษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 แกไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุดที่ กค 0408.5/ว 22 ลงวันที่ 12 

มกราคม 2561  และพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดกิารเกี่ยวกับการศกึษาของบุตร พ.ศ. 2562

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจาง   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงาน

การศึกษา (00210)  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)  (กองการศกึษาฯ)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 และ มท 

0209.1/ 3055 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558

(1) คาใชจายโครงการสนับสนุนการบริหารสถานศกึษา (คากิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน)

(2) คาใชจายโครงการสนับสนุนการบริหารสถานศกึษา (คาเครื่องแบบ

นักเรียน)
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จํานวน 110,500 บาท

(4) คาใชจายโครงการสนับสนุนการบริหารสถานศกึษา (คาหนังสือเรียน) จํานวน 13,000 บาท

(5) คาใชจายโครงการสนับสนุนการบริหารสถานศกึษา (คาอาหารกลางวัน) จํานวน 358,000 บาท

จํานวน 13,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้ออุปกรณการเรียน สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  องคการบริหารสวนตําบล

หนองคาย  ทั้ง 2 แหง   ( ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโคกเพ็ด-หนองไมตาย    และศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไตร

ราษฎรสามัคคี  )   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)  งานระดับกอนวัย

เรียนและประถมศกึษา (00212)  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.หนองคาย  โครงการ

ภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2564  หนา  108  (กองการศกึษาฯ)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจางเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  องคการ

บริหารสวนตําบลหนองคาย  ทั้ง 2 แหง   ( ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโคกเพ็ด-หนองไมตาย    และศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กโรงเรียนไตรราษฎรสามัคคี  )   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)  งาน

ระดับกอนวัยเรียนและประถมศกึษา (00212) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.หนอง

คาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2564  หนา  108  (กองการศกึษาฯ)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อหนังสือเรียน สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  องคการบริหารสวนตําบลหนอง

คาย  ทั้ง 2 แหง   ( ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโคกเพ็ด-หนองไมตาย    และศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไตรราษฎร

สามัคค ี )   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)  งานระดับกอนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา (00212)  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.หนองคาย  โครงการภายใต

แนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2564  หนา  109  (กองการศกึษาฯ)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

(6) คาใชจายโครงการสนับสนุนการบริหารสถานศกึษา (คาอุปกรณการเรียน)

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุการศกึษา สื่อการเรียนการสอนและเครื่องเลนพัฒนาการ สําหรับศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก  องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  ทั้ง 2 แหง   ( ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโคกเพ็ด-หนองไม

ตาย    และศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไตรราษฎรสามัคคี  )   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏใน

แผนงานการศกึษา (00210)  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)  ปรากฏในแผนพัฒนา

ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2564   หนา  109  

(กองการศกึษาฯ)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

(3) คาใชจายโครงการสนับสนุนการบริหารสถานศกึษา (คาจัดการเรียนการ

สอน)
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จํานวน 15,000 บาท

(8) คาใชจายในการประชุมปฐมนิเทศผูปกครองเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดประชุมปฐมนิเทศผูปกครองเดก็ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  เชน คาอาหารวาง คาน้ํา

ดื่ม คาเครื่องดื่ม คาจัดทําเอกสารการอบรม และคาใชจายที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัดงาน/โครงการ 

ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

(00212)  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการ

พัฒนาป พ.ศ.2564  หนา  109  (กองการศกึษาฯ)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  เชน คารับรองผูที่ไดรับ

เชิญมารวมงานและผูเขารวมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่ คาใชจายในการ

ประกวดหรือแขงขัน คาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน/โครงการ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและ

เกี่ยวของในการจัดงาน/โครงการ ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)  งาน

ระดับกอนวัยเรียนและประถมศกึษา (00212)  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.หนอง

คาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2564  หนา  108  (กองการศกึษาฯ)

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา

และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

(7) คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานเด็ก

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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6. งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 378,600 บาท

6.1 งบดําเนินงาน รวม 98,600 บาท

คาใชสอย รวม 48,600 บาท

6.1.1 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

จํานวน 26,000 บาท

(2) คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน จํานวน 20,000 บาท

แผนงานสาธารณสุข

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดาํเนินงานตามโครงการ  เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาใชจาย

เกี่ยวกับสถานที่ คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม คาใชจายในการโฆษณา

ประชาสัมพันธงาน/โครงการ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัดงาน/โครงการ ฯลฯ   ตั้งจาย

จากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220)  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 

(00223) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการ

พัฒนาป พ.ศ.2564  หนา  124  (สํานักปลัด)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0801.3/ว 1027 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2556 และระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา

รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดาํเนินงานสําหรับขับเคลื่อนโครงการ  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏใน

แผนงานสาธารณสุข (00220)  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223) ปรากฏในแผนพัฒนา

ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2564  หนา  115  

(สํานักปลัด)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 1501 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 

2558 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 73 ลงวันที่ 14 มกราคม 2557 และ

ประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เรื่องหลักเกณฑการสนุบสนุนองค

การบริหารสวนจังหวัด  เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบลในการใหบริการสาธารณะ ลงวันที่ 23 

พฤศจิกายน 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 120 ลงวันที่ 12 มกราคม 

2560 และหนังสือกรมสงเสริมการปรครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 

2560 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 

2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและ

การสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดสวัสดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562

(1) คาใชจายในการดําเนินงานโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค

พิษสุนัขบา ตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร. สมเด็จพรtเจานองนางเธอ 

เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย

ราชนารี
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จํานวน 2,600 บาท

คาวัสดุ รวม 50,000 บาท

6.1.2 วัสดวุิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณปองกันและรักษาโรคสัตวเลี้ยงคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย วัสดคุงทน เชน 

ชุดเครื่องมือผาตัด ที่วางกรวยแกว กระบอกตวง เบาหลอม หูฟง (Stethoscope) เปลหามคนไข ฯลฯ วัสดุ

สิ้นเปลือง เชน สําลีและผาพันแผล เวชภัณฑ แอลกอฮอล ฟลมเอกซเรย เคมีภัณฑ ออกซเิจน น้ํายาตางๆ 

ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220)  งานบริการสาธารณสุขและงาน

สาธารณสุขอื่น (00223) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.หนองคาย  โครงการภายใต

แนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2564  หนา  114  (สํานักปลัด)

ประเภทวัสดุ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1284 ลงวันที่ 27 

มิถุนายน 2559 และดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561และหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0810.5/ว 0994 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2560 และหนังสือกรมสงเสริม

การปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0810.5/729 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2560

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดาํเนินงานสําหรับสํารวจขอมูลจํานวนสัตวเลี้ยงและขึ้นทะเบียนสัตวตาม

โครงการ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220)  งานบริการสาธารณสุขและ

งานสาธารณสุขอื่น (00223) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.หนองคาย  โครงการ

ภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2564  หนา 115  (สํานักปลัด)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 1501 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 

2558 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 73 ลงวันที่ 14 มกราคม 2557 และ

ประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เรื่องหลักเกณฑการสนุบสนุนองค

การบริหารสวนจังหวัด  เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบลในการใหบริการสาธารณะ ลงวันที่ 23 

พฤศจิกายน 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 120 ลงวันที่ 12 มกราคม 

2560 และหนังสือกรมสงเสริมการปรครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 

2560 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 

2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและ

การสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดสวัสดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562

(3) คาใชจายสํารวจขอมูลจํานวนสัตวเลี้ยงและขึ้นทะเบียนสัตวตาม

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระ

ปณิธานศาสาตราจารย พลเอกหญิง พลเรือหญิง พลอากาศเอกหญิง 

สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรม

พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
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6.2 งบเงินอดุหนุน รวม 280,000 บาท

เงินอดุหนุน รวม 280,000 บาท

6.2.1 เงินอุดหนุนเอกชน

(1) อุดหนุนโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน 280,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดาํเนินงานโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  

ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220)  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223) ปรากฏใน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2564  

หนา  114  (สํานักปลัด)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 1501 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 

2558 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 73 ลงวันที่ 14 มกราคม 2557 และ

ประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เรื่องหลักเกณฑการสนุบสนุนองค

การบริหารสวนจังหวัด  เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบลในการใหบริการสาธารณะ ลงวันที่ 23 

พฤศจิกายน 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 120 ลงวันที่ 12 มกราคม 

2560 และหนังสือกรมสงเสริมการปรครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 

2560 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 

2561
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7. งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห รวม 60,000 บาท

7.1 งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท

คาใชสอย รวม 60,000 บาท

7.1.1 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

จํานวน 10,000 บาท

จํานวน 20,000 บาท

(3) คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการโรงเรียนผูสูงอายุ จํานวน 30,000 บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ  เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณเกี่ยวกับการ

จัดกิจกรรม คาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน/โครงการ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของใน

การจัดงาน/โครงการ ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห (00230)  งาน

สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห (00232) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  อบต.หนอง

คาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2564  หนา  117  (สํานักปลัด)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0810.5/ว 0994 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2560 และ

หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0810.5/729 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2560

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ  เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณเกี่ยวกับการ

จัดกิจกรรม คาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน/โครงการ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของใน

การจัดงาน/โครงการ ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห (00230)  งาน

สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห (00232) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  อบต.หนอง

คาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2564  หนา  115  (สํานักปลัด)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0801.3/ว 1027 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2556  และระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา

รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ  เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณเกี่ยวกับการ

จัดกิจกรรม คาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน/โครงการ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของใน

การจัดงาน/โครงการ ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห (00230)  งาน

สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห (00232) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  อบต.หนอง

คาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2564  หนา  118  (สํานักปลัด)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0801.3/ว 1027 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2556  และระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา

รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

(1) คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการแกไขปญหาอาชญากรรม โรค

เอดส การละเมิดสิทธิเด็กและสตรี

(2) คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาสตรแีละครอบครวั/ลด

ความรุนแรงในครอบครวัและปองกันการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร
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8. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,415,980 บาท

8.1 งบบุคลากร รวม 814,780 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 814,780 บาท

8.1.1 เงินเดอืนพนักงาน จํานวน 572,280 บาท

8.1.2 เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

8.1.3 คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 194,000 บาท

8.1.4 เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 6,500 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจาง   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและ

ชุมชน (00240)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)  (กองชาง)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 และดวนที่สุด

ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง เงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง  จํานวน 2 อัตรา   ตั้งจายจาก

เงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 

(กองชาง)

     - ตําแหนง ผูชวยนายชางโยธา

     - ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 และดวนที่สุดที่ 

มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของผูบริหาร  ตําแหนงผูอํานวยการกองชาง  จํานวน  1 อัตรา   ตั้งจายจาก

เงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 

(กองชาง)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559 และ มท 0209.2/ 

35 ลงวันที่ 8 เมษายน 2557 และดวนที่สุด มท 0809.3/11934 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2557

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่น เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่น  จํานวน  2 อัตรา   ตั้ง

จายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

(00241)  (กองชาง)

     - ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง

     - ตําแหนง นายชางโยธา

ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.5/ว 50 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2558 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 

0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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8.2 งบดําเนินงาน รวม 592,200 บาท

คาตอบแทน รวม 104,200 บาท

จํานวน 55,000 บาท

8.2.2 คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท

8.2.3 คาเชาบาน จํานวน 43,200 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

(00240)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)  (กองชาง)

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 และ

หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 296  ลงวันที่ 25 มกราคม 2550 และ ที่ มท 0808.2/ว 954  ลงวันที่ 25 มีนาคม 

2550

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานสวนตาํบลและพนักงานจาง   ตั้งจาย

จากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

(00241) (กองชาง)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550

เพื่อจายเปน

     - คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ตั้งไว   5,000.-  บาท  

เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการหรือเจาหนาที่จากหนวยงานราชการอื่นที่ทําประโยชนใหแกองคการ

บริหารสวนตําบล  เชน  คาตอบแทนเจาหนาที่จากหนวยงานราชการอื่น  เชน  องคการบริหารสวนจังหวัด  

สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง  จังหวัดนครราชสีมา ฯลฯ

     - เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงินโบนัส)  ตั้งไว   50,000.-  บาท  เพื่อจายเปนเงิน

ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงินโบนัส)  สําหรับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง อบต.หนองคาย

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

(00241) (กองชาง)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 3652 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 ถือปฏิบัติ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปน

เงินประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 

7271 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2560

8.2.1 คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น
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8.2.4 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

คาใชสอย รวม 165,000 บาท

8.2.5 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

(1) คาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

8.2.6 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

(1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท

8.2.7 คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 55,000 บาท

เพื่อจายเปน

     - คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ

     - คาจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน

     - ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

(00241) (กองชาง)

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ หรืออบรม สัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง เชน 

คาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน   ตั้งจายจากเงินรายได  

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) (กองชาง)

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 

และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดนิทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 

และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

เพื่อจายเปน

     - คาเย็บหนังสือ  เขาปกหนังสือ  และขอบังคับตางๆ

     - คาจางถายรูป  ลางฟลม  ขยายภาพ  ถายวิดีโอ  โทรทัศน

     - คาจางเหมาบริการ  เชน  คาจางเหมาแบกหามสัมภาระ  คาจางเหมาสูบน้ําและคาจางแรงงานตางๆ

     - ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

(00241)

เพื่อจายเปนคาชวยเหลือการศึกษา บุตรของพนักงานสวนตําบล  หรือผูมีสิทธิ ์  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏ

ในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) (กองชาง)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุดที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 และระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศกึษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 แกไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุดที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 

มิถุนายน 2559  และพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดกิารเกี่ยวกับการศกึษาของบุตร พ.ศ. 2562
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คาวัสดุ รวม 323,000 บาท

8.2.8 วัสดสุํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

8.2.9 วัสดไุฟฟาและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

8.2.10 วัสดกุอสราง จํานวน 150,000 บาท

8.2.11 วัสดเุชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดเุชื้อเพลิงและหลอลื่น วัสดสุิ้นเปลือง เชน แกสหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล 

น้ํามันกาด น้ํามันเบนซนิ น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงาน

เคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) (กองชาง)

ประเภทวัสดุ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1284 ลงวันที่ 27 

มิถุนายน 2559 และดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดกุอสราง วัสดคุงทน เชน ไมตางๆ คอน คีม ชะแลง จอบ สิ้ว เสียม ขวาน กบไสไม 

ฯลฯ วัสดสุิ้นเปลือง เชน น้ํามันทาไม ทินเนอร สี ปูนซีเมนต ทราย อิฐหรือซีเมนตบล็อก กระเบื้อง ตะปู ฯลฯ 

วัสดอุุปกรณประกอบและอะไหล เชน ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอตางๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ   ตั้งจายจาก

เงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 

(กองชาง)

ประเภทวัสดุ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1284 ลงวันที่ 27 

มิถุนายน 2559 และดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดไุฟฟาและวิทยุ วัสดคุงทน เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรงไฟฟา เครื่องวัด

กระแสไฟฟา ฯลฯ วัสดสุิ้นเปลือง เชน ฟวส เทปพันสายไฟ สายไฟฟา หลอดไฟฟา เข็มขัดรดัสายไฟฟา ปลั๊ก

ไฟฟา สวิตชไฟฟา ฯลฯ วัสดอุุปกรณประกอบและอะไหล เชน ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตางๆ แผง

บังคับทางไฟ ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) (กองชาง)

ประเภทวัสดุ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1284 ลงวันที่ 27 

มิถุนายน 2559 และดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดสุํานักงาน วัสดคุงทน เชน หนังสือ เครื่องคดิเลข เครื่องเจาะกระดาษ ที่เย็บ

กระดาษ กรรไกร เกาอี้พลาสตกิ ฯลฯ วัสดสุิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบ

คําผิด เทปกาว ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) (กองชาง)

ประเภทวัสดุ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1284 ลงวันที่ 27 

มิถุนายน 2559 และดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
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8.2.12 วัสดโุฆษณาและเผยแพร จํานวน 3,000 บาท

8.2.13 วัสดคุอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

8.3 งบลงทุน รวม 9,000 บาท

คาครุภัณฑ รวม 9,000 บาท

8.3.1 ครุภัณฑสํานักงาน

(1) คาจัดซื้อเกาอี้ จํานวน 3,500 บาท

(2) คาจัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 5,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 1 ตัว ตัวละ 5,500.- บาท (บัญชีนอกราคามาตรฐานครุภัณฑ) ตั้งจาย

จากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

(00241)  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการ

พัฒนาป พ.ศ.2564  หนา  134 (กองชาง)

ประเภทครุภัณฑ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1284 ลงวันที่ 27 

มิถุนายน 2559 และดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ จํานวน 1 ตัว ตัวละ 3,500.- บาท (บัญชีนอกราคามาตรฐานครุภัณฑ) ตั้งจายจาก

เงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.

2564  หนา  134   (กองชาง)

ประเภทครุภัณฑ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1284 ลงวันที่ 27 

มิถุนายน 2559 และดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร วัสดคุงทน เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ วัสดสุิ้นเปลือง เชน 

อุปกรณบัทึกขอมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digitel Video Disc, 

Flash Drive) เทปบันทึกขอมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)  หัวพิมพหรือ

แถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับหมึกสําหรับเคร่ืองพิมพแบบเลเซอร ฯลฯ วัสดอุุปกรณ

ประกอบและอะไหล เชน หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดนร ซีดีรอมไดรฟ ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได  

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) (กองชาง)

ประเภทวัสดุ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1284 ลงวันที่ 27 

มิถุนายน 2559 และดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดโุฆษณาและเผยแพร วัสดคุงทน เชน ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและระวิงใส

ฟลมภาพยนต ฯลฯ วัสดสุิ้นเปลือง เชน พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร ฟลม เมมโมรี่การด ฯลฯ   ตั้งจายจาก

เงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)  

(กองชาง)

ประเภทวัสดุ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1284 ลงวันที่ 27 

มิถุนายน 2559 และดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
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9. งานไฟฟาถนน รวม 3,106,200 บาท

9.1 งบลงทุน รวม 3,106,200 บาท

คาที่ดินและสิ่งกอสราง รวม 3,106,200 บาท

9.1.1 คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

จํานวน 479,300 บาท

จํานวน 423,400 บาท

จํานวน 406,000 บาท

โดยดําเนินการดําเนินการกอสรางถนน  คสล.  ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 210.00  เมตร  หนา  

0.15  เมตร  (พื้นที่ใชสอยไมนอยกวา  840  ตารางเมตร) รายละเอียดตามประมาณการแนบทายขอบัญญัติ  

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานไฟฟาถนน (00242) ปรากฏ

ในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2564  

หนา  65  (กองชาง)

โดยดําเนินการดําเนินการกอสรางถนน  คสล.  ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 210.00  เมตร  หนา  

0.15  เมตร  (พื้นที่ใชสอยไมนอยกวา  840  ตารางเมตร) รายละเอียดตามประมาณการแนบทายขอบัญญัติ  

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานไฟฟาถนน (00242) ปรากฏใน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2564  

หนา  65  (กองชาง)

โดยดําเนินการดําเนินการกอสรางถนน  คสล.  ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 240.00  เมตร  หนา  

0.15  เมตร  (พื้นที่ใชสอยไมนอยกวา  960  ตารางเมตร) รายละเอียดตามประมาณการแนบทายขอบัญญัติ  

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานไฟฟาถนน (00242) ปรากฏ

ในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2564  

หนา  65  (กองชาง)

(1) โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ตามแบบมาตรฐานงานกอสรางทาง และ 

ระบบระบายน้ํา องคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดนครราชสีมา แบบ

มาตรฐานเลขที่ ทถ.นม.01-201 เพื่อดําเนินการกอสราง ถนน ค.ส.ล. 

บริเวณจากแยกทางหลวงชนบท - โรงเรียน กศน.ต.หนองคาย หมูที่ 6 บาน

โคกเพ็ด ตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

(2) โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ตามแบบมาตรฐานงานกอสรางทาง และ 

ระบบระบายน้ํา องคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดนครราชสีมา แบบ

มาตรฐานเลขที่ ทถ.นม.01-201 เพื่อดําเนินการกอสราง ถนน ค.ส.ล. 

บริเวณจากวัดบานทุงมนไปศาลาปูตา หมูที่ 11 บานหนองกวาง ตําบล

หนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

(3) โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ตามแบบมาตรฐานงานกอสรางทาง และ 

ระบบระบายน้ํา องคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดนครราชสีมา แบบ

มาตรฐานเลขที่ ทถ.นม.01-201 เพื่อดําเนินการกอสราง ถนน ค.ส.ล. 

บริเวณจากหมูบาน ถึงโรงเรียนวัดบานตําแย หมูที่ 3 บานตําแย ตําบล

หนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
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จํานวน 499,200 บาท

จํานวน 379,000 บาท

จํานวน 499,200 บาท

โดยดําเนินการดําเนินการกอสรางถนน  คสล.  ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 250.00  เมตร  หนา  

0.15  เมตร  (พื้นที่ใชสอยไมนอยกวา  1,000  ตารางเมตร) รายละเอียดตามประมาณการแนบทาย

ขอบัญญัต ิ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานไฟฟาถนน 

(00242) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการ

พัฒนาป พ.ศ.2564  หนา  65  (กองชาง)

โดยดําเนินการดําเนินการกอสรางถนน  คสล.  ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 190.00  เมตร  หนา  

0.15  เมตร  (พื้นที่ใชสอยไมนอยกวา  760  ตารางเมตร) รายละเอียดตามประมาณการแนบทายขอบัญญัติ  

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานไฟฟาถนน (00242) ปรากฏใน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2564  

หนา  65  (กองชาง)

โดยดําเนินการดําเนินการกอสรางถนน  คสล.  ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 250.00  เมตร  หนา  

0.15  เมตร  (พื้นที่ใชสอยไมนอยกวา  1,000  ตารางเมตร) รายละเอียดตามประมาณการแนบทาย

ขอบัญญัต ิ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานไฟฟาถนน 

(00242) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการ

พัฒนาป พ.ศ.2564  หนา  65  (กองชาง)

(4) โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ตามแบบมาตรฐานงานกอสรางทาง และ 

ระบบระบายน้ํา องคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดนครราชสีมา แบบ

มาตรฐานเลขที่ ทถ.นม.01-201 เพื่อดําเนินการกอสราง ถนน ค.ส.ล. 

บริเวณรอบหมูบาน หมูที่ 9 บานโคกสะอาด ตําบลหนองคาย อําเภอ

ประทาย จังหวัดนครราชสีมา

(5) โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ตามแบบมาตรฐานงานกอสรางทาง และ 

ระบบระบายน้ํา องคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดนครราชสีมา แบบ

มาตรฐานเลขที่ ทถ.นม.01-201 เพื่อดําเนินการกอสราง ถนน ค.ส.ล. 

บริเวณสายรอบโคกกลาง หมูที่ 10 บานหนองคาย ตําบลหนองคาย อําเภอ

ประทาย จังหวัดนครราชสีมา

(6) โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ตามแบบมาตรฐานงานกอสรางทาง และ 

ระบบระบายน้ํา องคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดนครราชสีมา แบบ

มาตรฐานเลขที่ ทถ.นม.01-201 เพื่อดําเนินการกอสราง ถนน ค.ส.ล. 

บริเวณสายรอบหมูบาน หมูที่ 10 บานหนองคาย ตําบลหนองคาย อําเภอ

ประทาย จังหวัดนครราชสีมา
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จํานวน 178,700 บาท

จํานวน 241,400 บาท

โดยดําเนินการดําเนินการปรับปรุงถนนดิน  ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร  ยาว 1,199.00  เมตร  หนา

เฉลี่ย  1.00  เมตร  งานดินขึ้นรูปคันทางไมนอยกวา 5,995.00  ลูกบาศกเมตร งานทอ คสล. ขนาด 0.40 

เมตร จํานวน 1 จุด จุดละ 7 ทอน และทอ คสล. ขนาด 1.00 เมตร จํานวน 2 จุด จุดละ 7 ทอน รวมเปน

จํานวน 14 ทอน (ตามแบบที่  อบต.  กําหนด) รายละเอียดตามประมาณการแนบทายขอบัญญัติ  ตั้งจายจาก

เงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟาถนน (00242) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น

 (พ.ศ.2561-2565) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2564 หนา  66  (กองชาง)

โดยดําเนินการดําเนินการกอสรางถนน  คสล.  ขนาดผิวจราจรกวาง 2.50 เมตร ยาว 120.00  เมตร  หนา  

0.15  เมตร  (พื้นที่ใชสอยไมนอยกวา  300  ตารางเมตร) รายละเอียดตามประมาณการแนบทายขอบัญญัติ  

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานไฟฟาถนน (00242) ปรากฏ

ในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2564  

หนา  65  (กองชาง)

(7) โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ตามแบบมาตรฐานงานกอสรางทาง และ 

ระบบระบายน้ํา องคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดนครราชสีมา แบบ

มาตรฐานเลขที่ ทถ.นม.01-203 เพื่อดําเนินการกอสราง ถนน ค.ส.ล. 

บริเวณจากศาลาประชาคม - บานนายบุญศรี พงษพันนา หมูที่ 2 บานทุงมน

 ตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

(8) โครงการปรับปรุงถนนดินบานทุงมน หมูที่ 2 จากสามแยกบานโนนกลาง

 หมูที่ 12 ไปบานหนองแวง หมูที่ 4 ตําบลหนองคาย อําเภอประทาย 

จังหวัดนครราชสีมา
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10. งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน รวม 50,000 บาท

10.1 งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

คาใชสอย รวม 50,000 บาท

10.1.1 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

จํานวน 20,000 บาท

จํานวน 10,000 บาท

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําประชาคม  เพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาทองถิ่น  เชน คาอาหารวางและ

เครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม คาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน/โครงการ และ

คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัดงาน/โครงการ ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงาน

สรางความเข็มแข็งของชุมชน (00250)  งานสงเสริมและสนับสนุนความเข็มแข็งชุมชน (00252) ปรากฏใน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2564  

หนา  126  (สํานักปลัด)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดาํเนินงานตามโครงการ  เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาใชจาย

เกี่ยวกับสถานที่ คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม คาใชจายในการโฆษณา

ประชาสัมพันธงาน/โครงการ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัดงาน/โครงการ ฯลฯ   ตั้งจาย

จากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสรางความเข็มแข็งของชุมชน (00250)  งานสงเสริมและสนับสนุนความเข็ม

แข็งชุมชน (00252) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนว

ทางการพัฒนาป พ.ศ.2564  หนา  127  (สํานักปลัด)

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา

และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

(1) คาใชจายในการจัดกิจกรรมโครงการปกปองสถาบันที่สําคัญของชาติและ

ระบบประชาธิปไตย

(2) คาใชจายในการดําเนินงานโครงการจัดทํา ทบทวน/ปรับปรุงแผนพัฒนา

ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดาํเนินงานตามโครงการ  เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาใชจาย

เกี่ยวกับสถานที่ คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม คาใชจายในการโฆษณา

ประชาสัมพันธงาน/โครงการ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัดงาน/โครงการ ฯลฯ   ตั้งจาย

จากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสรางความเข็มแข็งของชุมชน (00250)  งานสงเสริมและสนับสนุนความเข็ม

แข็งชุมชน (00252) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนว

ทางการพัฒนาป พ.ศ.2564  หนา  129  (สํานักปลัด)

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา

และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

(3) คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการฝกอบรม/เขาคายคุณธรรม 

จริยธรรม ของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตาํบล และ

พนักงานจาง
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11. งานกีฬาและนันทนาการ รวม 60,000 บาท

11.1 งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท

คาใชสอย รวม 60,000 บาท

11.1.1 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

จํานวน 50,000 บาท

(2) คาใชจายในการจัดสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน จํานวน 10,000 บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดและเพื่อความปรองดองสมานฉันท  

ประจําป  พ.ศ.  2564  เชน  คาชุดกีฬา คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเชาและหรือคาเตรียม

สนามแขงขัน คาอุปกรณกีฬา คาตอบแทนเจาหนาที่ประจําสนาม คาตอบแทนเจาหนาที่จัดการแขงขันกีฬา 

คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน คาจัดทําปายชื่อ หรือทีมผูเขารวมแขงขัน และหรือคาจัดทําเกียรติบัตรหรือ

ประกาศเกียรตคิณุ คาโลหรือถวยรางวัล คาเงินรางวัล คาจัดพิธีเปด-ปดการแขงขัน ริ้วขบวน กีฬาสาธิต คา

เวชภัณฑและอุปกรณเวชภัณฑ คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัด

งาน/โครงการ ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

(00260)  งานกีฬาและนันทนาการ (00262) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.หนอง

คาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2564  หนา  107 (กองการศกึษาฯ)

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา

และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

(1) คาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาตานภัยยาเสพติดและเพื่อความ

ปรองดองสมานฉันท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดสงนักกีฬาเขารวมแขงขันในระดับตางๆ  ประจําป  พ.ศ.  2564  เชน 

คาใชจายสําหรับผูควบคมุ หรือผูฝกสอนและนักกีฬา ตามสิทธิที่กําหนดไวในระเบียบเกี่ยวกับคาใชจายในการ

เดินทางไปราชการของพนักงานสวนทองถิ่น คาตอบแทนสําหรับบุคคลที่มิใชเจาหนาที่ของรัฐ ที่องคกร

ปกครองสวนทองถิ่นแตงตั้งใหเปนเจาหนาที่ในการควบคมุหรือผูฝกสอนหรือเจาหนาที่อื่นที่จําเปน คาใชจาย

ในการฝกซอมกีฬา คาอุปกรณการกีฬา คาชุดวอรม คาชุดกีฬา รองเทา ถุงเทา ของผูฝกสอน ผูควบคุมและ

นักกีฬา และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัดกิจกรรม/โครงการ ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได  

ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)  งานกีฬาและนันทนาการ (00262) 

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.

2564  หนา  107  (กองการศกึษาฯ)

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา

และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
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12. งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น รวม 20,000 บาท

12.1 งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

คาใชสอย รวม 20,000 บาท

12.1.1 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

(1) คาใชจายในการจัดงานอนุรักษและสืบสานงานประเพณีแหเทียนพรรษา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอนุรักษและสืบสานงานประเพณีแหเทียนพรรษา ประจําป  พ.ศ.  2564  

เชน คาใชจายพิธีทางศาสนา คารับรองผูที่ไดรับเชิญมารวมงานและผูเขารวมประกอบกิจกรรมตาม

วัตถุประสงค คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่ คาใชจายในการประกวดหรือแขงขัน คาใชจายในการโฆษณา

ประชาสัมพันธงาน/โครงการ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัดงาน/โครงการ ฯลฯ  ตั้งจาย

จากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)  งานศาสนาและ

วัฒนธรรมทองถิ่น (00263) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.หนองคาย  โครงการภายใต

แนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2564  หนา  105  (กองการศกึษาฯ)

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา

และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
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13. งานสงเสริมการเกษตร รวม 110,000 บาท

13.1 งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท

คาใชสอย รวม 110,000 บาท

13.1.1 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

จํานวน 55,000 บาท

(2) คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการฝกอาชีพระยะสั้น จํานวน 30,000 บาท

(3) คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการสงเสริมการไถกลบตอซังขาว จํานวน 5,000 บาท

แผนงานการเกษตร

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดาํเนินงานของศูนยถายทอดเทคโนโลยี  เพื่อจัดเปนแหลงเรียนรูเศรษฐกิจ

พอเพียง เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม คาใชจายในการ

โฆษณาประชาสัมพันธงาน/โครงการ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัดงาน/โครงการ 

ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320)  งานสงเสริมการเกษตร (00321) ปรากฏ

ในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2564  

หนา  98  (สํานักปลัด)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0801.3/ว 1027 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2556  และระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา

รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

(1) คาใชจายในการดําเนินงานโครงการจัดแสดงและจําหนายผลิตภัณฑงาน

ฉลองวันแหงชัยชนะทาวสุรนารี กาชาดประจําปของดีอําเภอประทาย

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดาํเนินงานตามโครงการ เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาใชจาย

เกี่ยวกับสถานที่ คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม คาใชจายในการโฆษณา

ประชาสัมพันธงาน/โครงการ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัดงาน/โครงการ ฯลฯ   ตั้งจาย

จากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320)  งานสงเสริมการเกษตร (00321) ปรากฏใน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2564  

หนา 103  (สํานักปลัด)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0801.3/ว 1027 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2556 และระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา

รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

เพื่อจายเปนคาใชจายในการนําผลิตภัณฑหัตกรรมการเกษตรไปจัดแสดงและจําหนายในงาน “วันของดีอําเภอ

ประทาย”  เชน  คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม คาใชจายใน

การโฆษณาประชาสัมพันธงาน/โครงการ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัดงาน/โครงการ 

ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320)  งานสงเสริมการเกษตร (00321) ปรากฏ

ในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2564  

หนา  102  (สํานักปลัด)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0801.3/ว 1027 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2556 และระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา

รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
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จํานวน 20,000 บาท

14. งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม รวม 80,000 บาท

14.1 งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท

คาใชสอย รวม 80,000 บาท

14.1.1 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

(1) คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการธนาคารน้ําใตดิน จํานวน 30,000 บาท

(2) คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายกิจกรรมปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาใชจายเกี่ยวกับ

สถานที่ คาวัสดุอุปกรณเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม คาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน/โครงการ และ

คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัดงาน/โครงการ ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงาน

การเกษตร (00320)  งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม (00322) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.

2561-2565) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2564  หนา  123  (สํานักปลัด)

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา

และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดาํเนินโครงการ เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่ คา

วัสดอุุปกรณเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม คาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน/โครงการ และคาใชจายอื่นๆ 

ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัดงาน/โครงการ ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการเกษตร 

(00320)  งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม (00322) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.

หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2564  หนา  125  (สํานักปลัด)

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา

และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดาํเนินงานของศูนยถายทอดเทคโนโลยี  เพื่อจัดเปนแหลงเรียนรูเศรษฐกิจ

พอเพียง เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม คาใชจายในการ

โฆษณาประชาสัมพันธงาน/โครงการ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัดงาน/โครงการ 

ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320)  งานสงเสริมการเกษตร (00321) ปรากฏ

ในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2564  

หนา  97  (สํานักปลัด)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที่ 24 

สิงหาคม 2553 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขัน

กีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

(4) คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการสงเสริมสนับสนุนหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงระดับตําบล
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(3) คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาภูมิทัศนขางถนน จํานวน 10,000 บาท

จํานวน 20,000 บาท

(5) คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการอาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดาํเนินงานตามโครงการฯ  เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ

เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม คาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน/โครงการ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและ

เกี่ยวของในการจัดงาน/โครงการ ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320)  งาน

อนุรักษแหลงน้ําและปาไม (00322) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.หนองคาย  

โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2564  หนา  124  (สํานักปลัด)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0801.3/ว 1027 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2556  และระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา

รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดาํเนินงานตามโครงการฯ  เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ

เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม คาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน/โครงการ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและ

เกี่ยวของในการจัดงาน/โครงการ ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานการเกษตร (00320)  งาน

อนุรักษแหลงน้ําและปาไม (00322) (สํานักปลัด)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0801.3/ว 1027 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2556 และหนังสือกรม

สงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558 และดวนมาก 

ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย

คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น พ.ศ.2559

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดาํเนินงานตามโครงการฯ  เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ

เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม คาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน/โครงการ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและ

เกี่ยวของในการจัดงาน/โครงการ ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320)  งาน

อนุรักษแหลงน้ําและปาไม (00322) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.หนองคาย  

โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2564  หนา  125  (สํานักปลัด)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0801.3/ว 1027 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2556 และดวนมาก ที่ 

มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย

คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น พ.ศ.2559

(4) คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ
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15. งบกลาง รวม 8,966,597 บาท

15.1 งบกลาง รวม 8,966,597 บาท

งบกลาง รวม 8,966,597 บาท

15.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 96,189 บาท

15.1.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท

15.1.3 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 6,042,800 บาท

แผนงานงบกลาง

เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุ  ตามนโยบายเรงดวนรัฐบาล   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏใน

แผนงานงบกลาง (00410)  งานงบกลาง (00411) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  อบต.

หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2564  หนา  130

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น พ.ศ. 2552 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด มท 

0808.2/ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 

6200 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2553 ที่ มท 0808.2/ว 6201 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2553 หนังสือสํานักงานปลัด

สํานักนายกรัฐมนตร ีที่ นร 0107/1117 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ 2555 และประกาศคณะกรรมการการ

กระจายอํานาจใหแกองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบลในการใหบริการ

สาธารณะ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 

0810.6/ว 684 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2562

เพื่อจายเปนเงินชวยพิเศษกรณีพนักงานจางเสียชีวิต    ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานงบกลาง 

(00410)  งานงบกลาง (00411)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.5/ว 50 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2558 และหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เพื่อจายเปนเงินสมทบประกันสังคมของพนักงานจาง  และสมทบกองทุนเงินทดแทน กรณีลูกจางประสบ

อันตราย เจ็บปวย หรือเสียชีวิต ใหแก  สํานักงานประกันสังคม  จังหวัดนครราชสีมา   ตั้งจายจากเงินรายได  

ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410)  งานงบกลาง (00411) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2564  หนา  130

ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และหนังสือ สํานักงาน ก.จ.,ก.ท.,ก.อบต. ดวนที่สุด ที่

มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 และพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และหนังสือ

สํานักงาน ก.พ. และก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 และพระราชบัญญัติ

เงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 

0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561
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15.1.4 เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,083,200 บาท

15.1.5 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 48,000 บาท

15.1.6 สํารองจาย จํานวน 379,013 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในกรณีจําเปนเรงดวนฉุกเฉิน      เพื่อบรรเทาความเดอืดรอนของประชาชน   ตั้งจาย

จากเงินรายได  211,996.-  บาท   และตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  167,017.-  บาท  ปรากฏในแผนงานงบ

กลาง (00410)  งานงบกลาง (00411) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.หนองคาย  

โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2564  หนา  130

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 และดวนที่สุด ที่ 

มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 และดวนมากที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 

2555 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที ่มท 0808.2/ ว 1672 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 และ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ.2560 แกไขเพิ่มเติม (ฉบัยที่ 2) พ.ศ. 2561

เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพใหแกผูปวยเอดส  จํานวน 8  คน   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานงบ

กลาง (00410)  งานงบกลาง (00411) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  อบต.หนองคาย  

โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2564  หนา  130

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด มท 0808.2/ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 หนังสือกรม

สงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 6200 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2553 ที่ มท 0808.2/ว 6201 

ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2553 หนังสือสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0107/1117 ลงวันที่ 15 

กุมภาพันธ 2555 และถือปฏิบัตติามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคการ

บริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบลในการใหบริการสาธารณะ ลงวันที่ 23 

พฤศจิกายน 2552

เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพใหแกผูพิการ  ตามนโยบายเรงดวนรัฐบาล   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏใน

แผนงานงบกลาง (00410)  งานงบกลาง (00411) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  อบต.

หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2564  หนา  131

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0891.3/3603 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 และ

ดวนที่สุด มท 0808.2/ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 

0808.2/ว 6200 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2553 ที่ มท 0808.2/ว 6201 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2553 หนังสือ

สํานักงานปลัดสาํนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0107/1117 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ 2555 และประกาศ

คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบลใน

การใหบริการสาธารณะ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการ

จายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2553 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 

2562
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15.1.7 รายจายตามขอผูกพัน

จํานวน 100,000 บาท

15.1.8 เงินชวยพิเศษ จํานวน 50,000 บาท

15.1.9 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 157,395 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.)   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏ

ในแผนงานงบกลาง (00410)  งานงบกลาง (00411) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.

หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2564  หนา  130

ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงานบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ดวนมากที ่มท 0808.5/ว 34 ลงวันที่ 

19 กันยายน 2557 และหนังสือสํานักงานบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ดวนมากที ่มท 0808.5/ว 

35 ลงวันที่ 19 กันยายน 2557 และกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.5/ว 1264 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 

2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที ่มท 0808.3/ว 40 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2558 และหนังสือ

กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 2305 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 และหนังสือรม

สงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 3466 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561

เพื่อจายเปนเงินชวยพิเศษกรณีพนักงานสวนตําบล   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานงบกลาง 

(00410)  งานงบกลาง (00411)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.5/ว 50 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2558 และหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ  อบต.หนองคาย  อําเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา   

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410)  งานงบกลาง (00411) ปรากฏในแผนพัฒนา

ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2564  หนา  131

ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0891.3/ว 1263 ลงวันที่ 30 

พฤษภาคม 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมากที่ มท 0891.3/ว 403 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 

2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสมทบ

กองทุน พ.ศ. 2561

(1) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ  อบต.หนองคาย  อําเภอประทาย 

 จังหวัดนครราชสีมา


