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องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย

อําเภอ ประทาย   จังหวัดนครราชสีมา

วันที่พิมพ : 29/8/2562  14:53:29

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนง แกผูดํารงตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบล และรองนายก

องคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  3  ตําแหนง   ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

(00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) (สํานักปลัด)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายก อบต. รองนายก อบต. ประธานสภา 

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

เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษ แกผูดํารงตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบล และรองนายกองคการ

บริหารสวนตําบล  จํานวน  3  ตําแหนง   ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

(00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) (สํานักปลัด)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายก อบต. รองนายก อบต. ประธานสภา 

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

เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  1  ตําแหนง   

ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) (สํานักปลัด)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายก อบต. รองนายก อบต. ประธานสภา 

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

1.1.2 เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 42,120 บาท

1.1.1 เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 บาท

1.1 งบบุคลากร 8,715,025 บาท

เงินเดือน (ฝายการเมือง) 2,916,720 บาท

ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 30,324,300 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอดุหนุน

ทั่วไป แยกเปน

แผนงานบริหารงานทั่วไป
1. งานบริหารท่ัวไป 10,720,600 บาท

1.1.4 เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ

บริหารสวนตําบล

86,400 บาท

1.1.3 เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 บาท

เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือน  แกผูดํารงตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบล และรองนายก

องคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  3  ตําแหนง   ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

(00110)  งานบริหารทั่วไป (00111)  (สํานักปลัด)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายก อบต. รองนายก อบต. ประธานสภา 

อบต. สมาชิกสภา อบต. และเลขานุการสภา อบต. พ.ศ. 2554
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เพ่ือจายเปนคาตอบแทนรายเดือนของ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  รองประธานสภาองคการ

บริหารสวนตําบล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล  

จํานวน  24  ตําแหนง   ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหาร

ทั่วไป (00111) (สํานักปลัด)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายก อบต. รองนายก อบต. ประธานสภา 

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

1.1.5 เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 2,232,000 บาท

1.1.7 เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน 84,000 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) 5,798,305 บาท

1.1.6 เงินเดือนพนักงาน 4,246,080 บาท

เพ่ือจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนทองถ่ินประจําป เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทองถ่ินประจําป 

จํานวน 12 อัตรา   ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป 

(00111)  

สํานักปลัด

     - ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล

     - ตําแหนง รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล

     - ตําแหนง หัวหนาสํานักงานปลัด

     - ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคล

     - ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน

     - ตําแหนง นักพัฒนาชุมชน

     - ตําแหนง นักปองกันบรรเทาสาธารณภัย

กองคลัง

     - ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง

     - ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี

     - ตําแหนง นักวิชาการจัดเก็บรายได

     - ตําแหนง เจาพนักงานพัสดุ

     - ตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชี

เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราว   เงินคาตอบแทนพิเศษตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล   ตั้ง

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

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที ่19 มิถุนายน 2558 และ มท 

0209.1/ 3055 ลงวันที ่29 พฤษภาคม 2558

ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.5/ว 50 ลงวันที ่30 ตุลาคม 2558 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่

มท 0809.2/ว 138 ลงวันที ่30 ธันวาคม 2558
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1.1.8 เงินประจําตําแหนง 210,000 บาท

1.1.10 เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง 70,465 บาท

1.1.9 คาตอบแทนพนักงานจาง 1,187,760 บาท

เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงของผูบริหาร  ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล รองปลัดองคการบริหาร

สวนตําบล ผูอํานวยการกองคลัง หัวหนาสํานักงานปลัด  จํานวน  4 อัตรา   ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฏใน

แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) (สํานักปลัด)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว652 ลงวันที ่28 มีนาคม 2559 และ มท 0209.2/ 

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

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง เงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง  จํานวน 8 อัตรา   ตั้งจายจาก

เงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) 

สํานักปลัด

     - ตําแหนง ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน

     - ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานสาธารณสุข

     - ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ จํานวน 2 อัตรา

     - ตําแหนง พนักงานขับรถ

     - ตําแหนง คนงานท่ัวไป

     - ตําแหนง นักการภารโรง 

กองคลัง

     - ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานการรเงินและบัญชี  

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.5/ว 36 ลงวันที ่26 สิงหาคม 2558 และดวนที่สุดที ่

มท 0809.5/ว 81 ลงวันที ่10 กรกฎาคม 2557

เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราว  ใหแก พนักงานจาง   ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฏในแผนงาน

บริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) (สํานักปลัด)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.3/ว 1372 ลงวันที ่1 กรกฎาคม 2558 และดวนที่สุด

ที ่มท 0809.5/ว 81 ลงวันที ่10 กรกฎาคม 2557
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1.2 งบดําเนินงาน 1,884,000 บาท

1.2.3 คาเชาบาน 282,000 บาท

1.2.2 คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 30,000 บาท

คาตอบแทน 782,000 บาท

1.2.1 คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน
420,000 บาท

เพ่ือจายเปน

     - คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ตั้งไว   270,000.-  บาท  

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนผูชวยปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคการบริหารสวนตําบลดานตางๆ เชน 

เจาหนาที่ในการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล คาตอบแทน

อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร) ฯลฯ

     - เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ (เงินโบนัส)  ตั้งไว  150,000.-  บาท  เพ่ือจายเปนเงิน

ประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณพีิเศษ (เงินโบนัส)  สําหรับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง อบต.หนองคาย

   ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) (สํานักปลัด)

ถือปฏิบัติตามหนังสือ ที ่มท 0808.4/ว 3652 ลงวันที ่17 พฤศจิกายน 2553 ถือปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณพีิเศษอันมีลักษณะเปนเงนิประจําป

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

วันที ่26 กรกฎาคม 2560

                  

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง   ตั้งจาย

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

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที ่15 พฤษภาคม 2550

1.2.4 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 50,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล   ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

(00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) (สํานักปลัด)

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไข

เพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ.2551 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่3) พ.ศ.2559 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่4) พ.ศ.2562 และ

หนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 296  ลงวันที ่25 มกราคม 2550 และ ที ่มท 0808.2/ว 954  ลงวันที ่25 มีนาคม 

2550 

เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร เชน คาธรรมเนียม  หรือเงินบํารุงการศึกษาบุตรพนักงานสวนตําบล  

ผูบริหารและผูมีสิทธิ์ตามกฎหมาย   ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งาน

บริหารทั่วไป (00111) (สํานักปลัด)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุดที ่กค 0422.3/ว 257 ลงวันที ่28 มิถุนายน 2559 และระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถ่ิน พ.ศ.2541 แกไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ.2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุดที ่กค 0422.3/ว 257 ลงวันที ่28 

มิถุนายน 2559 และพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศกึษาของบุตร พ.ศ. 2562
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1.2.5 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ

(1) คาใชจายในการจางเหมายามอยูเวร 84,000 บาท

คาใชสอย 659,000 บาท

1.2.6 รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 30,000 บาท

(3) คาใชจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 20,000 บาท

(2) คาใชจายในการรังวัดสอบเขตที่ดินสาธารณะประโยชน 20,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจางเหมายามอยูเวร ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอ

ประทาย จังหวัดนครราชสีมา   ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งาน

บริหารทั่วไป (00111)  (สํานักปลัด)

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการรังวัดสอบเขตที่ดินสาธารณะประโยชน เพ่ือออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง และ

คาใชจายอ่ืนๆ ที่จําเปนและเก่ียวของกับกิจกรรม   ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

(00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) (สํานักปลัด)

เพ่ือจายเปน

     - คาเย็บหนังสือ  เขาปกหนังสือ  แผนพัฒนาตําบลและขอบัญญัติตางๆ

     - คาซักฟอก  คาระวางรถบรรทุก

     - คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา

     - คาจางเหมาบริการ  เชน  คาจางเหมาแบกหามสัมภาระ  คาจางเขียนปายประชาสัมพันธ

     - คาบริการกําจัดปลวก คาจางเหมาสูบน้ํา คาแปรเอกสาร คาเดินสายไฟ ติดตั้งอุปกรณไฟฟา

     -  คาจางเหมารถขนสงสัมภาระสิ่งของในงานวันของดีอําเภอประทาย

     - คาจางเหมายามดูแลทรัพยสินภายในหรือภายนอกสํานักงาน อบต.

     - คาใชจายในการโฆษณาและเผยแพรสําหรับเปนคาจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวสารขององคการ

บริหารสวนตําบลทางวิทยุกระจายเสียงหรือสงตีพิมพฯ ตางๆ

     - คาติดตั้งโทรศัพท  คาใชจายในการติดตั้งโทรศัพท

     - ฯลฯ

ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111)

เพ่ือจายเปน

     - คาเลี้ยงรับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  เพ่ือจายเปนคาเลี้ยงรับรองในการตอนรับบุคคล

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

องคการบริหารสวนตําบล  เชน มานิเทศงาน  ตรวจเยี่ยม  หรือทัศนศกึษาดูงานตางๆ

     - คาเลี้ยงรับรองการประชุมสภา  เพ่ือจายเปนคาเลี้ยงรับรองการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล

หรือคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการขององคการบริหารสวนตําบล (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 

0808.4/ว 2381 ลว 28 กรกฎาคม 2548)

     - พิธีเปดอาคารตางๆ

     - คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี

     - ฯลฯ

ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) (สํานักปลัด)

ถือปฏิบัติตามหนังสือ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที ่28 กรกฎาคม 2548
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(2) คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการ อบต.เคลื่อนที่ 10,000 บาท

(1) คาใชจายจัดงานรัฐพิธีและวันสําคัญของชาติ 10,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายจัดงานรัฐพิธีและวันสําคัญของชาติ  ตั้งไว   10,000.-  บาท  เพ่ือจายเปนคาพวงมาลัย  

ชอดอกไม  กระเชาดอกไม  พวงมาลา  หรือพานพุม  เขารวมพิธีการในวันสําคัญตางๆ  หรือมอบใหบุคคลใน

โอกาสตางๆ ที่เหมาะสม   ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหาร

ทั่วไป (00111) (สํานักปลัด)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที ่20 มิถุนายน 2559 และที่ มท 

0808.4/ว 2381 ลงวันที ่28 กรกฎาคม 2548

เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการ  อบต. เคลื่อนที่   ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงาน

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

โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2563  หนา  128  (สํานักปลัด)

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา

และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559

1.2.8 คาบํารุงรักษาและซอมแซม 85,000 บาท

(4) คาใชจายในการเลือกตั้ง 200,000 บาท

(3) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ" 200,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ หรืออบรม สัมมนาของพนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง  

ผูบริหาร  ประธานสภาฯ  รองประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เชน คาลงทะเบียน  

คาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจายอ่ืนๆ ที่จําเปน   ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฏในแผนงาน

บริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) (สํานักปลัด)

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ. 2555 

และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2558 (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559 (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเลือกตั้งท่ัวไป  หรือเลือกตั้งซอมสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  เชน  

คาตอบแทน  คาเบี้ยเลี้ยงกรรมการเจาหนาที่  และผูเก่ียวของในการเลือกตั้ง  ตลอดจนคาวัสด ุ อุปกรณ  

และคาใชจายอ่ืน ๆ ที่จําเปนเก่ียวกับการเลือกตั้ง   ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

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

โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2563  หนา  127  (สํานักปลัด)

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา

และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 และ ที ่มท 0808.2/ว 

3675 ลงวันที ่6 กรกฎาคม 2561

1.2.7 รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ

เพ่ือจายเปน

 - คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ

 - คาจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน

 - ฯลฯ

ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) (สํานักปลัด)
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1.2.11 วัสดุยานพาหนะและขนสง 20,000 บาท

1.2.10 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 20,000 บาท

คาวัสดุ 310,000 บาท

1.2.9 วัสดุสํานักงาน 100,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน วัสดุคงทน เชน หนังสือ เครื่องคดิเลข เครื่องเจาะกระดาษ ที่เย็บ

กระดาษ กรรไกร เกาอี้พลาสติก ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบ

คําผิด เทปกาว ฯลฯ   ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป 

(00111) (สํานักปลัด)

ประเภทวัสดุ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1284 ลงวันที ่27 

มิถุนายน 2559 และดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที ่19 มิถุนายน 2561

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทย ุวัสดุคงทน เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรงไฟฟา เครื่องวัด

กระแสไฟฟา ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เชน ฟวส เทปพันสายไฟ สายไฟฟา หลอดไฟฟา เข็มขัดรัดสายไฟฟา ปลั๊ก

ไฟฟา สวิตชไฟฟา ฯลฯ วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตางๆ แผง

บังคับทางไฟ ฯลฯ   ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป 

(00111) (สํานักปลัด)

ประเภทวัสดุ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1284 ลงวันที ่27 

มิถุนายน 2559 และดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที ่19 มิถุนายน 2561

1.2.12 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 110,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง วัสคงทน เชน ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจตาย กุญแจ

เลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัตซ กระจกโคงมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง 

เชน ยางรถยนต น้ํามันเบรก นอตและสกรู สายไมล เพลา ฟลมกรองแสง ฯลฯ วัสดุอุปกรณประกอบและ

อะไหล เชน เบาะรถยนต เครื่องยนต(อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวงมาลัยรถยนต สายพานใบพัด 

หมอน้ํารถยนต หัวเทียน แบตเตอรี ่จานจาย ลอ ถังน้ํามัน ฯลฯ   ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฏในแผนงาน

บริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111)  (สํานักปลัด)

ประเภทวัสดุ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1284 ลงวันที ่27 

มิถุนายน 2559 และดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที ่19 มิถุนายน 2561

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น วัสดุสิ้นเปลือง เชน แกสหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล 

น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ   ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฏใน

แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) (สํานักปลัด)

ประเภทวัสดุ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1284 ลงวันที ่27 

มิถุนายน 2559 และดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที ่19 มิถุนายน 2561
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รวม
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จํานวน

จํานวน

จํานวน

1.2.14 วัสดุคอมพิวเตอร 50,000 บาท

1.2.13 วัสดุโฆษณาและเผยแพร 10,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร วัสดุคงทน เชน ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและระวิงใส

ฟลมภาพยนต ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เชน พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร ฟลม เมมโมรี่การด ฯลฯ   ตั้งจายจาก

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

ประเภทวัสดุ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1284 ลงวันที ่27 

มิถุนายน 2559 และดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที ่19 มิถุนายน 2561

1.2.16 คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 2,000 บาท

1.2.15 คาไฟฟา 110,000 บาท

คาสาธารณูปโภค 133,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร วัสดุคงทน เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เชน 

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

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

แถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร ฯลฯ วัสดุอุปกรณประกอบ

และอะไหล เชน หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดนร ซีดีรอมไดรฟ ฯลฯ   ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฏใน

แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) (สํานักปลัด)

ประเภทวัสดุ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1284 ลงวันที ่27 

มิถุนายน 2559 และดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว1536 ลงวันที ่19 มิถุนายน 2561

เพ่ือจายเปนคาไฟฟา  สําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล   ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฏในแผนงาน

บริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) (สํานักปลัด)

เพ่ือจายเปนคาน้ําประปาองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย   ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฏในแผนงาน

บริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) (สํานักปลัด)

1.2.18 คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 15,000 บาท

1.2.17 คาบริการโทรศัพท 6,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายเก่ียวกับโทรศัพท  ในราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองคาย   ตั้งจายจากเงนิ

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

เพ่ือจายเปนคาใชจายเก่ียวกับการใชอินเตอรเน็ต( Internet) และโทรสาร  ในราชการขององคการบริหารสวน

ตําบลหนองคาย   ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป 

(00111)  (สํานักปลัด)
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รวม

รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

1.3 งบลงทุน 81,575 บาท

คาครุภัณฑ 81,575 บาท

(3) คาจัดซื้อเกาอ้ีพักคอย 3,500 บาท

(2) คาจัดซื้อเกาอ้ีพลาสติก 25,000 บาท

1.3.1 ครุภัณฑสํานักงาน

(1) คาจัดซื้อเกาอ้ีประชุม 10,275 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ประชุม จํานวน 15 ตัว ตัวละ 685.- บาท (บัญชีนอกราคามาตรฐานครุภัณฑ) ตั้ง

จายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานทั่วไป (00111) ปรากฏใน

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2563  

หนา  134  (สํานักปลัด)

ประเภทครภุัณฑ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1284 ลงวันที ่27 

มิถุนายน 2559 และดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที ่19 มีนาคม 2561

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้พลาสติก จํานวน 100 ตัว ตัวละ 250.- บาท (บัญชีนอกราคามาตรฐานครุภัณฑ) ตั้ง

จายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานทั่วไป (00111) ปรากฏใน

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2563  

หนา  134  (สํานักปลัด)

ประเภทครภุัณฑ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1284 ลงวันที ่27 

มิถุนายน 2559 และดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที ่19 มีนาคม 2561

(4) คาจัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น 13,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้พักคอย จํานวน 1 ชุด (บัญชีนอกราคามาตรฐานครุภัณฑ) ตั้งจายจากเงนิรายได  

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานทั่วไป (00111) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 

(พ.ศ.2561-2565) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2563  หนา  134  (สํานักปลัด)

ประเภทครภุัณฑ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1284 ลงวันที ่27 

มิถุนายน 2559 และดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที ่19 มีนาคม 2561

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 6,500.- บาท (บัญชีนอกราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ) ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานทั่วไป 

(00111) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการ

พัฒนาป พ.ศ.2563  หนา  134  (สํานักปลัด)

ประเภทครภุัณฑ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1284 ลงวันที ่27 

มิถุนายน 2559 และดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที ่19 มีนาคม 2561
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จํานวน

จํานวน

1.3.2 ครุภัณฑคอมพิวเตอร

(5) คาจัดซื้อพัดลม 12,800 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อพัดลม จํานวน 4 เครื่อง เครื่องละ 3,200.- บาท (บัญชีนอกราคามาตรฐานครุภัณฑ) ตั้ง

จายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานทั่วไป (00111) ปรากฏใน

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2563  

หนา  134  (สํานักปลัด)

ประเภทครภุัณฑ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1284 ลงวันที ่27 

มิถุนายน 2559 และดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที ่19 มีนาคม 2561

(1) คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 17,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  จํานวน  1  เครื่องๆละ  17,000 บาท  มีรายละเอียดดังนี้

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

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 120 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

ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานทั่วไป (00111) ปรากฎ

ในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2563  

หนา  134  (สํานักปลัด)

ประเภทครภุัณฑ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1284 ลงวันที ่27 

มิถุนายน 2559 และดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที ่20 มิถุนายน 2559
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รวม

จํานวน

รายจายอ่ืน

1.4.1 คาจางที่ปรึกษาซึ่งไมเก่ียวกับครุภัณฑหรือสิ่งกอราง หรือไมไดมาซึ่ง

ครุภัณฑ หรือสิ่งกอสราง

20,000 บาท

1.4 งบรายจายอื่น 20,000 บาท

รายจายอื่น 20,000 บาท

(1) อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอประทายตามโครงการจัดงานพระราช

พิธี งานรัฐพิธี และงานเฉลิมพระเกียรติ

20,000 บาท

เงินอดุหนุน 20,000 บาท

1.5.1 เงินอุดหนุนสวนราชการ

1.5 งบเงินอุดหนุน 20,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจางองคกรหรือสถาบันที่เปนกลาง  เพ่ือเปนผูดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผูบริหารตาม

มิติการประเมินที ่ ก.จ.  ก.ท.  หรือ  ก.อบต.  กําหนดไว   ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงาน

บริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) (สํานักปลัด)

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอประทายตามโครงการ จัดงานพระราชพิธ ีงานรัฐพิธ ีและงาน

เฉลิมพระเกียรติ  รายละเอียดโครงการแนบฎีกาเบิกจาย    ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงาน

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

หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2563  หนา  128 (สํานักปลัด)

ประเภทเงนิอุดหนุน ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที ่19 

มิถุนายน 2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
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คาใชสอย 150,000 บาท

คาตอบแทน 80,000 บาท

2.1.1 คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน
80,000 บาท

2. งานบริหารงานคลัง 373,900 บาท

2.1 งบดําเนินงาน 352,000 บาท

เพ่ือจายเปน

     - คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ตั้งไว  80,000.-  บาท  

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคการบริหารสวนตําบล  เชน  คาตอบแทน

คณะกรรมการจัดซื้อ จัดจาง คณะกรรมการเปดซองสอบราคา (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 

0808.4/ว 3652 ลว 17 พฤศจิกายน 2553) ฯลฯ

ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113)  (กองคลัง)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว 3652 ลงวันที ่17 พฤศจิกายน 2553 และหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที ่มท 0808.2/ว 3072 ลงวันที ่29 กันยายน 2557 และหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที ่มท 0808.2/ว 7271 ลงวันที ่26 กรกฎาคม 2560 และหนังสือ

กระทรวงการคลัง ดวนที่สุดที ่กค 0402.5/ว 85 ลงวันที ่6 กันยายน 2561

(1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 100,000 บาท

2.1.2 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ

(1) คาใชจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 20,000 บาท

เพ่ือจายเปน

     - คาเย็บหนังสือ  เขาปกหนังสือ  และระเบียบหนังสือสั่งการตางๆ

     - คาจางเหมาบริการตางๆ  เชน  จางเหมาจัดทําของ  จางเหมาแบกหามสัมภาระ ฯลฯ

     - คาใชจายในการโฆษณาและเผยแพรตางๆ ฯลฯ

     - ฯลฯ

ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113)  (กองคลัง)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที ่20 มิถุนายน 2559 และ

ที ่มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที ่27 พฤษภาคม 2541 และดวนที่สุดที ่มท 0809.3/ว 1632 ลงวันที ่20 

มิถุนายน 2555

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ หรืออบรม สัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง  

เชน คาลงทะเบียน  คาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ คาเชาที่พัก   และคาใชจายอ่ืนๆ ที่จําเปน   ตั้งจายจากเงนิ

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

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ. 2555 

และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2558 (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559 (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2562

2.1.3 รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ
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จํานวน

จํานวน

รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน

คาวัสดุ 120,000 บาท

2.1.5 วัสดุสํานักงาน 50,000 บาท

2.1.4 คาบํารุงรักษาและซอมแซม 20,000 บาท

(2) โครงการจัดทําแผนที่ภาษี 10,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการจัดทํา/ปรับปรุง  แผนที่ภาษ ี เชน คาคัดลอกขอมูลท่ีดิน(เพ่ิมเติม)  คาวัสดุ

อุปกรณ คาจางพนักงานสํารวจขอมูลภาคสนาม  คาตอบแทนลวงเวลา ฯลฯ   ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฏ

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

2561-2565) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2563  หนา  127  (กองคลัง)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมากที ่มท 0808.3/ว 462 ลงวันที ่29 

กุมภาพันธ 2551 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.3/ว 67 ลงวันที ่9 มกราคม 2555

เพ่ือจายเปน

     - คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ

     - คาจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน

     - ฯลฯ

ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113) (กองคลัง)

2.1.7 วัสดุคอมพิวเตอร 50,000 บาท

2.1.6 วัสดุงานบานงานครัว 20,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน วัสดุคงทน เชน หนังสือ เครื่องคดิเลข เครื่องเจาะกระดาษ ที่เย็บ

กระดาษ กรรไกร เกาอี้พลาสติก ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบ

คําผิด เทปกาว ฯลฯ   ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงาน

คลัง (00113) (กองคลัง)

ประเภทวัสดุ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1284 ลงวันที ่27 

มิถุนายน 2559 และดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที ่19 มิถุนายน 2561

เพ่ือจายเปนคาซื้อวัสดุงานบานงานครัว วัสดุคงทน เชน หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ฯลฯ 

วัสดุสิ้นเปลือง เชน ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปลง ไมกวาด เขง มุง ฯลฯ   ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฏ

ในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113) (กองคลัง)

ประเภทวัสดุ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1284 ลงวันที ่27 

มิถุนายน 2559 และดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที ่19 มิถุนายน 2561

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร วัสดุคงทน เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เชน 

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

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

แถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร ฯลฯ วัสดุอุปกรณประกอบ

และอะไหล เชน หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดนร ซีดีรอมไดรฟ ฯลฯ   ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฏใน

แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113) (กองคลัง)

ประเภทวัสดุ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1284 ลงวันที ่27 

มิถุนายน 2559 และดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที ่19 มิถุนายน 2561
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รวม

จํานวน

รวม

รวม

จํานวน

จํานวน

คาสาธารณูปโภค 2,000 บาท

2.2.1 ครุภัณฑสํานักงาน

(1) คาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน 9,800 บาท

2.2 งบลงทุน 21,900 บาท

คาครุภัณฑ 21,900 บาท

2.1.8 คาบริการไปรษณีย 2,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาไปรษณีย   ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งาน

บริหารงานคลัง (00113) (กองคลัง)

(1) คาจัดซื้อเครื่องพิมพ 8,900 บาท

2.2.2 ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน จํานวน 2 หลังๆ ละ 4,900.- บาท (บัญชีนอกราคา

มาตรฐ.านครุภัณฑ) ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานคลัง 

(00113) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการ

พัฒนาป พ.ศ.2563  หนา  134  (กองคลัง)

ประเภทครภุัณฑ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1284 ลงวันที ่27 

มิถุนายน 2559 และดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที ่19 มีนาคม 2561

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที ่1 (ตามมาตรฐาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอร)  จํานวน  1  เครื่องๆละ  8,900 บาท  มีรายละเอียดดังนี้

     - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi

     - มีความเร็วในการพิมพรางไมนอยกวา 28 หนาตอนาท ี(ppm)

     - สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได

     - มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB

     - มีชองเชื่อมตอ (Interface แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง

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

ไมนอยกวา 1 ชอง หรือ สามารถใชงานผานเครอืขายไรสาย (Wi-Fi) ได

     - มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 250 แผน

     - สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom

ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113) ปรากฏใน

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2563  

หนา  134  (กองคลัง)

ประเภทครภุัณฑ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1284 ลงวันที ่27 

มิถุนายน 2559 และดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที ่19 มีนาคม 2561
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จํานวน(2) คาจัดซื้อสแกนเนอร 3,200 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อสแกนเนอร สําหรับเก็บเอกสารั่วไป (ตามมาตรฐานครภุัณฑคอมพิวเตอร)  จํานวน  1  

เครื่องๆละ  3,200 บาท  มีรายละเอียดดังนี้

     - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 4,800x4,800 dpi

     - มีความเร็วในการพิมพรางไมนอยกวา 28 หนาตอนาท ี(ppm)

     - สามารถสแกนเอกสารไดไมนอยกวากระดาษ A4

     - มีชองเชื่อมตอ (Interface แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง

ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113) ปรากฏใน

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2563  

หนา  134  (กองคลัง)

ประเภทครภุัณฑ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1284 ลงวันที ่27 

มิถุนายน 2559 และดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที ่19 มีนาคม 2561
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รวม

รวม

รวม

จํานวน

จํานวน

(1) คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพ

ติด

20,000 บาท

คาใชสอย 55,000 บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

3. งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอคัคีภัย 65,000 บาท

3.1 งบดําเนินงาน 65,000 บาท

3.1.1 รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการ  เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาใชจาย

เก่ียวกับสถานที่ คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณเก่ียวกับการจัดกิจกรรม คาใชจายในการโฆษณา

ประชาสัมพันธงาน/โครงการ และคาใชจายอ่ืนๆ ที่จําเปนและเก่ียวของในการจัดงาน/โครงการ ฯลฯ   ตั้งจาย

จากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)  งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับ

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

ทางการพัฒนาป พ.ศ.2563  หนา  122  (สํานักปลัด)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0801.3/ว 1027 ลงวันที ่6 มีนาคม 2556 และระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา

รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

(2) คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทาง

ถนนในชวงเทศกาลปใหม/สงกรานต

25,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการ  เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ

เก่ียวกับการจัดกิจกรรม คาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน/โครงการ และคาใชจายอ่ืนๆ ที่จําเปนและ

เก่ียวของในการจัดงาน/โครงการ ฯลฯ   ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 

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

2561-2565) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2563  หนา  120  (สํานักปลัด)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0801.3/ว 1027 ลงวันที ่6 มีนาคม 2556 และระเบียบ

คณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติวาดวยคาใชจายของอาสาสมัครในการปองกันและ

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

1643 ลงวันที ่23 กันยายน 2557 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที ่มท 0810.4/

ว 661 ลงวันที ่9 มีนาคม 2561
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รวม

จํานวน

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง วัสดุสิ้นเปลือง เชน ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ   ตั้งจายจาก

เงินรายได  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)  งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับ

อัคคีภัย (00123)  (สํานักปลัด)

ประเภทวัสดุ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1284 ลงวันที ่27 

มิถุนายน 2559 และดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว1536 ลงวันที ่19 มิถุนายน 2561

คาวัสดุ 10,000 บาท

3.1.2 วัสดุเครื่องดับเพลิง 10,000 บาท

(3) คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการฝกอบรมปองกันภัยเบื้องตน 10,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการ  เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาใชจาย

เก่ียวกับสถานที่ คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณเก่ียวกับการจัดกิจกรรม คาใชจายในการโฆษณา

ประชาสัมพันธงาน/โครงการ และคาใชจายอ่ืนๆ ที่จําเปนและเก่ียวของในการจัดงาน/โครงการ ฯลฯ   ตั้งจาย

จากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)  งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับ

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

ทางการพัฒนาป พ.ศ.2563  หนา  120  (สํานักปลัด)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0801.3/ว 1027 ลงวันที ่6 มีนาคม 2556 และระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา

รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
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รวม
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บาท

แผนงานการศึกษา

4. งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 2,870,002 บาท

4.1.1 เงินเดือนพนักงาน 382,740 บาท

4.1 งบบุคลากร 585,025 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) 585,025

เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนทองถ่ิน เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทองถ่ิน  จํานวน  2 อัตรา   ตั้ง

จายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) (กอง

การศกึษาฯ)

     - ตําแหนง ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

     - ตําแหนง นักวิชาการศึกษา

ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.5/ว 50 ลงวันที ่30 ตุลาคม 2558 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 

0809.2/ว 138 ลงวันที ่30 ธันวาคม 2558

4.1.4 เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง 11,245 บาท

4.1.3 คาตอบแทนพนักงานจาง 149,040 บาท

4.1.2 เงินประจําตําแหนง 42,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงของผูบริหาร  ตําแหนงผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

จํานวน  1 อัตรา   ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ

การศกึษา (00211)  (กองการศกึษาฯ)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว652 ลงวันที ่28 มีนาคม 2559 และ มท 0209.2/ 

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

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง เงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน  1 อัตรา   ตั้งจายจาก

เงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) (กอง

การศกึษาฯ)

     - ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.5/ว 36 ลงวันที ่26 สิงหาคม 2558 และดวนที่สุดที ่

มท 0809.5/ว 81 ลงวันที ่10 กรกฎาคม 2557

เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจาง   ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

(00210)  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) (กองการศกึษาฯ)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.3/ว 1372 ลงวันที ่1 กรกฎาคม 2558 และดวนที่สุด

ที ่มท 0809.5/ว 81 ลงวันที ่10 กรกฎาคม 2557
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50,000 บาท

4.2 งบดําเนินงาน 985,827 บาท

คาตอบแทน 56,000 บาท

เพ่ือจายเปน

     - เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ (เงินโบนัส)  ตั้งไว   50,000.-  บาท  เพ่ือจายเปนเงิน

ประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณพีิเศษ (เงินโบนัส)  สําหรับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง อบต.หนองคาย

ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) 

(กองการศกึษาฯ)

ถือปฏิบัติตามหนังสือ ที ่มท 0808.4/ว 3652 ลงวันที ่17 พฤศจิกายน 2553 ถือปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณพีิเศษอันมีลักษณะเปนเงนิประจําป

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

วันที ่26 กรกฎาคม 2560

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง (ตาม

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว 1562 ลว 15 พฤษภาคม 2550)   ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฏ

ในแผนงานการศึกษา (00210)  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) (กองการศกึษาฯ)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที ่15 พฤษภาคม 2550

(1) คาใชจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 20,000 บาท

คาใชสอย 114,000 บาท

4.2.3 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ

เพ่ือจายเปน

     - คาเย็บหนังสือ  เขาปกหนังสือตางๆ

     - คาใชจายในการโฆษณาและเผยแพรตางๆ

     - คาซักฟอก คาระวางบรรทุก

     - คาจางเหมาบริการ  เชน คาจางเหมาแบกหามสัมภาระ คาจางเหมาเขียนปายประชาสัมพันธตางๆ

     - คาจางเหมาบริการกําจัดปลวก คาแปรเอกสาร คาเดินสายไฟ คาติดตั้งอุปกรณไฟฟา

     - ฯลฯ

ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) 

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที ่20 มิถุนายน 2559 และ

ที ่มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที ่27 พฤษภาคม 2541 และดวนที่สุดที ่มท 0809.3/ว 1632 ลงวันที ่20 

มิถุนายน 2555

4.2.2 คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 6,000 บาท

4.2.1 คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน
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(1) คาใชจายในการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 20,000 บาท

4.2.4 รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ

4.2.5 คาบํารุงรักษาและซอมแซม 10,000 บาท

(3) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 60,000 บาท

(2) คาใชจายในการจัดงานวันแมแหงชาติ 4,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาต ิ  ประจําป  พ.ศ.  2563  เชน คาใชจายพิธีทาง

ศาสนา คารับรองผูที่ไดรับเชิญมารวมงานและผูเขารวมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค คาใชจายเก่ียวกับ

สถานที ่ คาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน/โครงการ และคาใชจายอ่ืนๆ ที่จําเปนและเก่ียวของใน

การจัดงาน/โครงการ ฯลฯ   ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)  งานบริหารทั่วไป

เก่ียวกับการศึกษา (00211) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) อบต.หนองคาย  โครงการ

ภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2563  หนา  105  (กองการศกึษาฯ)

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา

และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559

เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดงานวันแมแหงชาติ   ประจําป  พ.ศ.  2563  เชน  คาใชจายพิธีทาง

ศาสนา คารับรองผูที่ไดรับเชิญมารวมงานและผูเขารวมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค คาใชจายเก่ียวกับ

สถานที ่คาใชจายในการประกวดหรือแขงขัน คาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน/โครงการ และ

คาใชจายอ่ืนๆ ที่จําเปนและเก่ียวของในการจัดงาน/โครงการ ฯลฯ   ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฏในแผนงาน

การศกึษา (00210)  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.

2561-2565) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2563  หนา  105  (กองการศกึษาฯ)

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา

และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ หรืออบรม สัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง เชน 

คาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และ คาใชจายอ่ืนๆ ที่จําเปน   ตั้งจายจากเงนิรายได  

ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) (กองการศกึษาฯ)

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ. 2555 

และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2558 (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559 (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561

เพ่ือจายเปน

     - คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ

     - คาจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน

     - ฯลฯ

ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา (00211)  

(กองการศกึษาฯ)
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4.2.7 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 2,000 บาท

4.2.6 วัสดุสํานักงาน 20,000 บาท

คาวัสดุ 798,827 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน วัสดุคงทน เชน หนังสือ เครื่องคดิเลข เครื่องเจาะกระดาษ ที่เย็บ

กระดาษ กรรไกร เกาอี้พลาสติก ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบ

คําผิด เทปกาว ฯลฯ   ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)  งานบริหารทั่วไป

เก่ียวกับการศึกษา (00211) (กองการศกึษาฯ)

ประเภทวัสดุ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1284 ลงวันที ่27 

มิถุนายน 2559 และ ดวนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที ่19 มิถุนายน 2561 และดวนที่สุด ที ่มท 

0808.2/ว1536 ลงวันที ่19 มิถุนายน 2561

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทย ุวัสดุคงทน เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรงไฟฟา เครื่องวัด

กระแสไฟฟา ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เชน ฟวส เทปพันสายไฟ สายไฟฟา หลอดไฟฟา เข็มขัดรัดสายไฟฟา ปลั๊ก

ไฟฟา สวิตชไฟฟา ฯลฯ วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตางๆ แผง

บังคับทางไฟ ฯลฯ   ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ

การศกึษา (00211) (กองการศกึษาฯ)

ประเภทวัสดุ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1284 ลงวันที ่27 

มิถุนายน 2559 และ ดวนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที ่19 มิถุนายน 2561 และดวนที่สุด ที ่มท 

0808.2/ว1536 ลงวันที ่19 มิถุนายน 2561

4.2.9 คาอาหารเสริม (นม) 712,827 บาท

4.2.8 วัสดุงานบานงานครัว 20,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว วัสดุคงทน เชน หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง 

ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เชน ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปลง ไมกวาด เขง มุง ฯลฯ   ตั้งจายจากเงนิรายได  

ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) (กองการศกึษาฯ)

ประเภทวัสดุ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1284 ลงวันที ่27 

มิถุนายน 2559 และ ดวนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที ่19 มิถุนายน 2561 และดวนที่สุด ที ่มท 

0808.2/ว1536 ลงวันที ่19 มิถุนายน 2561

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อคาอาหารเสริม (นม) สําหรับโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน(สพฐ.) สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

(00210)  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา (00211)  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2563  หนา  108  (กองการศกึษาฯ)

ประเภทวัสดุ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1284 ลงวันที ่27 

มิถุนายน 2559 และ ดวนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที ่19 มิถุนายน 2561 และดวนที่สุด ที ่มท 

0808.2/ว1536 ลงวันที ่19 มิถุนายน 2561
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4.2.10 วัสดุกอสราง 10,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสราง วัสดุคงทน เชน ไมตางๆ คอน คีม ชะแลง จอบ สิ้ว เสียม ขวาน กบไสไม 

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

วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอตางๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ   ตั้งจายจาก

เงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) (กอง

การศกึษาฯ)

ประเภทวัสดุ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1284 ลงวันที ่27 

มิถุนายน 2559 และ ดวนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที ่19 มิถุนายน 2561 และดวนที่สุด ที ่มท 

0808.2/ว1536 ลงวันที ่19 มิถุนายน 2561

4.2.13 วัสดุคอมพิวเตอร 30,000 บาท

4.2.12 วัสดุโฆษณาและเผยแพร 2,000 บาท

4.2.11 วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 2,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแทพย วัสดุคงทน เชน ชุดเครื่องมือผาตัด ที่วางกรวยแกว 

กระบอกตวง เบาหลอม หูฟง (Stethoscope) เปลหามคนไข ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เชน สําลีและผาพันแผล 

เวชภัณฑ แอลกอฮอล ฟลมเอกซเรย เคมีภัณฑ ออกซิเจน น้ํายาตางๆ ฯลฯ   ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฏ

ในแผนงานการศึกษา (00210)  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) (กองการศกึษาฯ)

ประเภทวัสดุ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1284 ลงวันที ่27 

มิถุนายน 2559 และ ดวนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที ่19 มิถุนายน 2561 และดวนที่สุด ที ่มท 

0808.2/ว1536 ลงวันที ่19 มิถุนายน 2561

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร วัสดุคงทน เชน ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและระวิงใส

ฟลมภาพยนต ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เชน พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร ฟลม เมมโมรี่การด ฯลฯ   ตั้งจายจาก

เงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) (กอง

การศกึษาฯ)

ประเภทวัสดุ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1284 ลงวันที ่27 

มิถุนายน 2559 และ ดวนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที ่19 มิถุนายน 2561 และดวนที่สุด ที ่มท 

0808.2/ว1536 ลงวันที ่19 มิถุนายน 2561

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร วัสดุคงทน เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เชน 

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

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

แถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร ฯลฯ วัสดุอุปกรณประกอบ

และอะไหล เชน หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดนร ซีดีรอมไดรฟ ฯลฯ   ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฏใน

แผนงานการศึกษา (00210)  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) (กองการศกึษาฯ)

ประเภทวัสดุ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1284 ลงวันที ่27 

มิถุนายน 2559 และ ดวนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที ่19 มิถุนายน 2561 และดวนที่สุด ที ่มท 

0808.2/ว1536 ลงวันที ่19 มิถุนายน 2561
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4.3 งบลงทุน 18,250 บาท

4.2.15 คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 2,000 บาท

คาสาธารณูปโภค 17,000 บาท

4.2.14 คาไฟฟา 15,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาไฟฟาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง  2  แหง   ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฏในแผนงาน

การศกึษา (00210)  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) (กองการศกึษาฯ)

เพ่ือจายเปนคาน้ําประปาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ทั้ง  2  แหง   ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฏในแผนงาน

การศกึษา (00210)  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) (กองการศกึษาฯ)

4.3.2 ครุภัณฑคอมพิวเตอร

(1) คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา 2,500 บาท

(1) คาจัดซื้อตูบานเลื่อนกระจก 5,350 บาท

คาครุภัณฑ 18,250 บาท

4.3.1 ครุภัณฑสํานักงาน

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อตูบานเลื่อนกระจก จํานวน 1 ตัว ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

(00210)  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) อบต.

หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2563  หนา  134  (กองการศกึษาฯ)

ประเภทครภุัณฑ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1284 ลงวันที ่27 

มิถุนายน 2559 และดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที ่19 มีนาคม 2561

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา  (ตามมาตรฐานครภุัณฑคอมพิวเตอร) จํานวน 1 เครื่อง มี

รายละเอียดดังนี้

     - มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)

     - สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที

ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) 

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

2563  หนา 134  (กองการศกึษาฯ)

ประเภทครภุัณฑ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1284 ลงวันที ่27 

มิถุนายน 2559 และดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที ่19 มีนาคม 2561
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จํานวน

จํานวน(1) คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 5,000 บาท

4.3.3 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

(2) คาจัดซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access point) 5,400 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access point) แบบที ่1 (ตามมาตรฐานครภุัณฑ

คอมพิวเตอร) จํานวน 1 เครื่อง มีรายละเอียดดังนี้

     - สามารถใชงานตามมาตรฐาน (IEEE 802.11b, g ,n ,ac) ไดเปนอยางนอย

     - สามารถทํางานที่คลื่นความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz

     - สามารถเขารหัสขอมูลตามมาตรฐาน WPA และ WPA2 ไดเปนอยางนอย

     - มีชองเชื่อมตอเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอย

กวา 1 ชอง

     - สามารถทํางานไดตามมาตรฐาน IEEE 802.3af (Power over Ethernet) หรือดีกวา

     - สามารถบริหารจัดการอุปกรณผานทางโปรแกรม Web Browser ได

ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) 

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

2563  หนา 134  (กองการศกึษาฯ)

ประเภทครภุัณฑ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1284 ลงวันที ่27 

มิถุนายน 2559 และดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที ่19 มีนาคม 2561

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการบํารุงรักษาหรือซอมแซมครภุัณฑ เชน คาเครื่องปรับอากาศ เครื่องพิมพดีด เครื่อง

คอมพิวเตอร  ฯลฯ   ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ

การศกึษา (00211) (กองการศกึษาฯ)

ประเภทครภุัณฑ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1284 ลงวันที ่27 

มิถุนายน 2559 และดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที ่19 มีนาคม 2561
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รวม

รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

(2) อุดหนุนตามโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติของโรงเรียนไตรราษฎร

สามัคคี

5,000 บาท

4.4.1 เงินอุดหนุนสวนราชการ

(1) โครงการทํานาขาวเพ่ืออาหารกลางวันของโรงเรียนวัดบานตําแย 17,900 บาท

4.4 งบเงินอุดหนุน 1,280,900 บาท

เงินอดุหนุน 1,280,900 บาท

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการทํานาขาวเพ่ืออาหารกลางวันของโรงเรียนวัดบานตําแย รายละเอียด

โครงการแนบฎีกาเบิกจาย    ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)  งาน

บริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) อบต.หนองคาย  

โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2563  หนา 112  (กองการศกึษาฯ)

ประเภทเงนิอุดหนุน ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที ่19 

มิถุนายน 2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

(4) อุดหนุนตามโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติของโรงเรียนวัดบาน

โคกเพ็ดหนองไมตายพิทยา

5,000 บาท

(3) อุดหนุนตามโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติของโรงเรียนบานทุงมน

วิทยาคาร

10,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติของโรงเรียนไตรราษฎรสามัคค ีรายละเอียด

โครงการแนบฎีกาเบิกจาย    ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)  งาน

บริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) อบต.หนองคาย  

โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2563  หนา  108  (กองการศกึษาฯ)

ประเภทเงนิอุดหนุน ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที ่19 

มิถุนายน 2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติของโรงเรียนบานทุงมนวิทยาคาร รายละเอียด

โครงการแนบฎีกาเบิกจาย    ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)  งาน

บริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) อบต.หนองคาย  

โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2563  หนา  108  (กองการศกึษาฯ)

ประเภทเงนิอุดหนุน ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที ่19 

มิถุนายน 2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติของโรงเรียนวัดบานโคกเพ็ดหนองไมตายพิทยา 

รายละเอียดโครงการแนบฎีกาเบิกจาย    ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

(00210)  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) อบต.

หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2563  หนา  108  (กองการศกึษาฯ)

ประเภทเงนิอุดหนุน ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที ่19 

มิถุนายน 2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
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จํานวน

จํานวน

(5) อุดหนุนตามโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติของโรงเรียนวัดบานตําแย 15,000 บาท

(6) อุดหนุนตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ)

1,228,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติของโรงเรียนวัดบานตําแย รายละเอียด

โครงการแนบฎีกาเบิกจาย    ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)  

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) อบต.

หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2563  หนา  108  (กองการศกึษาฯ)

ประเภทเงนิอุดหนุน ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลง

วันที ่19 มิถุนายน 2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.2559

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการอาหารกลางวัน รายละเอียดโครงการแนบฎีกา

เบิกจาย    ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ

การศกึษา (00211)  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนว

ทางการพัฒนาป พ.ศ.2563  หนา  113  (กองการศกึษาฯ)

ประเภทเงนิอุดหนุน ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที ่19 

มิถุนายน 2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559



 หนา้ท ี93
วันที่พิมพ : 29/8/2562  14:53:29

รวม

รวม

รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

5.1 งบบุคลากร 1,188,485 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) 1,188,485 บาท

5. งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 1,745,935 บาท

5.1.3 คาตอบแทนพนักงานจาง 157,200 บาท

5.1.2 เงินวิทยฐานะ 126,000 บาท

5.1.1 เงินเดือนพนักงาน 902,880 บาท

เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานครูสวนทองถิ่น เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานครูสวนทองถิ่น จํานวน  3 

อัตรา   ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ

การศกึษา (00212)  (กองการศกึษาฯ)

     - ตําแหนง ครูผูดูแลเด็ก จํานวน 3 อัตรา

ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที ่มท 0809.4/ว 1326 ลงวันที ่9 

กรกฎาคม 2560

เพ่ือจายเปนเงินวิทยฐานะของคร ู ตําแหนงครูผูดูแลเด็ก  จํานวน  3 อัตรา   ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  

ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา (00212) (กองการศกึษาฯ)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที ่มท 0809.4/ว 1326 ลงวันที ่9 

กรกฎาคม 2560

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง เงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน  1 อัตรา   ตั้งจายจาก

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

ประถมศึกษา (00212) (กองการศกึษาฯ)

     - ตําแหนง ผูชวยครผููดูแลเด็ก

ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที ่มท 0816.4/ว 1507 ลงวันที ่3 

สิงหาคม 2559

5.1.4 เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง 2,405 บาท

เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจาง   ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงาน

การศกึษา (00210)  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) (กองการศกึษาฯ)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที ่19 มิถุนายน 2558 และ มท 

0209.1/ 3055 ลงวันที ่29 พฤษภาคม 2558
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จํานวน
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5.2.1 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 40,000 บาท

5.2 งบดําเนินงาน 557,450 บาท

คาตอบแทน 40,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบลหรือผูมีสิทธิ์   ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  

ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) (กองการศกึษาฯ)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุดที ่กค 0422.3/ว 257 ลงวันที ่28 มิถุนายน 2559 และระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถ่ิน พ.ศ.2541 แกไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ.2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุดที ่กค 0408.5/ว 22 ลงวันที ่12 

มกราคม 2561 และพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศกึษาของบุตร พ.ศ. 2562

(2) คาใชจายโครงการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา (คาเครื่องแบบ

นักเรียน)

19,500 บาท

(1) คาใชจายโครงการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา (คากิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน)

27,950 บาท

คาใชสอย 517,450 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  องคการบริหารสวนตําบล

หนองคาย  ทั้ง 2 แหง   ( ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโคกเพ็ด-หนองไมตาย    และศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไตร

ราษฎรสามัคค ี )   ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)  งานระดับกอนวัย

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

ภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2563  หนา  109  (กองการศกึษาฯ)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที ่19 มิถุนายน 2561

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  องคการบริหารสวนตําบล

หนองคาย  ทั้ง 2 แหง   ( ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโคกเพ็ด-หนองไมตาย    และศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไตร

ราษฎรสามัคค ี )   ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)  งานระดับกอนวัย

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

ภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2563  หนา  109  (กองการศกึษาฯ)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที ่19 มิถุนายน 2561

(3) คาใชจายโครงการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา (คาจัดการเรียน

การสอน)

110,500 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอนและเครื่องเลนพัฒนาการ สําหรับศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก  องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  ทั้ง 2 แหง   ( ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโคกเพ็ด-หนองไม

ตาย    และศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไตรราษฎรสามัคค ี )   ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏใน

แผนงานการศึกษา (00210)  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 

(พ.ศ.2561-2565) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2563   หนา  109 (กอง

การศกึษาฯ)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที ่19 มิถุนายน 2561

5.2.2 รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ
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(5) คาใชจายโครงการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา (คาอาหารกลางวัน) 318,500 บาท

(4) คาใชจายโครงการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา (คาหนังสือเรียน) 13,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อหนังสือเรียน สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  องคการบริหารสวนตําบลหนอง

คาย  ทั้ง 2 แหง   ( ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโคกเพ็ด-หนองไมตาย    และศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไตรราษฎร

สามัคค ี )   ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)  งานระดับกอนวัยเรียนและ

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

แนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2563  หนา  109  (กองการศกึษาฯ)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที ่19 มิถุนายน 2561

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจางเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  องคการ

บริหารสวนตําบลหนองคาย  ทั้ง 2 แหง   ( ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโคกเพ็ด-หนองไมตาย    และศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กโรงเรียนไตรราษฎรสามัคค ี )   ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)  งาน

ระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) อบต.หนอง

คาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2563  หนา  108  (กองการศกึษาฯ)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที ่19 มิถุนายน 2561

(7) คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานเด็ก

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

10,000 บาท

(6) คาใชจายโครงการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา (คาอุปกรณการ

เรียน)

13,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดซื้ออุปกรณการเรียน สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  องคการบริหารสวนตําบล

หนองคาย  ทั้ง 2 แหง   ( ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโคกเพ็ด-หนองไมตาย    และศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไตร

ราษฎรสามัคค ี )   ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)  งานระดับกอนวัย

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

ภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2563  หนา  109  (กองการศกึษาฯ)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที ่19 มิถุนายน 2561

เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  เชน คารับรองผูที่ไดรับ

เชิญมารวมงานและผูเขารวมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค คาใชจายเก่ียวกับสถานที่ คาใชจายในการ

ประกวดหรือแขงขัน คาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน/โครงการ และคาใชจายอ่ืนๆ ที่จําเปนและ

เก่ียวของในการจัดงาน/โครงการ ฯลฯ   ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)  งาน

ระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) อบต.หนอง

คาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2563  หนา  108  (กองการศกึษาฯ)

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา

และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559
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จํานวน(8) คาใชจายในการประชุมปฐมนิเทศผูปกครองเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 5,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดประชุมปฐมนิเทศผูปกครองเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  เชน คาอาหารวาง คาน้ํา

ดื่ม คาเครื่องดื่ม คาจัดทําเอกสารการอบรม และคาใชจายที่จําเปนและเก่ียวของในการจัดงาน/โครงการ 

ฯลฯ   ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

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

พัฒนาป พ.ศ.2563  หนา  109  (กองการศกึษาฯ)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที ่28 กรกฎาคม 2548
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(1) คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน 20,000 บาท

คาใชสอย 20,000 บาท

แผนงานสาธารณสุข

6. งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 383,600 บาท

6.1 งบดําเนินงาน 75,000 บาท

6.1.1 รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการ  เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาใชจาย

เก่ียวกับสถานที่ คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณเก่ียวกับการจัดกิจกรรม คาใชจายในการโฆษณา

ประชาสัมพันธงาน/โครงการ และคาใชจายอ่ืนๆ ที่จําเปนและเก่ียวของในการจัดงาน/โครงการ ฯลฯ   ตั้งจาย

จากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220)  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 

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

พัฒนาป พ.ศ.2563  หนา  124  (สํานักปลัด)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0801.3/ว 1027 ลงวันที ่6 มีนาคม 2556 และระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา

รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

คาวัสดุ 55,000 บาท

6.1.2 วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 55,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณปองกันและรักษาโรคสัตวเลี้ยงคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย วัสดุ

คงทน เชน ชุดเครื่องมือผาตัด ที่วางกรวยแกว กระบอกตวง เบาหลอม หูฟง (Stethoscope) เปลหามคนไข 

ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เชน สําลีและผาพันแผล เวชภัณฑ แอลกอฮอล ฟลมเอกซเรย เคมีภัณฑ ออกซิเจน น้ํายา

ตางๆ ฯลฯ   ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220)  งานบริการสาธารณสุขและงาน

สาธารณสุขอ่ืน (00223) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) อบต.หนองคาย  โครงการภายใต

แนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2563  หนา  114  (สํานักปลัด)

ประเภทวัสดุ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1284 ลงวันที ่27 

มิถุนายน 2559 และดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว1536 ลงวันที ่19 มิถุนายน 2561และหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที ่มท 0810.5/ว 0994 ลงวันที ่24 กุมภาพันธ 2560 และหนังสือกรมสงเสริม

การปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุดที ่มท 0810.5/729 ลงวันที ่31 มีนาคม 2560
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รวม

รวม

จํานวน

จํานวน

เงินอดุหนุน 308,600 บาท

6.2.1 เงินอุดหนุนเอกชน

6.2 งบเงินอุดหนุน 308,600 บาท

(2) อุดหนุนสําหรับขับเคลื่อนโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค

พิษสุนัขบา ตามพระปณิธานศาสาตราจารย พลเอกหญิง พลเรือหญิง พล

อากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ 

อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

26,000 บาท

(1) อุดหนุนโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข 280,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานของโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข   ตั้งจายจากเงนิอุดหนุน

ทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220)  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223) 

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

2563  หนา 114  (สํานักปลัด)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที ่มท 0891.3/ว 1501 ลงวันที ่15 กรกฎาคม 

2558 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที ่มท 0891.3/ว 73 ลงวันที ่14 มกราคม 2557 และ

ประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เรื่องหลักเกณฑการสนุบสนุนองค

การบริหารสวนจังหวัด  เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบลในการใหบริการสาธารณะ ลงวันที ่23 

พฤศจิกายน 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 120 ลงวันที ่12 มกราคม 

2560 และหนังสือกรมสงเสริมการปรครองสวนทองถ่ิน ดวนที่สุด ที ่มท 0810.5/1745 ลงวันที ่31 สิงหาคม 

2560 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที ่มท 0810.5/1042 ลงวันที ่10 เมษายน 

2561

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานสําหรับขับเคลื่อนโครงการ  ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏใน

แผนงานสาธารณสุข (00220)  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223) ปรากฏในแผนพัฒนา

ทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2563  หนา  115  

(สํานักปลัด)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที ่มท 0891.3/ว 1501 ลงวันที ่15 กรกฎาคม 

2558 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที ่มท 0891.3/ว 73 ลงวันที ่14 มกราคม 2557 และ

ประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เรื่องหลักเกณฑการสนุบสนุนองค

การบริหารสวนจังหวัด  เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบลในการใหบริการสาธารณะ ลงวันที ่23 

พฤศจิกายน 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 120 ลงวันที ่12 มกราคม 

2560 และหนังสือกรมสงเสริมการปรครองสวนทองถ่ิน ดวนที่สุด ที ่มท 0810.5/1745 ลงวันที ่31 สิงหาคม 

2560 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที ่มท 0810.5/1042 ลงวันที ่10 เมษายน 

2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและ

การสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 และระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดสวัสดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2562
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จํานวน(3) อุดหนุนสําหรับสํารวจขอมูลจํานวนสัตวเลี้ยงและขึ้นทะเบียนสัตวตาม

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระ

ปณิธานศาสาตราจารย พลเอกหญิง พลเรือหญิง พลอากาศเอกหญิง 

สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรม

พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

2,600 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานสําหรับสํารวจขอมูลจํานวนสัตวเลี้ยงและขึ้นทะเบียนสัตวตาม

โครงการ ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220)  งานบริการสาธารณสุขและ

งานสาธารณสุขอ่ืน (00223) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) อบต.หนองคาย  โครงการ

ภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2563  หนา 115  (สํานักปลัด)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที ่มท 0891.3/ว 1501 ลงวันที ่15 กรกฎาคม 

2558 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที ่มท 0891.3/ว 73 ลงวันที ่14 มกราคม 2557 และ

ประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เรื่องหลักเกณฑการสนุบสนุนองค

การบริหารสวนจังหวัด  เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบลในการใหบริการสาธารณะ ลงวันที ่23 

พฤศจิกายน 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 120 ลงวันที ่12 มกราคม 

2560 และหนังสือกรมสงเสริมการปรครองสวนทองถ่ิน ดวนที่สุด ที ่มท 0810.5/1745 ลงวันที ่31 สิงหาคม 

2560 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที ่มท 0810.5/1042 ลงวันที ่10 เมษายน 

2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและ

การสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 และระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดสวัสดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2562
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รวม

รวม

รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน

(1) คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการแกไขปญหาอาชญากรรม โรค

เอดส การละเมิดสิทธิเด็กและสตรี

10,000 บาท

คาใชสอย 60,000 บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห
7. งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 60,000 บาท

7.1 งบดําเนินงาน 60,000 บาท

7.1.1 รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ

เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการ  เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณเก่ียวกับการ

จัดกิจกรรม คาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน/โครงการ และคาใชจายอ่ืนๆ ที่จําเปนและเก่ียวของใน

การจัดงาน/โครงการ ฯลฯ   ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห (00230)  งาน

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

คาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2563  หนา  118  (สํานักปลัด)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0801.3/ว 1027 ลงวันที ่6 มีนาคม 2556  และระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา

รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

(3) คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการโรงเรียนผูสูงอายุ 30,000 บาท

(2) คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว/ลด

ความรุนแรงในครอบครัวและปองกันการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร

20,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการ  เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณเก่ียวกับการ

จัดกิจกรรม คาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน/โครงการ และคาใชจายอ่ืนๆ ที่จําเปนและเก่ียวของใน

การจัดงาน/โครงการ ฯลฯ   ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห (00230)  งาน

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

คาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2563  หนา  115  (สํานักปลัด)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0801.3/ว 1027 ลงวันที ่6 มีนาคม 2556  และระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา

รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการ  เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณเก่ียวกับการ

จัดกิจกรรม คาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน/โครงการ และคาใชจายอ่ืนๆ ที่จําเปนและเก่ียวของใน

การจัดงาน/โครงการ ฯลฯ   ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห (00230)  งาน

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

คาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2563  หนา  117  (สํานักปลัด)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที ่มท 0810.5/ว 0994 ลงวันที ่24 กุมภาพันธ 2560 และ

หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุดที ่มท 0810.5/729 ลงวันที ่31 มีนาคม 2560
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รวม

รวม

รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

แผนงานเคหะและชุมชน
8. งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,700,090 บาท

8.1 งบบุคลากร 1,063,590 บาท

8.1.3 คาตอบแทนพนักงานจาง 293,280 บาท

8.1.2 เงินประจําตําแหนง 42,000 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) 1,063,590 บาท

8.1.1 เงินเดือนพนักงาน 700,620 บาท

เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนทองถ่ิน เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทองถ่ิน  จํานวน  2 อัตรา   ตั้ง

จายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 

(00241) (กองชาง)

     - ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง

     - ตําแหนง นายชางโยธา

ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.5/ว 50 ลงวันที ่30 ตุลาคม 2558 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 

0809.2/ว 138 ลงวันที ่30 ธันวาคม 2558

เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงของผูบริหาร  ตําแหนงผูอํานวยการกองชาง  จํานวน  1 อัตรา   ตั้งจายจาก

เงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) 

(กองชาง)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว652 ลงวันที ่28 มีนาคม 2559 และ มท 0209.2/ 

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

8.1.4 เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง 27,690 บาท

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง เงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง  จํานวน 2 อัตรา   ตั้งจายจาก

เงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) 

(กองชาง)

     - ตําแหนง ผูชวยนายชางโยธา

     - ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.5/ว 36 ลงวันที ่26 สิงหาคม 2558 และดวนที่สุดที ่

มท 0809.5/ว 81 ลงวันที ่10 กรกฎาคม 2557

เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจาง   ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและ

ชุมชน (00240)  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) (กองชาง)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.3/ว 1372 ลงวันที ่1 กรกฎาคม 2558 และดวนที่สุด

ที ่มท 0809.5/ว 81 ลงวันที ่10 กรกฎาคม 2557
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คาตอบแทน 109,200 บาท

8.2.1 คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน
55,000 บาท

8.2 งบดําเนินงาน 597,200 บาท

8.2.4 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 10,000 บาท

8.2.3 คาเชาบาน 43,200 บาท

8.2.2 คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1,000 บาท

เพ่ือจายเปน

     - คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ตั้งไว   5,000.-  บาท  

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการหรือเจาหนาที่จากหนวยงานราชการอ่ืนท่ีทําประโยชนใหแกองคการ

บริหารสวนตําบล  เชน  คาตอบแทนเจาหนาที่จากหนวยงานราชการอ่ืน  เชน  องคการบริหารสวนจังหวัด  

สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง  จังหวัดนครราชสีมา ฯลฯ

     - เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ (เงินโบนัส)  ตั้งไว   50,000.-  บาท  เพ่ือจายเปนเงิน

ประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณพีิเศษ (เงินโบนัส)  สําหรับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง อบต.หนองคาย

ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 

(00241) (กองชาง)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว 3652 ลงวันที ่17 พฤศจิกายน 2553 ถือปฏิบัติ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณพีิเศษอันมีลักษณะเปน

เงินประจําปแกพนักงานสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที ่มท 0808.2/ว 

7271 ลงวันที ่26 กรกฎาคม 2560

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง   ตั้งจาย

จากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 

(00241) (กองชาง)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที ่15 พฤษภาคม 2550

เพ่ือจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล   ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

(00240)  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) (กองชาง)

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไข

เพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ.2551 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่3) พ.ศ.2559 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่4) พ.ศ.2562 และ

หนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 296  ลงวันที ่25 มกราคม 2550 และ ที ่มท 0808.2/ว 954  ลงวันที ่25 มีนาคม 

2550

เพ่ือจายเปนคาชวยเหลือการศึกษา บุตรของพนักงานสวนตําบล  หรือผูมีสิทธิ ์  ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฏ

ในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) (กองชาง)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุดที ่กค 0422.3/ว 257 ลงวันที ่28 มิถุนายน 2559 และระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถ่ิน พ.ศ.2541 แกไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ.2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุดที ่กค 0422.3/ว 257 ลงวันที ่28 

มิถุนายน 2559 และพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศกึษาของบุตร พ.ศ. 2562
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8.2.5 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ

(1) คาใชจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 30,000 บาท

คาใชสอย 115,000 บาท

เพ่ือจายเปน

     - คาเย็บหนังสือ  เขาปกหนังสือ  และขอบังคับตางๆ

     - คาจางถายรูป  ลางฟลม  ขยายภาพ  ถายวิดีโอ  โทรทัศน

     - คาจางเหมาบริการ  เชน  คาจางเหมาแบกหามสัมภาระ  คาจางเหมาสูบน้ําและคาจางแรงงานตางๆ

     - ฯลฯ

ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 

(00241)  

คาวัสดุ 373,000 บาท

8.2.6 รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ

8.2.8 วัสดุสํานักงาน 30,000 บาท

8.2.7 คาบํารุงรักษาและซอมแซม 55,000 บาท

(1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 30,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ หรืออบรม สัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง เชน 

คาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจายอ่ืนๆ ที่จําเปน   ตั้งจายจากเงนิรายได  

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) (กองชาง)

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ. 2555 

และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2558 (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559 (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561

เพ่ือจายเปน

     - คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ

     - คาจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน

     - ฯลฯ

ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 

(00241) (กองชาง)

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อสํานักงาน วัสดุคงทน เชน หนังสือ เครื่องคดิเลข เครื่องเจาะกระดาษ ที่เย็บกระดาษ 

กรรไกร เกาอี้พลาสติก ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป

กาว ฯลฯ   ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ

เคหะและชุมชน (00241)  (กองชาง)

ประเภทวัสดุ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1284 ลงวันที ่27 

มิถุนายน 2559 และดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว1536 ลงวันที ่19 มิถุนายน 2561
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8.2.11 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 50,000 บาท

8.2.10 วัสดุกอสราง 200,000 บาท

8.2.9 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 50,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทย ุวัสดุคงทน เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรงไฟฟา เครื่องวัด

กระแสไฟฟา ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เชน ฟวส เทปพันสายไฟ สายไฟฟา หลอดไฟฟา เข็มขัดรัดสายไฟฟา ปลั๊ก

ไฟฟา สวิตชไฟฟา ฯลฯ วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตางๆ แผง

บังคับทางไฟ ฯลฯ   ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารทั่วไป

เก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) (กองชาง)

ประเภทวัสดุ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1284 ลงวันที ่27 

มิถุนายน 2559 และดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว1536 ลงวันที ่19 มิถุนายน 2561

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสราง วัสดุคงทน เชน ไมตางๆ คอน คีม ชะแลง จอบ สิ้ว เสียม ขวาน กบไสไม 

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

วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอตางๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ   ตั้งจายจาก

เงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) 

(กองชาง)

ประเภทวัสดุ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1284 ลงวันที ่27 

มิถุนายน 2559 และดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว1536 ลงวันที ่19 มิถุนายน 2561

8.2.12 วัสดุโฆษณาและเผยแพร 3,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น วัสดุสิ้นเปลือง เชน แกสหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล 

น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ   ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฏในแผนงาน

เคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) (กองชาง)

ประเภทวัสดุ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1284 ลงวันที ่27 

มิถุนายน 2559 และดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว1536 ลงวันที ่19 มิถุนายน 2561

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร วัสดุคงทน เชน ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและระวิงใส

ฟลมภาพยนต ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เชน พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร ฟลม เมมโมรี่การด ฯลฯ   ตั้งจายจาก

เงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) 

(กองชาง)

ประเภทวัสดุ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1284 ลงวันที ่27 

มิถุนายน 2559 และดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว1536 ลงวันที ่19 มิถุนายน 2561



 หนา้ท ี105
วันที่พิมพ : 29/8/2562  14:53:29

จํานวน

รวม

รวม

จํานวน

จํานวน

8.3 งบลงทุน 39,300 บาท

8.2.13 วัสดุคอมพิวเตอร 40,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร วัสดุคงทน เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เชน 

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

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

แถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร ฯลฯ วัสดุอุปกรณประกอบ

และอะไหล เชน หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดนร ซีดีรอมไดรฟ ฯลฯ   ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฏใน

แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) (กองชาง)

ประเภทวัสดุ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1284 ลงวันที ่27 

มิถุนายน 2559 และดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว1536 ลงวันที ่19 มิถุนายน 2561

(2) คาจัดซื้อโตะทํางาน 10,700 บาท

(1) คาจัดซื้อเกาอ้ี 2,200 บาท

คาครุภัณฑ 39,300 บาท

8.3.1 ครุภัณฑสํานักงาน

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ จํานวน 2 ตัว ตัวละ 1,100.- บาท มีรายละเอียดดังนี้

     - มีเทาแขน

     - มีพ้ืนรองนั่งและพนักพิง

ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 

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

พัฒนาป พ.ศ.2563  หนา  135  (กองชาง)

ประเภทครภุัณฑ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1284 ลงวันที ่27 

มิถุนายน 2559 และดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที ่19 มีนาคม 2561

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 2 ตัว ตัวละ 5,350.- บาท มีรายละเอียดดังนี้

     - มีขนาดไมต่ํากวา 120 x 80 เซนติเมตร

ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 

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

พัฒนาป พ.ศ.2563  หนา  135  (กองชาง)

ประเภทครภุัณฑ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1284 ลงวันที ่27 

มิถุนายน 2559 และดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที ่19 มีนาคม 2561



 หนา้ท ี106
วันที่พิมพ : 29/8/2562  14:53:29

จํานวน

จํานวน(1) คาจัดซื้อเครื่องพิมพ 8,900 บาท

8.3.3 ครุภัณฑคอมพิวเตอร

8.3.2 ครุภัณฑกอสราง

(1) คาจัดซื้อแบบหลอคอนกรีต 10,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อแบบหลอคอนกรีต จํานวน 1 ชุด  มีรายละเอียดดังนี้

     - แบบหลอทรงเหลี่ยม ขนาด 15 x 15 x 15 เซนติเมตร

     - แบบหลอคอนกรีตแบบเหล็ก

     - แบบหลอ 1 ชุด ม ี3 ตัว

     - มีเหล็กกระทุง 1 ดาม

     - แบบหลอคอนกรีตมีน้ําหนักรวมไมนอยกวา 15 กิโลกรัม

ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 

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

พัฒนาป พ.ศ.2563  หนา  135  (กองชาง)

ประเภทครภุัณฑ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1284 ลงวันที ่27 

มิถุนายน 2559 และดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที ่19 มีนาคม 2561

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที ่1 (ตามมาตรฐาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอร)  จํานวน  1  เครื่องๆละ  8,900 บาท  มีรายละเอียดดังนี้

     - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi

     - มีความเร็วในการพิมพรางไมนอยกวา 28 หนาตอนาท ี(ppm)

     - สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได

     - มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB

     - มีชองเชื่อมตอ (Interface แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง

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

ไมนอยกวา 1 ชอง หรือ สามารถใชงานผานเครอืขายไรสาย (Wi-Fi) ได

     - มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 250 แผน

     - สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom

ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 

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

พัฒนาป พ.ศ.2563  หนา  135  (กองชาง)

ประเภทครภุัณฑ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1284 ลงวันที ่27 

มิถุนายน 2559 และดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที ่19 มีนาคม 2561



 หนา้ท ี107
วันที่พิมพ : 29/8/2562  14:53:29

จํานวน

จํานวน

8.3.4 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

(1) คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 5,000 บาท

(2) คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา 2,500 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา จํานวน 1 เครื่อง มีรายละเอียดดังนี้

     - มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)

     - สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที

ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 

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

พัฒนาป พ.ศ.2563  หนา  135  (กองชาง)

ประเภทครภุัณฑ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1284 ลงวันที ่27 

มิถุนายน 2559 และดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที ่19 มีนาคม 2561

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการบํารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ เชน คาซอมคอมพิวเตอร คาซอม

เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ   ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหาร

ทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241)  (กองชาง)

ประเภทครภุัณฑ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1284 ลงวันที ่27 

มิถุนายน 2559 และดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที ่19 มีนาคม 2561



 หนา้ท ี108
วันที่พิมพ : 29/8/2562  14:53:29

รวม

รวม

รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน

แผนงานสรางความเขมแขง็ของชุมชน
9. งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 50,000 บาท

(2) คาใชจายในการดําเนินงานโครงการจัดทํา ทบทวน/ปรับปรุง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

10,000 บาท

(1) คาใชจายในการจัดกิจกรรมโครงการปกปองสถาบันท่ีสําคัญของชาติ

และระบบประชาธิปไตย

20,000 บาท

9.1 งบดําเนินงาน 50,000 บาท

คาใชสอย 50,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการ  เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาใชจาย

เก่ียวกับสถานที่ คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณเก่ียวกับการจัดกิจกรรม คาใชจายในการโฆษณา

ประชาสัมพันธงาน/โครงการ และคาใชจายอ่ืนๆ ที่จําเปนและเก่ียวของในการจัดงาน/โครงการ ฯลฯ   ตั้งจาย

จากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสรางความเข็มแข็งของชุมชน (00250)  งานสงเสริมและสนับสนุนความเข็ม

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

ทางการพัฒนาป พ.ศ.2563  หนา  127  (สํานักปลัด)

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา

และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559

9.1.1 รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ

(3) คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการฝกอบรม/เขาคายคุณธรรม 

จริยธรรม ของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบล และ

พนักงานจาง

20,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดทําประชาคม  เพ่ือปรับปรุงแผนพัฒนาทองถ่ิน  เชน คาอาหารวางและ

เครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณเก่ียวกับการจัดกิจกรรม คาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน/โครงการ และ

คาใชจายอ่ืนๆ ที่จําเปนและเก่ียวของในการจัดงาน/โครงการ ฯลฯ   ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฏในแผนงาน

สรางความเข็มแข็งของชุมชน (00250)  งานสงเสริมและสนับสนุนความเข็มแข็งชุมชน (00252) ปรากฏใน

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2563  

หนา  126  (สํานักปลัด)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และแกไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการ  เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาใชจาย

เก่ียวกับสถานที่ คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณเก่ียวกับการจัดกิจกรรม คาใชจายในการโฆษณา

ประชาสัมพันธงาน/โครงการ และคาใชจายอ่ืนๆ ที่จําเปนและเก่ียวของในการจัดงาน/โครงการ ฯลฯ   ตั้งจาย

จากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสรางความเข็มแข็งของชุมชน (00250)  งานสงเสริมและสนับสนุนความเข็ม

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

ทางการพัฒนาป พ.ศ.2563  หนา  129  (สํานักปลัด)

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา

และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559



 หนา้ท ี109
วันที่พิมพ : 29/8/2562  14:53:29

รวม

รวม

รวม

จํานวน

จํานวน

10.1 งบดําเนินงาน 50,000 บาท

คาใชสอย 50,000 บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
10. งานกีฬาและนันทนาการ 50,000 บาท

(2) คาใชจายในการจัดสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน 10,000 บาท

(1) คาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาตานภัยยาเสพติดและเพ่ือความ

ปรองดองสมานฉันท

40,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดและเพ่ือความปรองดองสมานฉันท  

ประจําป  พ.ศ.  2563  เชน  คาชุดกีฬา คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเชาและหรือคาเตรียม

สนามแขงขัน คาอุปกรณกีฬา คาตอบแทนเจาหนาที่ประจําสนาม คาตอบแทนเจาหนาที่จัดการแขงขันกีฬา 

คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน คาจัดทําปายชื่อ หรือทีมผูเขารวมแขงขัน และหรือคาจัดทําเกียรติบัตรหรือ

ประกาศเกียรติคุณ คาโลหรือถวยรางวัล คาเงินรางวัล คาจัดพิธีเปด-ปดการแขงขัน ริ้วขบวน กีฬาสาธิต คา

เวชภัณฑและอุปกรณเวชภัณฑ คาใชจายเก่ียวกับสถานที่ และคาใชจายอ่ืนๆ ที่จําเปนและเก่ียวของในการจัด

งาน/โครงการ ฯลฯ   ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

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

คาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2563  หนา  107  (กองการศกึษาฯ)

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา

และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดสงนักกีฬาเขารวมแขงขันในระดับตางๆ  ประจําป  พ.ศ.  2563  เชน 

คาใชจายสําหรับผูควบคุม หรือผูฝกสอนและนักกีฬา ตามสิทธิที่กําหนดไวในระเบียบเก่ียวกับคาใชจายในการ

เดินทางไปราชการของพนักงานสวนทองถิ่น คาตอบแทนสําหรับบุคคลที่มิใชเจาหนาที่ของรัฐ ที่องคกร

ปกครองสวนทองถ่ินแตงตั้งใหเปนเจาหนาที่ในการควบคุมหรือผูฝกสอนหรือเจาหนาที่อ่ืนท่ีจําเปน คาใชจาย

ในการฝกซอมกีฬา คาอุปกรณการกีฬา คาชุดวอรม คาชุดกีฬา รองเทา ถุงเทา ของผูฝกสอน ผูควบคุมและ

นักกีฬา และคาใชจายอ่ืนๆ ที่จําเปนและเก่ียวของในการจัดกิจกรรม/โครงการ ฯลฯ   ตั้งจายจากเงนิรายได  

ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)  งานกีฬาและนันทนาการ (00262) 

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

2563  หนา  107  (กองการศกึษาฯ)

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา

และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559

10.1.1 รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ
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11. งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 20,000 บาท

(1) คาใชจายในการจัดงานอนุรักษและสืบสานงานประเพณีแหเทียนพรรษา 20,000 บาท

11.1 งบดําเนินงาน 20,000 บาท

คาใชสอย 20,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการอนุรักษและสืบสานงานประเพณีแหเทียนพรรษา ประจําป  พ.ศ.  2563  

เชน คาใชจายพิธีทางศาสนา คารับรองผูที่ไดรับเชิญมารวมงานและผูเขารวมประกอบกิจกรรมตาม

วัตถุประสงค คาใชจายเก่ียวกับสถานที่ คาใชจายในการประกวดหรือแขงขัน คาใชจายในการโฆษณา

ประชาสัมพันธงาน/โครงการ และคาใชจายอ่ืนๆ ที่จําเปนและเก่ียวของในการจัดงาน/โครงการ ฯลฯ  ตั้งจาย

จากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)  งานศาสนาและ

วัฒนธรรมทองถ่ิน (00263) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) อบต.หนองคาย  โครงการภายใต

แนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2563  หนา  105  (กองการศกึษาฯ)

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา

และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559

11.1.1 รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ
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แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา
12. งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 2,883,040 บาท

12.1.2 คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

12.1.1 คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคารบานพัก

(1) โครงการตอเติมอาคารที่ทําการ อบต.หนองคาย เพ่ือดําเนินการตอเติม

อาคารที่ทําการ อบต.หนองคาย บานหนองแวง หมูที่ 4

241,000 บาท

12.1 งบลงทุน 2,883,040 บาท

คาที่ดินและสิ่งกอสราง 2,883,040 บาท

เพ่ือดําเนินการบริเวณบานหนองแวง หมูที ่4 โดยดําเนินการตอเติมอาคารที่ทําการ อบต.หนองคาย เพ่ือ

ดําเนินการตอเติมอาคารที่ทําการ อบต.หนองคาย   (ตามแบบที่  อบต.  กําหนด) รายละเอียดตามประมาณ

การแนบทายขอบัญญัติ  ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)  งาน

กอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน (00312) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) อบต.หนองคาย  

โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2563  หนา  91  (กองชาง)

(2) โครงการกอสรางหองน้ํา อบต.หนองคาย เพ่ือดําเนินการกอสรางหองน้ํา

 อบต.หนองคาย บานหนองแวง หมูที่ 4

260,000 บาท

(1) โครงการกอสรางระบบกําจัดสิ่งปฏิกูล ตามแบบมาตรฐาน อบต.กําหนด 249,160 บาท

เพ่ือดําเนินการกอสรางบริเวณบานหนองแวง หมูที ่4 โดยดําเนินการกอสรางระบบกําจัดสิ่งปฏิกูล งานอาคาร

ระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลขนาดกวาง 5.00 เมตร  ยาว 12.50  เมตร งานขุดและถมคืนไมนอยกวา 36.86 ลูกบาศก

เมตร งานถมดินพรอมปรับเกลี่ยไมนอยกวา 48.33 ลูกบาศกเมตร  (ตามแบบที่  อบต.  กําหนด) รายละเอียด

ตามประมาณการแนบทายขอบัญญัติ  ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

(00310)  งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน (00312) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) อบต.

หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2563  หนา  90  (กองชาง)

เพ่ือดําเนินการกอสรางบริเวณบานหนองแวง หมูที ่4 โดยดําเนินการกอสรางหองน้ํา อบต.หนองคาย เพ่ือ

ดําเนินการกอสรางหองน้ํา   (ตามแบบที่  อบต.  กําหนด) รายละเอียดตามประมาณการแนบทายขอบัญญัติ  

ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)  งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 

(00312) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการ

พัฒนาป พ.ศ.2563  หนา  91  (กองชาง)
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12.1.3 คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

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

ระบบระบายน้ํา องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดนครราชสีมา แบบ

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

บริเวณบานโคกเพ็ด ถึง วัดปาบานโคกเพ็ด หมูที่ 6

335,700 บาท

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

ระบบระบายน้ํา องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดนครราชสีมา แบบ

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

บริเวณบานหนองกวาง หมูที่ 11

492,700 บาท

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

ระบบระบายน้ํา องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดนครราชสีมา แบบ

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

บริเวณบานตําแย ถึง โรงเรียนบานตําแย หมูที่ 3

398,600 บาท

โดยดําเนินการดําเนินการกอสรางถนน  คสล.  ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 160.00  เมตร  หนา  

0.15  เมตร  (พ้ืนที่ใชสอยไมนอยกวา  640  ตารางเมตร) รายละเอียดตามประมาณการแนบทายขอบัญญัติ  

ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)  งานกอสรางโครงสราง

พ้ืนฐาน (00312) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนว

ทางการพัฒนาป พ.ศ.2563  หนา  62  (กองชาง)

โดยดําเนินการดําเนินการกอสรางถนน  คสล.  ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 190.00  เมตร  หนา  

0.15  เมตร  (พ้ืนที่ใชสอยไมนอยกวา  760  ตารางเมตร) งานขุดรื้อคันทางเดิมแลวบดทับไมนอยกวา 760 

ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการแนบทายขอบัญญัติ  ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏใน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)  งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน (00312) ปรากฏในแผนพัฒนา

ทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2563  หนา  60  (กอง

ชาง)

โดยดําเนินการดําเนินการกอสรางถนน  คสล.  ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 220.00  เมตร  หนา  

0.15  เมตร  (พ้ืนที่ใชสอยไมนอยกวา  880  ตารางเมตร) งานดินถมคันทางไมนอยกวา 440 ลูกบาศกเมตร 

รายละเอียดตามประมาณการแนบทายขอบัญญัติ  ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา (00310)  งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน (00312) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 

(พ.ศ.2561-2565) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2563  หนา  65  (กองชาง)
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จํานวน

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

ระบบระบายน้ํา องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดนครราชสีมา แบบ

มาตรฐานเลขที่ ทถ.นม.01-202 เพ่ือดําเนินการกอสราง ถนน ค.ส.ล. 

บริเวณบานโคกสวาง ถึง ลําแอก หมูที่ 7

292,800 บาท

(6) โครงการปรับปรุงถนนดิน เพ่ือดําเนินการปรับปรุงถนนดิน บริเวณบาน

ทุงมน หมูที่ 2 จากสี่แยกบานโนนกลาง หมูที่ 12 ถึงคลองชลประทาน

184,480 บาท

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

ระบบระบายน้ํา องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดนครราชสีมา แบบ

มาตรฐานเลขที่ ทถ.นม.01-202 เพ่ือดําเนินการกอสราง ถนน ค.ส.ล. 

บริเวณบานหนองแวง หมูที่ 4 ถึง บานหนองคาย หมูที่ 10

428,600 บาท

โดยดําเนินการดําเนินการกอสรางถนน  คสล.  ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 110.00  เมตร  หนา  

0.15  เมตร  (พ้ืนที่ใชสอยไมนอยกวา  550  ตารางเมตร) รายละเอียดตามประมาณการแนบทายขอบัญญัติ  

ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)  งานกอสรางโครงสราง

พ้ืนฐาน (00312) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนว

ทางการพัฒนาป พ.ศ.2563  หนา  62  (กองชาง)

โดยดําเนินการดําเนินการกอสรางถนน  คสล.  ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 153.00  เมตร  หนา  

0.15  เมตร  (พ้ืนที่ใชสอยไมนอยกวา  765  ตารางเมตร) ไหลทางหินคลุกบดอัดแนน หนา 0.15 เมตร กวาง

ขางละ  0.50 เมตร งานขุดรื้อคันทางดินแลวบดทับไมนอยกวา 918 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณ

การแนบทายขอบัญญัติ  ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)  

งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน (00312) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) อบต.หนองคาย  

โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2563  หนา  63  (กองชาง)

โดยดําเนินการดําเนินการปรับปรุงถนนดิน  ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร  ยาว 930.00  เมตร  หนา

เฉลี่ย  1.00  เมตร  ปริมาณดินขึ้นรูปคันทางไมนอยกวา 4,650.00  ลูกบาศกเมตร พ้ืนที่ใชสอยไมนอยกวา 

4,650.00 ตารางเมตร  พรอมวางทอ คสล. ขนาดเสนศูนยกลาง 0.30 เมตร จํานวน  17.00  ทอน และทอ 

คสล. ขนาดเสนศูนยกลาง 0.40 เมตร จํานวน  20.00  ทอน (ตามแบบที่  อบต.  กําหนด) รายละเอียดตาม

ประมาณการแนบทายขอบัญญัติ  ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

(00310)  งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน (00312) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) อบต.

หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2563  หนา  66  (กองชาง)



 หนา้ท ี114
วันที่พิมพ : 29/8/2562  14:53:29

รวม

รวม

รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน

แผนงานการเกษตร
13. งานสงเสริมการเกษตร 130,000 บาท

(2) คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการน้ําคือชีวิต ศาสตรพระราชาสู

แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ

20,000 บาท

(1) คาใชจายในการดําเนินงานโครงการจัดแสดงและจําหนายผลิตภัณฑ

งานฉลองวันแหงชัยชนะทาวสุรนารี กาชาดประจําปของดีอําเภอประทาย

55,000 บาท

13.1 งบดําเนินงาน 130,000 บาท

คาใชสอย 130,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการนําผลิตภัณฑหัตกรรมการเกษตรไปจัดแสดงและจําหนายในงาน “วันของดีอําเภอ

ประทาย”  เชน  คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณเก่ียวกับการจัดกิจกรรม คาใชจายใน

การโฆษณาประชาสัมพันธงาน/โครงการ และคาใชจายอ่ืนๆ ที่จําเปนและเก่ียวของในการจัดงาน/โครงการ 

ฯลฯ   ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320)  งานสงเสริมการเกษตร (00321) 

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

2563  หนา  102  (สํานักปลัด)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0801.3/ว 1027 ลงวันที ่6 มีนาคม 2556 และระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา

รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

13.1.1 รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ

(3) คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการฝกอาชีพระยะสั้น 30,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ

เก่ียวกับการจัดกิจกรรม คาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน/โครงการ และคาใชจายอ่ืนๆ ที่จําเปนและ

เก่ียวของในการจัดงาน/โครงการ ฯลฯ   ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320)  งาน

สงเสริมการเกษตร (00321) (สํานักปลัด)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0801.3/ว 1027 ลงวันที ่6 มีนาคม 2556  และระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา

รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการ เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาใชจาย

เก่ียวกับสถานที่ คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณเก่ียวกับการจัดกิจกรรม คาใชจายในการโฆษณา

ประชาสัมพันธงาน/โครงการ และคาใชจายอ่ืนๆ ที่จําเปนและเก่ียวของในการจัดงาน/โครงการ ฯลฯ   ตั้งจาย

จากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320)  งานสงเสริมการเกษตร (00321) ปรากฏใน

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2563  

หนา  103  (สํานักปลัด)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0801.3/ว 1027 ลงวันที ่6 มีนาคม 2556 และระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา

รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
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จํานวน

จํานวน(5) คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการสงเสริมสนับสนุนหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงระดับตําบล

20,000 บาท

(4) คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการสงเสริมการไถกลบตอซังขาว 5,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานของศูนยถายทอดเทคโนโลย ี เพ่ือจัดเปนแหลงเรียนรูเศรษฐกิจ

พอเพียง เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณเก่ียวกับการจัดกิจกรรม คาใชจายในการ

โฆษณาประชาสัมพันธงาน/โครงการ และคาใชจายอ่ืนๆ ที่จําเปนและเก่ียวของในการจัดงาน/โครงการ 

ฯลฯ   ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320)  งานสงเสริมการเกษตร (00321) 

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

2563  หนา  98  (สํานักปลัด)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0801.3/ว 1027 ลงวันที ่6 มีนาคม 2556  และระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา

รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานของศูนยถายทอดเทคโนโลย ี เพ่ือจัดเปนแหลงเรียนรูเศรษฐกิจ

พอเพียง เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณเก่ียวกับการจัดกิจกรรม คาใชจายในการ

โฆษณาประชาสัมพันธงาน/โครงการ และคาใชจายอ่ืนๆ ที่จําเปนและเก่ียวของในการจัดงาน/โครงการ 

ฯลฯ   ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320)  งานสงเสริมการเกษตร (00321) 

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

2563  หนา  97  (สํานักปลัด)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที ่มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที ่24 

สิงหาคม 2553 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขัน

กีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
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(1) คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการธนาคารน้ําใตดิน 30,000 บาท

14.1 งบดําเนินงาน 80,000 บาท

คาใชสอย 80,000 บาท

14. งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม 80,000 บาท

14.1.1 รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ

(3) คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาภูมิทัศนขางถนน 10,000 บาท

(2) คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ 10,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาใชจายเก่ียวกับสถานที่ คา

วัสดุอุปกรณเก่ียวกับการจัดกิจกรรม คาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน/โครงการ และคาใชจายอ่ืนๆ 

ที่จําเปนและเก่ียวของในการจัดงาน/โครงการ ฯลฯ   ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฏในแผนงานการเกษตร 

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

หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2563  หนา  125  (สํานักปลัด)

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา

และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559

เพ่ือจายเปนคาใชจายกิจกรรมปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรต ิเชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาใชจายเก่ียวกับ

สถานที ่คาวัสดุอุปกรณเก่ียวกับการจัดกิจกรรม คาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน/โครงการ และ

คาใชจายอ่ืนๆ ที่จําเปนและเก่ียวของในการจัดงาน/โครงการ ฯลฯ   ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฏในแผนงาน

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

2561-2565) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2563  หนา  123  (สํานักปลัด)

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา

และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการฯ  เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ

เก่ียวกับการจัดกิจกรรม คาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน/โครงการ และคาใชจายอ่ืนๆ ที่จําเปนและ

เก่ียวของในการจัดงาน/โครงการ ฯลฯ   ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320)  งาน

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

โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2563  หนา  125  (สํานักปลัด)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0801.3/ว 1027 ลงวันที ่6 มีนาคม 2556 และดวนมาก ที ่

มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที ่20 มิถุนายน 2559  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย

คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน พ.ศ.2559
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(4) คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ

20,000 บาท

(5) คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการอาสาสมัครทองถ่ินรักษโลก 10,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการฯ  เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ

เก่ียวกับการจัดกิจกรรม คาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน/โครงการ และคาใชจายอ่ืนๆ ที่จําเปนและ

เก่ียวของในการจัดงาน/โครงการ ฯลฯ   ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฎในแผนงานการเกษตร (00320)  งาน

อนุรักษแหลงน้ําและปาไม (00322) (สํานักปลัด)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0801.3/ว 1027 ลงวันที ่6 มีนาคม 2556 และหนังสือกรม

สงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที ่มท 0891.4/ว 164 ลงวันที ่26 มกราคม 2558 และดวนมาก 

ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที ่20 มิถุนายน 2559  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย

คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน พ.ศ.2559

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการฯ  เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ

เก่ียวกับการจัดกิจกรรม คาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน/โครงการ และคาใชจายอ่ืนๆ ที่จําเปนและ

เก่ียวของในการจัดงาน/โครงการ ฯลฯ   ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320)  งาน

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

โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2563  หนา  124  (สํานักปลัด)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0801.3/ว 1027 ลงวันที ่6 มีนาคม 2556  และระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา

รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
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งบกลาง 9,192,133 บาท

งบกลาง 9,192,133 บาท

แผนงานงบกลาง
15. งบกลาง 9,192,133 บาท

15.2 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 6,136,800 บาท

15.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 98,754 บาท

เพ่ือจายเปนเงินสมทบประกันสังคมของพนักงานจาง  และสมทบกองทุนเงินทดแทน กรณีลูกจางประสบ

อันตราย เจ็บปวย หรือเสียชีวิต ใหแก  สํานักงานประกันสังคม  จังหวัดนครราชสีมา   ตั้งจายจากเงนิรายได  

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

อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2563  หนา  130

ถือปฏิบัติพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และหนังสือ สํานักงาน ก.จ.,ก.ท.,ก.อบต. ดวนที่สุด ที่มท 

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

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

 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลง

วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561

เพ่ือจายเปนเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอาย ุ ตามนโยบายเรงดวนรัฐบาล   ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏใน

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

หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2563  หนา  130

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2552 แกไขเพ่ิมเติม (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 หนังสือสํานักงานปลัดสํานัก

นายกรัฐมนตรี ที่ นร 0107/1117 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ 2555 และประกาศคณะกรรมการการกระจาย

อํานาจใหแกองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบลในการใหบริการสาธารณะ ลง

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 684

 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2562
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เพ่ือจายเปนคาใชจายในกรณีจําเปนเรงดวนฉุกเฉิน      เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน   ตั้งจาย

จากเงินรายได  287,535.-  บาท   และตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  90,758.-  บาท  ปรากฏในแผนงานงบ

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

โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2563  หนา  130

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที ่6 มิถุนายน 2559 และดวนที่สุด ที ่

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

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

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.2560  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบัยท่ี 2) พ.ศ. 2561

บาท

15.3 เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,208,000 บาท

เพ่ือจายเปนเบี้ยยังชีพใหแกผูพิการ  ตามนโยบายเรงดวนรัฐบาล   ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏใน

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

หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2563  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

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0107/1117 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ 2555 และประกาศ

คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบลใน

การใหบริการสาธารณะ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการ

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

2562

เพ่ือจายเปนเบี้ยยังชีพใหแกผูปวยเอดส  จํานวน 9  คน   ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานงบ

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

โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2563  หนา  131

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

สงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 6200 ลงวันที ่30 มิถุนายน 2553 ที ่มท 0808.2/ว 6201 

ลงวันที ่30 มิถุนายน 2553 หนังสือสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ีที ่นร 0107/1117 ลงวันที ่15 

กุมภาพันธ 2555 และถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพ

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคการ

บริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบลในการใหบริการสาธารณะ ลงวันที ่23 

พฤศจิกายน 2552

15.5 สํารองจาย 378,293 บาท

15.4 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 54,000
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เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ  อบต.หนองคาย  อําเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา   

ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410)  งานงบกลาง (00411) ปรากฏในแผนพัฒนา

ทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) อบต.หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2563  หนา  131

ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุดที ่มท 0891.3/ว 1263 ลงวันที ่30 

พฤษภาคม 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมากที่ มท 0891.3/ว 403 ลงวันที ่25 กุมภาพันธ 2559

 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพ่ือสมทบกองทุน 

พ.ศ. 2561

เพ่ือจายเปนเงินชวยพิเศษกรณพีนักงานสวนตําบล พนักงานจางเสียชีวิต    ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฏใน

แผนงานงบกลาง (00410)  งานงบกลาง (00411)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.5/ว 50 ลงวันที ่30 ตุลาคม 2558 และหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที ่30 ธันวาคม 2558

เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (กบท.)   ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฏ

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

หนองคาย  โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาป พ.ศ.2563  หนา  130

ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงานบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน ดวนมากที ่มท 0808.5/ว 34 ลงวันที ่

19 กันยายน 2557 และหนังสือสํานักงานบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน ดวนมากที ่มท 0808.5/ว 

35 ลงวันที ่19 กันยายน 2557 และกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.5/ว 1264 ลงวันที ่30 พฤษภาคม 

2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที ่มท 0808.3/ว 40 ลงวันที ่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

15.8 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (กบท.) 156,286 บาท

15.7 เงินชวยพิเศษ 60,000 บาท

15.6 รายจายตามขอผูกพัน

(1) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ  อบต.หนองคาย  อําเภอประทาย

  จังหวัดนครราชสีมา

100,000 บาท


