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อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

องคการบริหารสวนตําบลกําปง

ของ

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2557

  คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย

สวนที่  1 
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ทานประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลกําปง

       บัดนี้ ถึงเวลาที่นายกองคการบริหารสวนตําบลกําปง  จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลกําปง    อีกครั้งหนึ่ง    ฉะนั้นในโอกาสนี้ คณะผูบริหารองคการ

บริหารสวนตําบลกําปง  จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลังตลอดจน

หลักการและแนวนโนบายการดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2557 ดังตอไปนี้

        1.  สถานะการคลัง

1.1  งบประมาณรายจายทั่วไป

       ในปงบประมาณ พ.ศ.2556 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นมีสถานะการเงินดังนี้

ก.  ณ  วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

     1.1.1  เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น  บาท

     1.1.2  เงินสะสม  บาท

     1.1.3  ทุนสํารองเงินสะสม  บาท

     1.1.4  รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจายจํานวน   -      โครงการ

รวม         -        บาท

     1.1.5  รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน   จํานวน             -      บาท

รวม         -        บาท

     1.1.6  เงินกูคงคาง                                                                         -      บาท

        2.  การบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ.2556

(1)         รายรับจริงทั้งสิ้น           บาท  ประกอบดวย

 หมวดภาษีอากร 15,875,660.50 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 498,035.00 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 98,812.66 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย           875280 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 43,200.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป บาท

30,637,004.16  

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557

15,558,475.60

2,619,010.44

6,236,945.56

0.00

13,246,016.00
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(2) 12,426,000.00 บาท

(3) รายจายจริงจํานวน  บาท  ประกอบดวย

งบกลาง 2,700,900.00 บาท

งบบุคลากร 5,285,160.00 บาท

งบดําเนินการ บาท

งบลงทุน 6,626,200.00 บาท

งบรายจายอื่น 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน บาท

(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค   

12,426,000.00 บาท

(5) มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่     2,246,000.00     บาท

27,999,310.00  

3,352,500.00

เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค

10,034,550.00
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2.1  รายรับ

รายรับจริง ประมาณการ ประมาณการ

ป  พ.ศ. 2556 ป พ.ศ. 2556 ป พ.ศ. 2557

รายไดจัดเก็บ

หมวดภาษีอากร 15,875,660.50   13,207,199.00   15,875,660.50    

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 498,035.00        746,111.00         498,035.00         

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 98,812.66           46,000.00            98,812.66            

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 875,280.00        550,000.00         875,280.00         

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 43,200.00           250,000.00         43,200.00            

หมวดรายไดจากทุน -                      

รวมรายไดจัดเก็บเอง 17,390,988.16 14,799,310.00  17,390,988.16  

หมวดภาษีจัดสรร -                      -                      -                       

-                     -                     -                      

รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

     เงินอุดหนุนทั่วไป 13,246,016.00   13,200,000.00    13,246,016.00     

     เงินอุดหนุนจาก อปท. -                      -                      -                       

13,246,016.00  13,200,000.00   13,246,016.00   

รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหโดยระบุวัตถุประสงค

หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค

     เงินอุดหนุนวัตถุประสงค 12,426,000.00    12,673,080.00   12,426,000.00     

12,426,000.00  12,673,080.00  12,426,000.00    

30,637,004.16  27,999,310.00  30,637,004.16   

องคการบริหารสวนตําบลกําปง

อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

รวม

         รวมรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น

คําแถลงงบประมาณ

ประจําปงบประมาณ  2557

รายรับ

         รวมรายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรให

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

รวมรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหโดยระบุ

รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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2.2  รายจายตามงบรายจาย

รายจายจริง ประมาณการ ประมาณการ

ป พ.ศ. 2556 ป พ.ศ. 2556 ป พ.ศ. 2557

จายจากงบประมาณ

2,199,754.15    2,700,900.00     2,541,900.00     

6,524,219.00     5,285,160.00     9,243,300.00     

4,519,653.53     10,034,550.00   7,477,104.00    

6,997,200.00     6,626,200.00      6,520,700.00     

-                     -                     -                     

3,043,743.37   3,352,500.00    4,854,000.00     

รวมจายจากงบประมาณ 23,284,570.05 27,999,310.00 30,637,004.00  

    งบลงทุน(หมวดคาครุภัณฑที่ดินและ

สิ่งกอสราง)

    งบกลาง

    งบรายจายอื่น  (หมวดรายจายอื่น)

    งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน)

คําแถลงงบประมาณ

ประจําปงบประมาณ  2557

    งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน คาจาง

ประจํา และคาจางชั่วคราว)

    งบดําเนินงาน  (หมวดคาตอบแทน ใช

สอยและวัสดุ และหมวดคาสาธารณูปโภค)

รายจาย

องคการบริหารสวนตําบลกําปง

อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

7

ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ อบต.กําปัง



 

อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

สวนที่  2

ขอบัญญัติ

เรื่อง  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  

พ.ศ.  2557

ของ

องคการบริหารสวนตําบลกําปง
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ยอดรวม

ดานบริหารงานทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,275,164.00                      

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,000,000.00                          

ดานบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 6,064,700.00                         

แผนงานสาธารณสุข 570,400.00                            

แผนงานสังคมสงเคราะห 235,000.00                            

แผนงานเคหะและชุมชน 3,097,300.00                         

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 272,000.00                            

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 881,000.00                            

ดานการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา -                                         

แผนงานการเกษตร 116,360.00                            

แผนงานการพาณิชย 1,583,180.00                         

ดานการดําเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง 2,541,900.00                         

งบประมาณรายจายทั้งสิ้น 30,637,004.00                

ดาน

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557  ขององคการบริหารสวนตําบลกําปง

อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา
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แผนงานบริหารงานทั่วไป   (00110)

งาน งาน งานวางแผน งาน

งบ บริหารงานทั่วไป สถิติและวิชาการ บริหารงานคลัง

งบบุคลากร

    เงินเดือน (ฝายการเมือง) 3,435,120.00        -                       -                       

    เงินเดือน (ฝายประจํา) 2,607,720.00       -                       1,650,480.00       

งบดําเนินการ

    คาตอบแทน 377,944.00          -                       270,200.00          

    คาใชสอย 600,000.00            -                       450,000.00           

    คาวัสดุ 235,000.00           -                       110,000.00           

    คาสาธารณูปโภค 169,000.00            -                       -                       

งบลงทุน

    คาครุภัณฑ 2,205,400.00        -                       97,300.00            

    คาที่ดินและสิ่งกอสราง -                         -                       -                       

งบรายจายอื่น ๆ

    รายจายอื่น    -                         -                       -                       

งบเงินอุดหนุน

    เงินอุดหนุน 67,000.00             -                       -                       

รวม 9,697,184.00      -                      2,577,980.00     

รายจายตามแผนงานและงบรายจาย

องคการบริหารสวนตําบลกําปง

อําเภอโนนไทย      จังหวัดนครราชสีมา

-                                                    

67,000.00                                         

12,275,164.00                                 

-                                                    

2,302,700.00                                   

-                                                    

-                                                    

-                                                    

รวม

3,435,120.00                                   

4,258,200.00                                   

-                                                    

648,144.00                                       

1,050,000.00                                    

345,000.00                                       

169,000.00                                       
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งานเคหะและชุมชน (00240)

งาน งานบริหารทั่วไป งานไฟฟา งานสวน งานกําจัดขยะมูลฝอย รวม

งบ เกี่ยวกับเคหะและชุมชน ถนน สาธารณะ และสิ่งปฏิกูล

งบบุคลากร

    เงินเดือน (ฝายการเมือง) -                         -                       -                       -                       -                    

    เงินเดือน (ฝายประจํา) 955,600.00            -                       -                       -                       955,600.00       

งบดําเนินการ -                    

    คาตอบแทน 178,000.00           -                       -                       -                       178,000.00      

    คาใชสอย 250,000.00            -                       -                       -                       250,000.00       

    คาวัสดุ 145,000.00            -                       -                       -                       145,000.00       

    คาสาธารณูปโภค -                         -                       -                       -                       -                    

งบลงทุน -                    

    คาครุภัณฑ 86,700.00             -                       -                       -                       86,700.00         

    คาที่ดินและสิ่งกอสราง 1,132,000.00        -                       -                       -                       1,132,000.00    

งบรายจายอื่น ๆ -                    

    รายจายอื่น    -                         -                       -                       -                       -                    

งบเงินอุดหนุน -                    

    เงินอุดหนุน 350,000.00            -                       -                       -                       350,000.00       

รวม 3,097,300.00      -                      -                      -                      3,097,300.00   

รายจายตามแผนงานและงบรายจาย

องคการบริหารสวนตําบลกําปง

อําเภอโนนไทย      จังหวัดนครราชสีมา
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (00260)

งาน งานบริหารทั่วไป งานกีฬา งานศาสนา งานวิชาการ รวม

เกี่ยวกับศาสนา และ และวัฒนธรรม วางแผน

งบ วัฒนธรรมและนันทนาการ นันทนาการ ทองถิ่น และสงเสริมการทองเที่ยว

งบบุคลากร -                         -                       -                       -                       -                   

งบดําเนินการ 336,000.00            -                       -                       -                       336,000.00      

งบลงทุน -                         -                       -                       -                       -                   

งบรายจายอื่น ๆ -                         -                       -                       -                       -                   

งบเงินอุดหนุน 545,000.00           -                       -                       -                       545,000.00      

รวม 881,000.00          -                      -                      -                      881,000.00      

รายจายตามแผนงานและงบรายจาย

องคการบริหารสวนตําบลกําปง

อําเภอโนนไทย      จังหวัดนครราชสีมา
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แผนงานสังคมสงเคราะห (00230)

งาน งานบริหาร งานสวัสดิการ

ทั่วไปเกี่ยวกับ สังคม

งบ สังคมสงเคราะห และสังคมสงเคราะห

งบบุคลากร -                         -                       

งบดําเนินการ 130,000.00            -                       

งบลงทุน -                         -                       

งบรายจายอื่น ๆ -                         -                       

งบเงินอุดหนุน 105,000.00            -                       

รวม 235,000.00          -                      

130,000.00                                             

-                                                          

-                                                          

105,000.00                                             

รวม

-                                                          

รายจายตามแผนงานและงบรายจาย

องคการบริหารสวนตําบลกําปง

อําเภอโนนไทย      จังหวัดนครราชสีมา

235,000.00                                            
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แผนงานการศึกษา (00210)

งาน งานบริหาร งานระดับกอน งานระดับ งานศึกษา รวม

ทั่วไปเกี่ยวกับ วัยเรียนและ มัธยมศึกษา ไมกําหนด

งบ การศึกษา ประถมศึกษา ระดับ

งบบุคลากร

    เงินเดือน (ฝายการเมือง) -                         -                       -                       -                       -                    

    เงินเดือน (ฝายประจํา) 352,280.00           -                       -                       -                       352,280.00      

งบดําเนินการ -                       -                       -                       -                    

    คาตอบแทน 54,940.00             -                       -                       -                       54,940.00         

    คาใชสอย 210,000.00            -                       -                       -                       210,000.00       

    คาวัสดุ 1,953,580.00        -                       -                       -                       1,953,580.00   

    คาสาธารณูปโภค -                         -                       -                       -                       -                    

งบลงทุน -                       -                       -                       -                    

    คาครุภัณฑ 48,900.00             -                       -                       -                       48,900.00         

    คาที่ดินและสิ่งกอสราง -                         -                       -                       -                       -                    

งบรายจายอื่น ๆ -                       -                       -                       -                    

    รายจายอื่น    -                         -                       -                       -                       -                    

งบเงินอุดหนุน

    เงินอุดหนุน 3,445,000.00        -                       -                       -                       3,445,000.00    

รวม 6,064,700.00       -                      -                      -                      6,064,700.00    

รายจายตามแผนงานและงบรายจาย

องคการบริหารสวนตําบลกําปง

อําเภอโนนไทย      จังหวัดนครราชสีมา
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แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250)

งาน งานบริหารทั่วไป งานสงเสริม

เกี่ยวกับการสราง และสนับสนุน

งบ ความเขมแข็งของชุมชน ความเขมแข็งชุมชน

งบบุคลากร -                         -                       

งบดําเนินการ 80,000.00              -                       

งบลงทุน -                         -                       

งบรายจายอื่น ๆ -                         -                       

งบเงินอุดหนุน 192,000.00            -                       

รวม 272,000.00          -                      

รายจายตามแผนงานและงบรายจาย

192,000.00                                          

272,000.00                                          

องคการบริหารสวนตําบลกําปง

อําเภอโนนไทย      จังหวัดนครราชสีมา

รวม

-                                                       

80,000.00                                            

-                                                       

-                                                       
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน  (00120)

งาน งานบริหารทั่วไป งาน งานปองกัน รวม

เกี่ยวกับการรักษา เทศกิจ ภัยฝายพลเรือน

งบ ความสงบภายใน และระงับอัคคีภัย

งบบุคลากร -                         -                       -                       -                      

งบดําเนินการ 170,000.00           -                       -                       170,000.00         

งบลงทุน 2,830,000.00        -                       -                       2,830,000.00      

งบรายจายอื่น ๆ -                         -                       -                       -                      

งบเงินอุดหนุน -                         -                       -                       -                      

รวม 3,000,000.00       -                      -                      3,000,000.00      

รายจายตามแผนงานและงบรายจาย

องคการบริหารสวนตําบลกําปง

อําเภอโนนไทย      จังหวัดนครราชสีมา
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แผนงานสาธารณสุข (00220)

งาน งานบริหาร งาน งานบริการ งาน รวม

ทั่วไปเกี่ยวกับ โรงพยาบาล สาธารณสุข ศูนย

งบ สาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น บริการสาธารณสุข

งบบุคลากร -                         -                       -                       -                       -                   

งบดําเนินการ 300,000.00            -                       -                       -                       300,000.00      

งบลงทุน 120,400.00            -                       -                       -                       120,400.00      

งบรายจายอื่น ๆ -                         -                       -                       -                       -                   

งบเงินอุดหนุน 150,000.00            -                       -                       -                       150,000.00      

รวม 570,400.00          -                      -                      -                      570,400.00      

รายจายตามแผนงานและงบรายจาย

องคการบริหารสวนตําบลกําปง

อําเภอโนนไทย      จังหวัดนครราชสีมา
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310)

งาน งานกอสราง อื่นๆ รวม

โครงสรางพื้นฐาน

งบ

งบบุคลากร -                         - -                       

งบดําเนินการ -                         - -                       

งบลงทุน -                         - -                       

งบรายจายอื่น ๆ -                         - -                       

งบเงินอุดหนุน -                         - -                       

รวม -                       - -                      

องคการบริหารสวนตําบลกําปง

อําเภอโนนไทย      จังหวัดนครราชสีมา

รายจายตามแผนงานและงบรายจาย
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แผนงานการเกษตร (00320)

งาน งานสงเสริม งานอนุรักษ รวม

การเกษตร แหลงน้ํา

งบ และปาไม

งบบุคลากร 25,660.00              -                       25,660.00             

งบดําเนินการ 90,700.00             -                       90,700.00            

งบลงทุน -                         -                       -                       

งบรายจายอื่น ๆ -                         -                       -                       

งบเงินอุดหนุน -                         -                       -                       

รวม 116,360.00           -                       116,360.00          

รายจายตามแผนงานและงบรายจาย

องคการบริหารสวนตําบลกําปง

อําเภอโนนไทย      จังหวัดนครราชสีมา
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แผนงานพาณิชย (00330)

งาน งานกิจการประปา อื่นๆ รวม

งบ

งบบุคลากร 216,440.00           -                       216,440.00          

งบดําเนินการ 1,366,740.00        -                       1,366,740.00       

งบลงทุน -                         -                       -                       

งบรายจายอื่น ๆ -                         -                       -                       

งบเงินอุดหนุน -                         -                       -                       

รวม 1,583,180.00       -                       1,583,180.00      

รายจายตามแผนงานและงบรายจาย

องคการบริหารสวนตําบลกําปง

อําเภอโนนไทย      จังหวัดนครราชสีมา
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งบกลาง (00410)

งาน งานงบกลาง รวม

งบ

   งบกลาง 2,541,900.00        2,541,900.00       

รวม 2,541,900.00       2,541,900.00      

องคการบริหารสวนตําบลกําปง

อําเภอโนนไทย      จังหวัดนครราชสีมา

รายจายตามแผนงานและงบรายจาย
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โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557  อาศัยอํานาจตามความใน

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537   และที่แกไขเพิ่มเติม   มาตรา87   จึงตรา

ขอบัญญัติงบประมาณตําบล   ขึ้นไวโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลกําปง   และโดยอนุมัติของ

นายอําเภอโนนไทย  ดังตอไปนี้

ขอ 1. ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนี้เรียกวา  ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ   พ.ศ. 2557

ขอ 2. ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนี้ใหใชบังคับตั้งแต  วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2556

เปนตนไป

ขอ 3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557  เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น

30,637,004.00  บาท

ขอ 4.  งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน

อุดหนุนทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 12,426,000.00  บาท โดยแยกรายละเอียดตาม

แผนงานไดดังนี้

-                            

116,360.00               

1,583,180.00           

881,000.00               

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

    แผนงานการเกษตร

    แผนงานการพาณิชย

ดานการเศรษฐกิจ

    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

570,400.00               

235,000.00               

3,097,300.00           

272,000.00               

    แผนงานการศึกษา

    แผนงานสาธารณสุข

    แผนงานสังคมสงเคราะห

    แผนงานเคหะและชุมชน

    แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

6,064,700.00            

ดานบริการชุมชนและสังคม

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2557

ขององคการบริหารสวนตําบลกําปง

อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

แผนงาน ยอดรวม

ดานบริหารทั่วไป

    แผนงานบริหารงานทั่วไป

    แผนงานการรักษาความสงบภายใน

12,275,164.00         

3,000,000.00            
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ขอ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น   30,637,004 .00    บาท

ดังนี้

ขอ 6 ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลกําปง ปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติให

เปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินขององคการบริหารสวนตําบล

ขอ 7 ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลกําปง มีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ   ณ   วันที่    1    ตุลาคม  พ.ศ.  2556

(ลงนาม)

ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลกําปง  

       (ลงนาม)

อนุมัติ/เห็นชอบ

     (นายไพรัตน  จันทรผลหอม)

    ตําแหนง นายอําเภอโนนไทย

งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน) 4,854,000.00            

รวมรายจาย 30,637,004.00        

(นายมีชัย  จงสันเทียะ)

งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุและหมวดคาสาธารณูปโภค)
7,477,104.00          

งบลงทุน  (หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง) 6,520,700.00            

งบรายจายอื่น  (หมวดรายจายอื่น) 0

ยอดรวมงบ

งบกลาง 2,541,900.00            

งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และคาจางชั่วคราว) 9,243,300.00            

    งบกลาง

งบประมาณรายจายทั้งสิ้น

2,541,900.00            

30,637,004.00         

ดานการดําเนินงานอื่น

แผนงาน ยอดรวม
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ป 2554    ป 2555    ป 2556
ยอดตาง 

(%)
ป 2557

หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 18,600.00 21,214.58 19,950.00 0.00 19,950.00

     ภาษีบํารุงทองที่ 74,780.47 75,074.17 75,286.88 0.00 75,287.00

     ภาษีปาย 756.00 956.00 956.00 0.00 956.00

รวมหมวดภาษีอากร 94,136.47 97,244.75 96,192.88 0.00 96,193.00

หมวดคาธรรมเนียม  คาปรับ  และใบอนุญาต

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    คาปรับการผิดสัญญา 9,200.00 128.00 5,500.00 0.00 5,500.00

    คาใบอนุญาติรับทําการเก็บขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูล 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 5,000.00

    คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,733.00 1,959.00 1,233.00 0.00 1,233.00

    คาธรรมเนียมขอใชน้ําประปา 0.00 3,100.00 2,200.00 0.00 2,200.00

    คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย 2,700.00 570.00 1,010.00 0.00 1,010.00

รายรับจริง ประมาณการ

รายงานประมาณการรายรับ

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557

องคการบริหารสวนตําบลกําปง

อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

ประเภทหมวดรายรับ
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ป 2554    ป 2555    ป 2556
ยอดตาง 

(%)
ป 2557

รายรับจริง ประมาณการ

รายงานประมาณการรายรับ

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557

องคการบริหารสวนตําบลกําปง

อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

ประเภทหมวดรายรับ

   คาใบอนุญาติประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 0.00 19,060.00 15,340.00 0.00 15,340.00

    คาใบอนุญาติจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 0.00 2,130.00 2,360.00 0.00 2,360.00

     คาใบอนุญาตอื่นๆ 0.00 32,000.00 2,860.00 0.07 2,858.00

รวมหมวดคาธรรมเนียม  คาปรับ  และใบอนุญาต 18,633.00 63,947.00 35,503.00 0.01 35,501.00

หมวดรายไดจากทรัพยสิน

     ดอกเบี้ยเงินฝาก 7,926.87 101,164.49 98,812.66 0.00 98,813.00

รวมหมวดรายไดจากทรัพยสิน 7,926.87 101,164.49 98,812.66 0.00 98,813.00

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย

    คาน้ําประปา 316,380.00 505,950.00 873,080.00 0.00 873,080.00

รวมหมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 316,380.00 505,950.00 873,080.00 0.00 873,080.00

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด

     คาขายแบบแปลน 40,900.00 235,150.00 42,800.00 0.00 42,800.00

    รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 0.00 0.00 400.00 0.00 400.00
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ป 2554    ป 2555    ป 2556
ยอดตาง 

(%)
ป 2557

รายรับจริง ประมาณการ

รายงานประมาณการรายรับ

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557

องคการบริหารสวนตําบลกําปง

อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

ประเภทหมวดรายรับ

รวมหมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 40,900.00 235,150.00 43,200.00 0.00 43,200.00

หมวดรายไดจากทุน

     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

     รายไดจากทุนอื่นๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

รวมหมวดรายไดจากทุน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีมูลคาเพิ่ม ตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 4,921,089.16 6,089,792.06 7,433,534.23 0.00 7,433,535.00

     ภาษีมูลคาเพิ่ม  1  ใน  9 3,621,890.00 3,601,892.89 3,507,695.00 0.00 3,507,695.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 43,709.64 173,152.88 170,891.14 0.00 170,890.00

     ภาษีสุรา 909,114.22 1,597,980.24 1,409,843.46 0.00 1,409,844.00

     ภาษีสรรพสามิต 2,320,851.89 2,872,018.34 3,079,276.88 0.00 3,079,277.00

     ภาษีการพนัน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

     คาภาคหลวงแร 88,263.30 68,849.80 49,635.52 0.00 49,636.00
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ป 2554    ป 2555    ป 2556
ยอดตาง 

(%)
ป 2557

รายรับจริง ประมาณการ

รายงานประมาณการรายรับ

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557

องคการบริหารสวนตําบลกําปง

อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

ประเภทหมวดรายรับ

     คาภาคหลวงปโตรเลียม 38,076.74 116,787.71 126,171.39 0.00 126,172.00

     คาธรรมเนียมจดทะเบียนและนิติกรรมที่ดิน 296,328.00 586,651.00 467,152.00 0.00 467,152.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 12,239,322.95 15,107,124.92 16,244,199.62 0.00 16,244,201.00

หมวดเงินอุดหนุน

   1.  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 10,258,089.00 12,806,226.00 13,246,016.00 24.91 9,946,016.00

   2.  เงินอุดหนุนทั่วไปอาหารกลางวัน 2,067,000.00 2,332,000.00 2,272,000.00 45.25 3,300,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 12,325,089.00 12,806,226.00 13,246,016.00 0.00 13,246,016.00

รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหโดยระบุวัตถุประสงค

หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

   1. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจดานการศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

   2. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อเปนโครงสรางพื้นฐาน(เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ) 5,520,000.00 12,673,080.00 12,426,000.00 0.00 12,426,000.00

   3.  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จาก สนง.สงเสริมการปกครอง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

        สวนทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
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ป 2554    ป 2555    ป 2556
ยอดตาง 

(%)
ป 2557

รายรับจริง ประมาณการ

รายงานประมาณการรายรับ

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557

องคการบริหารสวนตําบลกําปง

อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

ประเภทหมวดรายรับ

   4.  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  (เบี้ยยังชีพคนพิการ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

   4.  เงินสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 5,520,000.00 12,673,080.00 12,426,000.00 0.00 12,426,000.00

รวมทุกหมวด 24,726,008.29 28,410,857.16 29,763,924.16 2.93 30,637,004.00
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บาท แยกเปน

หมวดภาษีอากร รวม 96,193.00         บาท    

จํานวน 19,950.00         บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับงบประมาณที่รับจริงปงบประมาณที่ผานมา

จํานวน 75,287.00        บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับงบประมาณที่รับจริงปงบประมาณที่ผานมา

จํานวน 956.00               บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับงบประมาณที่รับจริงปงบประมาณที่ผานมา

หมวดคาธรรมเนียมคาปรับและใบอนุญาต รวม 35,501.00 บาท   

จํานวน -                    บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับงบประมาณที่รับจริงปงบประมาณที่ผานมา

จํานวน -                    บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับงบประมาณที่รับจริงปงบประมาณที่ผานมา

จํานวน -                    บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับงบประมาณที่รับจริงปงบประมาณที่ผานมา

    คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 5,500.00            บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับงบประมาณที่รับจริงปงบประมาณที่ผานมา

    คาใบอนุญาติรับทําการเก็บขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูล จํานวน 5,000.00            บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับงบประมาณที่รับจริงปงบประมาณที่ผานมา

    คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,233.00           บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับงบประมาณที่รับจริงปงบประมาณที่ผานมา

จํานวน 2,200.00            บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับงบประมาณที่รับจริงปงบประมาณที่ผานมา

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไป

ประจําปงบประมาณ 2557

    คาธรรมเนียมขอใชน้ําประปา

    ภาษีบํารุงทองที่

    ภาษีปาย

   คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน

     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก

องคการบริหารสวนตําบลกําปง

อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
******************************************

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น        รวม

    ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

รายไดจัดเก็บ

30,637,004.00   

29

ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ อบต.กําปัง



จํานวน 1,010.00            บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับงบประมาณที่รับจริงปงบประมาณที่ผานมา

   คาใบอนุญาติประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ จํานวน 15,340.00         บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับงบประมาณที่รับจริงปงบประมาณที่ผานมา

    คาใบอนุญาติจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร จํานวน 2,360.00            บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับงบประมาณที่รับจริงปงบประมาณที่ผานมา

จํานวน 2,858.00           บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับงบประมาณที่รับจริงปงบประมาณที่ผานมา

หมวดรายไดจากทรัพยสิน รวม 98,813.00       บาท

จํานวน 98,813.00         บาท

        ประมาณการไวใกลเคียงกับรับจริงงบประมาณที่ผานมา

รวม 873,080.00     บาท

รายไดจากคาน้ําประปา จํานวน 873,080.00      บาท

         ประมาณการไวใกลเคียงกับงบประมาณที่รับจริงปงบประมาณที่ผานมา

รวม 43,200.00       บาท

จํานวน 42,800.00         บาท

        ประมาณการลดลง โดยประมาณการใกลเคียงกับรายรับจริง

จํานวน 400.00               บาท

         ประมาณการไวใกลเคียงกับงบประมาณที่รับจริงปงบประมาณที่ผานมา

หมวดภาษีจัดสรร รวม 16,244,201     บาท

จํานวน 7,433,535.00   บาท

        ประมาณการไวใกลเคียงกับงบประมาณที่รับจริงปงบประมาณที่ผานมา

จํานวน 3,507,695.00   บาท

        ประมาณการไวใกลเคียงกับงบประมาณที่รับจริงปงบประมาณที่ผานมา

จํานวน 170,890.00       บาท

        ประมาณการไวใกลเคียงกับงบประมาณที่รับจริงปงบประมาณที่ผานมา

    ภาษีมูลคาเพิ่ม ตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ   

   ภาษีมูลคาเพิ่ม 1 ใน 9

     คาดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร   

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค

   ภาษีธุรกิจเฉพาะ

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด

   คาขายแบบแปลน   

   รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ

รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

    คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย

     คาใบอนุญาตอื่น  ๆ
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จํานวน 1,409,844.00    บาท

        ประมาณการไวใกลเคียงกับงบประมาณที่รับจริงปงบประมาณที่ผานมา

จํานวน 3,079,277.00  บาท

        ประมาณการไวใกลเคียงกับงบประมาณที่รับจริงปงบประมาณที่ผานมา

จํานวน -                    บาท

       ประมาณการไวใกลเคียงกับงบประมาณที่รับจริงปงบประมาณที่ลวงมาแลว

จํานวน 49,636.00         บาท

       ประมาณการไวใกลเคียงกับงบประมาณที่รับจริงปงบประมาณที่ลวงมาแลว

จํานวน 126,172.00       บาท

       ประมาณการไวใกลเคียงกับงบประมาณที่รับจริงปงบประมาณที่ลวงมาแลว .

จํานวน 467,152.00       บาท

        ประมาณการไวใกลเคียงกับงบประมาณที่รับจริงปงบประมาณที่ผานมา

หมวดเงินอุดหนุน รวม 13,246,016.00  บาท

        1.  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 9,946,016.00    บาท

   2.  เงินอุดหนุนทั่วไปอาหารกลางวัน จํานวน 3,300,000.00    บาท

รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหโดยระบุวัตถุประสงค

หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รวม 12,426,000     บาท

   1. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจดานการศึกษา จํานวน -                    บาท

   2. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อเปนโครงสรางพื้นฐาน(เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ) จํานวน 12,426,000       บาท

   3.  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จาก สนง.สงเสริมการปกครอง จํานวน -                    บาท

        สวนทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา จํานวน -                    บาท

   4.  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  (เบี้ยยังชีพคนพิการ) จํานวน -                    บาท

   4.  เงินสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน -                    บาท

    คาธรรมเนียมจดทะเบียนและนิติกรรมที่ดิน

รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

   ภาษีสุรา

    ภาษีสรรพสามิต

    ภาษีการพนัน

    คาภาคหลวงแร

    คาภาคหลวงปโตเลียม
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ยอดตาง 

(%)

1 - 

2 - 

3 - 

4 - 

5 3.24 

2.58 

1 16.61 

2 13.16 

3 - 

4 125.15 

5 204.80 

35.51 

14.60

ประมาณการ

ป  2556

514,080.00         

42,120.00            

42,120.00            

86,400.00            

2,664,000.00       

3,348,720.00     

1,504,440.00      

200,000.00          

-                      

160,000.00          

60,000.00            

ป  2555

497,887.00        

2,607,720.00     

รวมงบบุคลากร 4,148,811.00      4,555,949.00      6,042,840.00      

1,549,225.00     

4,576,445.00      

คาจางพนักงานจาง 131,930.00          115,500.00          360,240.00          

เงินเพิ่มตางๆ  ของพนักงานจาง  46,990.00            46,500.00            182,880.00         

146,420.00          

63,741.00           

1,924,440.00      

5,273,160.00     

เงินเดือนพนักงาน  1,249,714.00      1,111,570.00      1,754,280.00      1,156,428.00      

เงินเพิ่มตางๆ  ของพนักงาน 75,950.00            157,283.00        226,320.00         

เงินประจําตําแหนง  

รวมเงินเดือน  (ฝายประจํา) 1,546,584.00      1,469,353.00     

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนง  นายก / รองนายก  42,090.00            36,146.00            42,120.00            37,704.00           

42,000.00            38,500.00           84,000.00            

140,636.00          

42,000.00            

เงินเดือน  (ฝายประจํา)  (522000)

3,435,120.00     

2,376,583.00      

3,027,220.00     

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น  2,131,347.00      2,505,360.00      2,750,400.00      

รวมเงินเดือน  (ฝายการเมือง) 2,602,227.00     3,086,596.00      

เงินคาตอบแทนพิเศษ  นายก / รองนายก  42,090.00            36,146.00            42,120.00            

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีหรือนายก  อบต.  12,000.00            69,120.00            86,400.00            

37,704.00           

77,342.00           

รายงานประมาณการรายจาย

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557

องคการบริหารสวนตําบลกําปง   อําเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา

แผนงาน / งาน
รายจายจริง

ป  2554 ป  2556 ป  2557

เงินเดือน  นายก / รองนายก  374,700.00         439,824.00         514,080.00         

งบบุคลากร  (520000)

เงินเดือน  (ฝายการเมือง)  (521000)

แผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)

งานบริหารทั่วไป  (00111)
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ยอดตาง 

(%)

1 40.56- 

2 200.00 

3 คาเชาบาน 43.40- 

4 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร - 

5 100.00- 

6 - 

7

41.86- 

1 33.33- 

2 - 

3 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ   แยกเปน

50.00- 

- 

- 

ประมาณการ

ป  2556

417,110.00         

10,000.00            

53,000.00            

10,000.00            

100,000.00          

60,000.00            

-                      

650,110.00         

300,000.00          

40,000.00            

100,000.00          

3.3 คาใชจายตามโครงการจัดทําแผนชุมชน 20,000.00             40,000.00            40,000.00            

51,972.00           

20,000.00            

-                       -                      

-                       -                      -                      

-                       

-                       

3.2 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 26,676.00            84,436.00           100,000.00          100,000.00          

40,000.00            

-                      

-                      

รวมคาตอบแทน 505,853.00         399,194.80        377,944.00        

คาใชสอย  (532000)

577,925.50        

3.1 คาใชจายในการเลือกตั้ง 44,652.00            -                      50,000.00            310,297.40         

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ  288,150.00          234,665.00          200,000.00          

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 434,500.00          13,680.00            40,000.00            

255,250.00          

23,300.00            

เงินคาตอบแทนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) 62,400.00             13,000.00            60,000.00            

เงินชวยเหลือบุตร -                       -                      -                      

70,350.00           

-                       

5,341.00              7,278.00            10,000.00            

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 43,280.00            28,036.00           -                      

3,874.00             

34,241.00            

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 14,000.00            -                      30,000.00            

37,200.00            32,100.00            30,000.00            

14,600.00            

39,300.00            

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 343,632.00          318,780.80        247,944.00         

หรือเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนทองถิ่นเปนกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําป)

415,560.50          

งบดําเนินการ  (53000)

คาตอบแทน  (531000)

แผนงาน / งาน
รายจายจริง

ป  2554 ป  2556 ป  2557ป  2555
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ยอดตาง 

(%)

92.00- 

4 - 

38.78- 

1 - 

2 - 

3 - 

4 - 

5 - 

6 - 

7 - 

8 - 

- 

1 - 

2 - 

3 - 

4 - 

5 - 

- 

32.06- 

ประมาณการ

10,000.00            

15,000.00            

10,000.00            

10,000.00            

100,000.00          

10,000.00            

30,000.00            

235,000.00         

120,000.00          

-                      

20,000.00            

5,000.00              

24,000.00            

169,000.00         

2,034,110.00      

ป  2555

364,050.00          

4,304.00              

1,085.26              

80,655.61            79,124.65           100,000.00          

37,300.80           

116,577.44        

-                       

3,852.00              

รวมคาสาธารณูปโภค 106,064.51          144,072.02        169,000.00         

รวมงบดําเนินการ 2,064,889.97     1,519,622.68     1,381,944.00     

125,818.70        

1,866,598.90     

คาไปรษณีย 4,931.00              1,468.00              5,000.00              

คาบริการทางดานโทรคมนาคม 15,700.00            19,208.04           24,000.00            

คาน้ําประปา -                       -                      -                      

คาโทรศัพท 1,100.61               2,354.00              20,000.00            

คาสาธารณูปโภค  (534000)

คาไฟฟา 84,332.90            121,041.98         120,000.00          

รวมคาวัสดุ 222,616.91         172,479.65        235,000.00         

วัสดุคอมพิวเตอร 24,252.30            29,050.00            30,000.00            

4,260.80              

18,600.00            

วัสดุกอสราง -                       -                      10,000.00            

วัสดุยานพาหนะและขนสง -                       -                      10,000.00            

-                       

-                       

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 51,555.00            -                      10,000.00            

วัสดุงานบานงานครัว 10,000.00             14,608.00            15,000.00            

-                       

331.00                 

วัสดุการเกษตร -                       10,000.00            -                      10,000.00            

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

วัสดุสํานักงาน  56,154.00            49,697.00           50,000.00            4,109.00              

คาเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน 66,877.55           50,345.21           150,000.00          

รวมคาใชสอย 1,230,355.55      803,876.21        600,000.00          

100,684.50          

1,125,553.90     

3.4 คาใชจายในการจัดฝกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน 349,500.00          380,750.00         20,000.00            

คาวัสดุ  (533000)

250,000.00          

150,000.00          

980,000.00         

50,000.00            

รายจายจริง

ป  2554 ป  2556 ป  2557

แผนงาน / งาน

ป  2556
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ยอดตาง 

(%)

1 - 

2 - 

3 - 

4 - 

5 - 

- 

ประมาณการ

-                      

-                      

-                      

-                      

-                      

ป  2556

รวมคาครุภัณฑ -                       -                      2,205,400.00      

-                       

13,000.00            

คาครุภัณฑอื่นๆ -                       -                      

5.1 คาจัดซื้อเต็นททรงโคง จํานวน 2 หลัง

1.7 คาจัดซื้อเครื่องโทรสาร จํานวน 1 เครื่อง

1.1 คาจัดซื้อชุดรับแขก 

1.2 คาจัดซื้อตูบานเลื่อนกระจก ขนาด 3 ฟุต

1.3 คาจัดซื้อเกาอี้ทํางานพนักพิง มีแขน  

1.1 คาจัดซื้อมาหินออน

ครุภัณฑสํานักงาน  -                       -                      156,700.00         13,000.00            

งบลงทุน  

คาครุภัณฑ  (541000)

-                      

แผนงาน / งาน
รายจายจริง

ป  2554 ป  2556 ป  2557ป  2555

1.6 คาจัดซื้อเครื่องถายเอกสาร จํานวน 1 เครื่อง

คาครุภัณฑงานบานงานครัว -                       

คาครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

2.1 คาจัดซื้อระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไรสาย

คาครุภัณฑคอมพิวเตอร

4.1 คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา จํานวน 1 เครื่อง

-                       -                       -                      1,967,000.00      

-                       -                       -                      1,700.00             

-                       -                      20,000.00            

3.1 คาจัดซื้อเครื่องทําน้ํารอน-น้ําเย็น จํานวน 2 เครื่อง

2.2 คาจัดซื้อโทรทัศน แอล ซี ดี ขนาด 40 นิ้ว

1.4 คาจัดซื้อตูเก็บแบบฟอรม

1.5 คาจัดซื้อเกาอี้ทํางานพนักพิง มีแขน  

60,000.00            
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ยอดตาง 

(%)

- 

- 

1

- 

26.09- 

- 

2 #DIV/0!

55.81 

55.81 

31.93 

 

ประมาณการ

20,000.00            

23,000.00            

-                      

-                      

43,000.00           

43,000.00           

7,350,270.00     

ป  2556

-                      

-                      

-                      

6,471,043.90     รวมงานบริหารทั่วไป 6,213,700.97     6,118,571.68     9,697,184.00     

รวมเงินอุดหนุน -                       43,000.00           67,000.00           

รวมงบเงินอุดหนุน -                       43,000.00           67,000.00           

15,000.00            

15,000.00            

      รูและวินัยจราจร

เงินอุดหนุนสวนราชการ  (โครงการรับบริจาคโลหิตของเหลากาชาด) -                       -                      -                      -                       

      โครงการหาพัสดุ ครุภัณฑและคาใชจายของศูนยขอมูลขาวสาร

งบเงินอุดหนุน  (560000)

เงินอุดหนุน  (561000)

รวมงบรายจายอื่น -                       -                      -                      

แผนงาน / งาน
รายจายจริง

ป  2554 ป  2556 ป  2557

-                       

ป  2555

1.1 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอโนนไทยตามโครงการจัดงานรัฐพิธี

1.2อุดหนุนสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นอําเภอโนนไทยตาม

-                       15,000.00            20,000.00            

รวมรายจายอื่น -                       -                      -                      -                       

รายจายอื่น  (551000)

13,000.00            

20,000.00            

-                       -                       23,000.00            17,000.00           

รวมงบลงทุน -                       -                      2,205,400.00      

งบรายจายอื่น  (550000)

เงินอุดหนุนหนวยงานของรัฐหรือองคกรเอกชนในกิจกรรมอันเปนสาธารณะประโยชน

      การซื้อหรือจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอโนนไทย

1.3 อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรโนนไทย  ตามโครงการเสริมสรางความ -                       -                       -                      30,000.00            
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ยอดตาง 

(%)

1 13.82 

2 4.17 

3 - 

4 4.01 

5 - 

6 97.11 

7 124.70 

30.18 

30.18

1 2.14- 

2 - 

3 - 

4 100.00- 

16.92- 

ประมาณการ

ป  2556ป  2555

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 4,761.00              32,242.00           -                      

รวมคาตอบแทน 163,913.00         266,055.45         270,200.00        

1,438.00              

184,396.00         

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ -                       -                      20,000.00            

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร -                       -                      20,000.00            

-                       

-                       

20,000.00            

20,000.00            

50,000.00            

325,230.00        

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 159,152.00          233,813.45         230,200.00         

หรือเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนทองถิ่นเปนกรณีพิเศษ  (เงินรางวัลประจําป)

182,958.00         

งบดําเนินการ  (53000)

คาตอบแทน  (531000)

235,230.00         

รวมเงินเดือน  (ฝายประจํา) 957,505.00         1,000,245.00      1,650,480.00      

รวมงบบุคลากร 957,505.00         1,000,245.00      1,650,480.00      

1,034,310.00      

1,034,310.00      

คาจางพนักงานจาง 71,940.00            133,430.00         286,920.00         

เงินเพิ่มตางๆ  ของพนักงานจาง  26,460.00             67,570.00           158,280.00         

137,100.00         

64,410.00            

145,560.00          

70,440.00           

1,267,800.00     

1,267,800.00     

คาจางลูกจางประจํา 104,100.00          203,470.00         233,160.00         

เงินเพิ่มตางๆ  ของลูกจางประจํา 18,000.00            33,000.00            36,000.00            

211,560.00          

36,000.00            

เงินเดือนพนักงาน  501,005.00          536,210.00         819,120.00         

เงินเพิ่มตางๆ  ของพนักงาน 236,000.00          26,565.00            75,000.00           

549,660.00          

35,580.00           

เงินประจําตําแหนง  -                       -                       -                      42,000.00            

719,640.00         

72,000.00           

-                      

224,160.00          

36,000.00            

งบบุคลากร  (520000)

เงินเดือน  (ฝายประจํา)  (522000)

แผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)

งานบริหารงานคลัง  (00113)

แผนงาน / งาน
รายจายจริง

ป  2554 ป  2556 ป  2557
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ยอดตาง 

(%)

1 100.00 

2 - 

3 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ   แยกเปน

73.33- 

- 

4 - 

25.00 

1 - 

2 - 

3 - 

4 - 

- 

4.40 

1 45.45 

2 - 

3 - 

4 0.46- 

14.65- 

14.65- 

18.42 

คาครุภัณฑยานพาหนะและขนสง -                       -                       37,500.00           37,500.00           -                      

ประมาณการ

10,000.00            

10,000.00            

40,000.00            

110,000.00         

795,230.00        

33,000.00            

-                      

43,500.00            

114,000.00         

114,000.00         

2,177,030.00     1,366,027.70     รวมงานบริหารงานคลัง 1,244,281.28     1,624,111.50     2,577,980.00    

รวมคาครุภัณฑ -                       171,000.00         97,300.00           

รวมงบลงทุน -                       171,000.00         97,300.00           

-                       

-                       

คาครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร -                       -                      6,000.00              

คาครุภัณฑคอมพิวเตอร -                       43,500.00            43,300.00           

-                       

-                       

คาครุภัณฑ  (541000)

คาครุภัณฑสํานักงาน -                       90,000.00            48,000.00            -                       

รวมงบดําเนินการ 286,776.28        452,866.50         830,200.00         

งบลงทุน   

331,717.70       

วัสดุคอมพิวเตอร 3,880.00              24,650.00            40,000.00            

รวมคาวัสดุ 63,600.65            81,311.05           110,000.00         

39,860.00            

92,121.70          

คาวัสดุ  (533000)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น -                       -                      10,000.00            -                       

วัสดุสํานักงาน  49,720.65            42,261.70           56,661.05            50,000.00            

วัสดุงานบานงานครัว 10,000.00             10,000.00            -                      10,000.00            

50,000.00            

คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน 31,298.63            -                      40,000.00            

รวมคาใชสอย 59,262.63           105,500.00         450,000.00         

-                       

55,200.00           

3.1 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 27,964.00            45,800.00           40,000.00            

3.2 คาใชจายในการจัดอบรมเกี่ยวกับภาษี -                       -                      50,000.00            

37,200.00           

-                       

150,000.00          

-                      

40,000.00            

360,000.00         

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ -                       -                      20,000.00            -                       

คาใชสอย  (532000)

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ -                       59,700.00           300,000.00          18,000.00            150,000.00          

20,000.00            

แผนงาน / งาน
รายจายจริง

ป  2554 ป  2556 ป  2557ป  2555 ป  2556
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ยอดตาง (%)

1 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ   

- 

- 

- 

33.33- 

22.73- 

22.73- 

1

- 

- 

- 

- 

1,263.64 

ประมาณการ

40,000.00            

10,000.00            

20,000.00            

150,000.00          

220,000.00         

220,000.00         

-                      

-                      

-                      

-                      

220,000.00         

ป  2556ป  2555

รวมงบดําเนินการ 47,550.00            33,650.00           170,000.00         

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 47,550.00            33,650.00           3,000,000.00      

40,000.00            

40,000.00            

รวมคาครุภัณฑ -                       -                       -                      2,830,000.00      

 

คาครุภัณฑ  (541000)

งบลงทุน  

1.3 คาใชจายตามโครงการพัฒนาศักยภาพเครือขาย อปพร. -                       -                      100,000.00          

รวมคาใชสอย 47,550.00            33,650.00           170,000.00         

-                       

40,000.00            

1.1 คาใชจายตามโครงการลดอุบัติภัย 47,550.00            33,650.00            40,000.00            

1.2 คาใชจายในโครงการสงเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 % -                       -                      10,000.00            

40,000.00            

-                       

-                       

แผนงานการรักษาความสงบภายใน  (00120) 

แผนงาน / งาน
รายจายจริง

ป  2554 ป  2556 ป  2557

คาใชสอย  (532000)

งบดําเนินการ  (53000)

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  

ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

1.1 คาจัดซื้อรถบรรทุกน้ําดับเพลิงอเนกประสงค -                       -                       -                      2,800,000.00       

รวมงบลงทุน -                       -                       -                      2,830,000.00      

1.3 คาใชจายในการฝกซอมแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย -                       -                      20,000.00            

1.2 คาจัดซื้อรถเทรลเลอรบรรทุกเรือ -                       -                       -                      30,000.00            
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ยอดตาง 

(%)

แผนงานการศึกษา  (00210)  /งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  (00211)

1 4.93 

2 60.00- 

3 - 

4 - 

5 - 

12.49 

12.49 

1 13.75- 

2 - 

3 100.00- 

30.02- 

1

19.35- 

2

66.67- 

3 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ   แยกเปน #DIV/0!

50.00 

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล -                       -                       -                      15,000.00            -                      

ประมาณการ

62,310.00            

1,200.00              

78,510.00           

93,000.00            

300,000.00          

20,000.00            

ป  2556

3.1 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 5,100.00               9,600.00              19,460.00            30,000.00            

45,360.00            73,000.00           75,000.00           

2.1 คาใชจายในการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 30,000.00            35,000.00            50,000.00            100,000.00          

75,200.00            

เงินเพิ่มตางๆ  ของพนักงาน 6,710.00              10,040.00            8,000.00              

เงินประจําตําแหนง  

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

-                       -                      42,000.00            

คาใชสอย  (532000)  

37,464.70          

หรือเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนทองถิ่นเปนกรณีพิเศษ  (เงินรางวัลประจําป)

1.1 คาจางเหมาบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานรายวัน

55,500.00           54,940.00           รวมคาตอบแทน 33,180.00           

21,330.00            

-                       

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ -                       -                      1,200.00              -                       

คาตอบแทน  (531000)

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 33,180.00            55,500.00            53,740.00           37,464.70           

รวมงบบุคลากร 144,240.00          246,000.00         352,280.00        

งบดําเนินการ  (53000)

20,000.00            

-                      

64,080.00            

43,920.00           

313,160.00         

313,160.00         

เงินเดือนพนักงาน  137,530.00         154,960.00          194,280.00         152,220.00          

งบบุคลากร  (520000)

185,160.00         

แผนงาน / งาน
รายจายจริง

ป  2554 ป  2556 ป  2557ป  2555

เงินเดือน  (ฝายประจํา)  (522000)

215,330.00         

คาจางพนักงานจาง -                       5,840.00              48,060.00            64,080.00            

เงินเพิ่มตางๆ  ของพนักงานจาง  -                       32,940.00           43,920.00           

รวมเงินเดือน  (ฝายประจํา) 144,240.00          246,000.00         352,280.00        

35,940.00            

215,330.00         
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ยอดตาง (%)

4 - 

49.76- 

1 - 

2 - 

3

1.79- 

22.14 

4

44.19 

5 - 

6 - 

7 33.33- 

2.72 

7.50- 

1

- 

- 

- 

8.77- 

1,528,800.00      

69,000.00            

167,000.00         

75,000.00           

7,000.00              

30,000.00            

1,901,800.00      

2,398,310.00     

53,600.00            

ประมาณการ

-                      

-                      

-                      

ป  2556

5,000.00              

418,000.00         

5,000.00              

20,000.00            

3.2 คาใชจายโครงการอาหารเสริม  (นม)  โรงเรียน 1,326,758.95      1,338,741.30     882,905.55         1,501,500.00       

3.3คาใชจายในการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สําหรับเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก -                       45,389.26           34,240.00           84,280.00           

1.2 คาจัดซื้อพัดลมติดผนัง จํานวน 4 ตัว -                       -                       -                      7,200.00             

1.3 คาจัดซื้อพัดลมติดเพดาน จํานวน 2 ตัว -                       -                       -                      4,400.00              

53,600.00           

1.1 คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 10,000.00             -                       -                      37,300.00           

4.1  คาจางเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็กใน 33,300.00            125,141.00          97,920.00           240,800.00         

        ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลกําปง

รวมคาครุภัณฑ 10,000.00            -                      48,900.00           -                       

คาครุภัณฑ  (541000)

ครุภัณฑสํานักงาน  (410100)

รวมงบดําเนินการ 1,655,249.95      1,325,207.55     2,218,520.00     

งบลงทุน  

1,758,944.26     

วัสดุการศึกษา 37,109.00            10,330.00            20,000.00            

รวมคาวัสดุ 1,511,769.95      1,127,247.55    1,953,580.00     

29,773.00           

1,631,519.56      

วัสดุงานบานงานครัว 36,770.00           15,879.00           20,000.00            

วัสดุกีฬา 72,951.00            74,940.00           75,000.00           

5,475.00             

75,000.00            

วัสดุคอมพิวเตอร -                       7,000.00              6,000.00              7,000.00              

คาอาหารเสริม (นม)

คาอาหารกลางวันเด็กนักเรียน

วัสดุสํานักงาน  4,881.00              5,033.00              5,000.00              

รวมคาใชสอย 110,300.00          142,460.00         210,000.00         

แผนงาน / งาน
รายจายจริง

ป  2554 ป  2556 ป  2557

89,960.00           

ป  2555

5,000.00              

คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน -                       -                      5,000.00              -                       

คาวัสดุ  (533000)
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ยอดตาง (%)

 

1

100.00- 

75.55- 

1

54.78 

- 

- 

33.33 

- 

- 

51.63 

51.63 

17.00 

   

คาที่ดินและสิ่งกอสราง  (420000)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง -                       -                       200,000.00         200,000.00         -                      

ประมาณการ

1.6 อุดหนุนโครงการสงเสริมอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหแก 

รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง -                       -                       200,000.00         200,000.00         -                      

รวมงบลงทุน -                       -                       200,000.00         48,900.00           

2,132,000.00      

50,000.00            

40,000.00            

15,000.00            

15,000.00            

20,000.00            

2,272,000.00     

2,272,000.00     

5,183,470.00     

เงินอุดหนุนสวนราชการ

งบเงินอุดหนุน  (560000)  

ป  2557ป  2556

200,000.00         

30,000.00            50,000.00            

รวมเงินอุดหนุน 2,066,800.00       2,248,500.00     3,445,000.00      

รวมงบเงินอุดหนุน 2,066,800.00       2,248,500.00     3,445,000.00      

2,292,300.00     

2,292,300.00     

เงินอุดหนุน  (561000)

1.1 เงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันสําหรับเด็กอนุบาล-ชั้นประถม 1,996,800.00       2,172,300.00      2,138,500.00      3,300,000.00       

 ศึกษาปที๖่ทั้ง ๖โรงเรียนในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลกําปง

1.2 อุดหนุนโครงการสงเสริมและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมประเพณี 20,000.00             50,000.00            

        ไทย  ใหแกโรงเรียนบานจาน

1.3อุดหนุนโครงการแขงขันกีฬาโรงเรียนในตําบลกําปงใหแกโรงเรียนบานนา 20,000.00             40,000.00            40,000.00            

15,000.00            -                      15,000.00            

-                       20,000.00            20,000.00            

15,000.00            

20,000.00            

20,000.00            

1.5 อุดหนุนโครงการสงเสริมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหแกโรงเรียนศรีชลสินธุ

       โรงเรียนบัวปุนสันเทียะอนุสรณ

       กําปง  ใหแก  โรงเรียนบานออไพล

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 3,866,289.95     4,019,707.55     6,064,700.00      4,266,574.26     

40,000.00            

1.4 อุดหนุนโครงการพัฒนานักเรียนดานคุณธรรม  จริยธรรม ตําบล 15,000.00            15,000.00            -                      

แผนงาน / งาน
รายจายจริง

ป  2554 ป  2555 ป  2556
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ยอดตาง 

(%)

1 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ   แยกเปน

11.11 

- 

7.14 

7.14 

1

- 

- 

- 

2

- 

- 

- 

1

- 

ประมาณการ

150,000.00          

100,000.00          

280,000.00         

280,000.00         

-                      

-                      

-                      

-                      

-                      

-                      

ป  2556

     หมู  โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน

รวมงบดําเนินการ 50,000.00            50,000.00            300,000.00         

งบเงินอุดหนุน  (560000)

50,000.00            

เงินอุดหนุน  (561000)

-                       -                      27,000.00           

1.2 คาจัดซื้อสปอรตไลท แบบไรสาย -                       -                       -                      13,500.00            

1.3 คาจัดซื้อเปลตักอลูมิเนียม -                       -                       -                      9,900.00              

รวมคาครุภัณฑ -                       

-                       -                       -                      120,400.00         

1.1 อุดหนุนกองทุนพัฒนาสาธารณสุขหมูบาน ในเขตตําบลกําปง 15 150,000.00          150,000.00          150,000.00          150,000.00          

งบดําเนินการ  (53000)

คาใชสอย  (532000)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  

ใหญสายพันธุใหม (ไขหวัด 2009) ไขหวัดนก  โรคฉี่หนูและอุจจาระรวง

รวมคาใชสอย 50,000.00            50,000.00            300,000.00         50,000.00            

แผนงานสาธารณสุข  (00220)  

แผนงาน / งาน
รายจายจริง

ป  2554 ป  2556 ป  2557

50,000.00             50,000.00            100,000.00          50,000.00            

1.1  คาใชจายในการจัดระบบการแพทยฉุกเฉินประจําตําบล -                       -                      200,000.00          -                       

ป  2555

1.2คาใชจายในการควบคุมและปองกันโรคติดตอไดแกไขเลือดออก ไขหวัด

180,000.00          

คาครุภัณฑอี่นๆ

-                      120,400.00         

รวมงบลงทุน

-                       

งบลงทุน  

คาครุภัณฑ  (541000)

คาครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

1.1 คาจัดซื้อเครื่องดูดเสมหะ -                       

2.1 คาจัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน จํานวน 1 เครื่อง -                       -                       -                      70,000.00           

เงินอุดหนุนหนวยงานของรัฐหรือองคกรเอกชนในกิจกรรมอันเปนสาธารณะประโยชน
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ยอดตาง 

(%)

- 

- 

32.65 

ประมาณการ

ป  2556

150,000.00         

รวมงบเงินอุดหนุน 150,000.00          150,000.00         150,000.00         

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 200,000.00          200,000.00         570,400.00         

150,000.00          

200,000.00          

รวมเงินอุดหนุน 150,000.00          150,000.00         150,000.00         150,000.00          

ป  2556 ป  2557

150,000.00         

430,000.00         

แผนงาน / งาน
รายจายจริง

ป  2554 ป  2555
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ยอดตาง 

(%)

1 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ   แยกเปน

100.00 

- 

160.00 

160.00 

1

- 

- 1.2  อุดหนุนสํานักงานเหลากาชาดจังหวัดนครราชสีมาตามโครงการจัดหา

       ประมาณ 2557

ประมาณการ

20,000.00            

-                      

-                      

50,000.00            

      ผูพิการ และผูดอยโอกาส 

รวมคาใชสอย -                       -                      130,000.00         

รวมงบดําเนินการ -                       -                      130,000.00         

-                       

-                       

1.2 คาใชจายตามโครงการสงเสริมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อ -                       -                      30,000.00            

      พัฒนาบทบาทสตรีภายในองคการบริหารสวนตําบลกําปง

-                       

50,000.00            

1.1 คาใชจายในการสงเคราะหครอบครัวผูมีรายไดนอยผูสูงอายุ -                       -                      100,000.00          -                       

งบดําเนินการ  (53000)

คาใชสอย  (532000)

แผนงานสังคมสงเคราะห  (00230)

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห  

50,000.00            

แผนงาน / งาน
รายจายจริง

ป  2554 ป  2556 ป  2557ป  2555 ป  2556

-                       

งบเงินอุดหนุน  (560000)

เงินอุดหนุน  (561000)

1.1 อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอโนนไทยตามโครงการบริจาคโลหิตเพื่อการกุศล -                       -                       -                      20,000.00            

-                      

       และสนับสนุนกิจกรรมการดําเนินงานของกิ่งกาชาดอําเภอโนนไทย

-                       

       รายไดเพื่อจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและใหความชวยเหลือประชาชน

       ตามภารกิจของเหลากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบ

5,000.00              

เงินอุดหนุนหนวยงานของรัฐหรือองคกรเอกชนในกิจกรรมอันเปนสาธารณะประโยชน
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ยอดตาง 

(%)

- 

2

425.00 

425.00 

235.71 

 

ประมาณการ

70,000.00           

ป  2556

-                      

-                      

20,000.00           

20,000.00           

80,000.00            

       โครงการเงินอุดหนุนการจัดแขงขันกีฬาแหงชาติครั้งที4่3(พ.ศ.2557)

แผนงาน / งาน
รายจายจริง

ป  2557

-                       -                       -                      105,000.00         

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห -                       -                       -                      235,000.00         

รวมงบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ  (โครงการรับบริจาคโลหิตของเหลากาชาด)

-                       -                      

ป  2554 ป  2555 ป  2556

-                       -                      -                      

1.3  อุดหนุนสํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา  ตาม -                       

       และการแขงขันกีฬาคนพิการแหงชาติ ครั้งที่ 33 (พ.ศ.2558) 

       ประจําปงบประมาณ 2557-2558

รวมเงินอุดหนุน -                       -                       -                      105,000.00         

-                       
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ยอดตาง 

(%)

1 6.01 

2 2.60 

3 - 

4 5.80- 

5 205.56 

13.51 

13.51

1 31.98- 

2 100.00 

3 - 

4 - 

5 100.00- 

34.32- 

ประมาณการ

40,000.00            

271,000.00         

ป  2556

656,200.00          

60,000.00            

-                      

107,640.00         

18,000.00            

841,840.00         

841,840.00         

 

197,000.00         

ป  2555

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ -                       -                       -                      20,000.00            

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 23,474.00           10,494.50           -                      

รวมคาตอบแทน 129,135.00         170,275.10        178,000.00         

141,989.00         

264,462.20         

คาเชาบาน -                       20,750.00           24,000.00            

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร -                       -                      -                      

14,400.00            

-                       

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 105,661.00          139,030.60         134,000.00          

หรือเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนทองถิ่นเปนกรณีพิเศษ  (เงินรางวัลประจําป)

108,073.20         

10,000.00            

24,000.00            

-                      

งบดําเนินการ  (53000)  

เงินประจําตําแหนง -                       -                       -                      42,000.00            

คาตอบแทน  (531000)

 

รวมเงินเดือน  (ฝายประจํา) 609,300.00          524,025.00         955,600.00         

รวมงบบุคลากร 609,300.00          524,025.00         955,600.00         

671,849.00         

671,849.00         

ป  2554 ป  2556 ป  2557

คาจางพนักงานจาง 91,320.00            84,500.00           101,400.00          

เงินเพิ่มตางๆ  ของพนักงานจาง  18,000.00            15,000.00            55,000.00            

97,440.00           

18,000.00            

เงินเดือนพนักงาน  479,520.00          402,690.00          695,640.00          

เงินเพิ่มตางๆ  ของพนักงาน 20,460.00             21,835.00           61,560.00            

520,949.00          

35,460.00            

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241)

แผนงาน / งาน

งบบุคลากร  (520000)

รายจายจริง

แผนงานเคหะและชุมชน  (00240)

เงินเดือน  (ฝายประจํา)  (522000)
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ยอดตาง 

(%)

1

1,400.00 

- 

2 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ   แยกเปน

60.00- 

3 - 

78.57 

1 33.33 

2 - 

3 - 

4 - 

5 - 

6 - 

7 100.00 

26.09 

8.94 

ประมาณการ

ป  2556

10,000.00            

50,000.00            

50,000.00            

30,000.00            

140,000.00         

30,000.00            

30,000.00            

5,000.00              

10,000.00            

รวมงบดําเนินการ 161,693.00          260,144.10         573,000.00         325,929.20        

รวมคาวัสดุ 32,558.00           9,056.00              145,000.00         53,067.00           115,000.00         

526,000.00         

คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร -                       -                      15,000.00            

วัสดุคอมพิวเตอร 12,700.00            6,600.00              40,000.00            

-                       

27,600.00            

วัสดุกอสราง -                       -                      10,000.00            

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น -                       -                      5,000.00              

-                       

-                       5,000.00              

15,000.00            

20,000.00            

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 10,562.00            -                      30,000.00            

วัสดุงานบานงานครัว -                       -                      5,000.00              

10,000.00            

3,100.00              

คาวัสดุ  (533000)

วัสดุสํานักงาน  9,296.00               2,456.00              40,000.00            12,367.00           

คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน -                       12,617.00           30,000.00            

รวมคาใชสอย -                       80,813.00           250,000.00         

-                       

8,400.00              

2.1  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ -                       31,196.00            20,000.00            8,400.00              

คาใชสอย  (532000)

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 

แผนงาน / งาน
รายจายจริง

ป  2554 ป  2556 ป  2557ป  2555

1.1 คาใชจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆคาจางเหมาบริการ -                       -                       15,300.00            150,000.00          

1.2 รายจายในการรังวัดตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณประโยชน  ในพื้นที่ -                       -                       21,700.00           50,000.00            

      ขององคการบริหารสวนตําบลกําปง
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ยอดตาง 

(%)

1 100.00- 

2 100.00- 

3 100.00- 

4 - 

78.76 

 

1

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

คาครุภัณฑคอมพิวเตอร -                       -                       -                      -                      86,700.00           

48,500.00           

6,024,000.00      

-                      

-                      

-                      

-                      

-                      

-                      

-                      

-                      

-                      

-                      

-                      

-                      

-                      

97,000.00           

-                       -                       -                      50,000.00            

-                       -                       -                      

1.3 โครงการกอสรางถนนหินคลุกบานจอก  หมูที่  3

1.4 โครงการกอสรางถนนหินคลุกบานจาน  หมูที่  4

1.5 โครงการกอสรางถนนหินคลุกบานหนองแวง  หมูที่  5

1.6 โครงการกอสรางถนนหินคลุกบานออ  หมูที่  6

1.7 โครงการกอสรางถนนหินคลุกบานนา  หมูที่  7

-                      97,000.00           

-                       -                       -                      50,000.00            

-                       -                       -                      

50,000.00            

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  (421100)

1.1 โครงการกอสรางถนนหินคลุกบานซาด  หมูที่  1

1.2 โครงการกอสรางถนนหินคลุกบานกระเสียว  หมูที่  2

1.9 โครงการกอสรางถนนหินคลุกบานใหมนารี  หมูที่  9 -                       -                       -                      50,000.00            

1.10 โครงการกอสรางถนนหินคลุกบานโนนหัวนา หมูที่  10 -                       

รวมคาครุภัณฑ -                       -                      86,700.00           -                       

-                       -                      97,000.00           

-                      

คาที่ดินและสิ่งกอสราง  (420000)

คาครุภัณฑสํานักงาน -                       -                      -                      

คาครุภัณฑสํารวจ -                       -                      -                      

-                       

-                       

งบลงทุน

คาครุภัณฑ  (541000)

4,000.00              

12,500.00            

32,000.00            

-                      

แผนงาน / งาน
รายจายจริง

ป  2554 ป  2556 ป  2557ป  2555 ป  2556

ประมาณการ

97,000.00           

-                       -                       

-                      50,000.00            

50,000.00            

-                       -                       

4,239,000.00      7,134,500.00      6,626,200.00      

-                       -                       

-                      

1.8 โครงการกอสรางถนนหินคลุกบานกําปง  หมูที่  8 -                       

คาครุภัณฑกอสราง -                       -                       -                      

-                       

1.12 โครงการกอสรางถนนหินคลุกบานไพล หมูที่  12 -                       -                       -                      50,000.00            

1.13 โครงการกอสรางถนนหินคลุกบานจานเหนือ หมูที่  13

-                       1.15 โครงการกอสรางถนนหินคลุกบานนารีพัฒนา หมูที่  15

-                      

-                      

-                       -                      97,000.00           

1.11 โครงการกอสรางถนนหินคลุกบานตะกุด หมูที่  11 -                       -                       -                      50,000.00            

-                       -                       -                      97,000.00           

1.14 โครงการกอสรางถนนหินคลุกบานออเหนือ หมูที่  14 -                       -                       -                      50,000.00            
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ยอดตาง 

(%)

2

- 

81.21- 

79.93- 

1

9.21- 

9.21- 

58.37- 7,440,340.00     

ประมาณการ

8,132,278.20    รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 5,009,993.00      7,410,369.10     3,097,300.00     

รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง 4,239,000.00      6,626,200.00      1,132,000.00      

รวมงบลงทุน 4,239,000.00      6,626,200.00      1,218,700.00     

7,134,500.00      

7,134,500.00      

ป  2556

-                      

งบเงินอุดหนุน  (560000)

แผนงาน / งาน
รายจายจริง

ป  2554 ป  2555 ป  2556 ป  2557

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

6,024,000.00      

6,072,500.00      

2.1 โครงการกอสรางตอเติมหองกองคลัง อบต.กําปง -                       -                       -                      100,000.00          

385,500.00         

เงินอุดหนุน  (561000)

เงินอุดหนุนหนวยงานของรัฐหรือองคกรเอกชนในกิจกรรมอันเปนสาธารณะประโยชน

1.1 อุดหนุนสํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค ตามโครงการขยายเขตระบบ 407,183.13         244,084.85         252,243.37        350,000.00          

       ไฟฟาสาธารณะใหแกสํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคเขตอําเภอ

385,500.00         

       1.1.1 คาขยายเขตไฟฟาหมูบานระยะทาง 38เมตร บานจาน  

       1.1.3 คาขยายเขตไฟฟาหมูบานระยะทาง 323 เมตรบานออเหนือ

รวมงบเงินอุดหนุน 407,183.13         244,084.85         252,243.37       350,000.00         

       โนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

       1.1.2 คาขยายเขตไฟฟาหมูบานระยะทาง105 เมตรบานโนนหัวนา

50

ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ อบต.กําปัง



ยอดตาง 

(%)

1 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ   แยกเปน

33.33 

- 

- 

220.00 

220.00 

1

- 

200.00 

- 

209.68 

209.68 

212.64 

 

ป  2556

 

15,000.00            

-                      

10,000.00            

25,000.00           

25,000.00           

50,000.00            

-                      

62,000.00           

62,000.00           

87,000.00           

12,000.00            

ประมาณการ

1.3 อุดหนุนชมรมผูพิการตําบลกําปง -                       -                      30,000.00            

รวมเงินอุดหนุน 162,000.00          -                      192,000.00         

-                       

162,000.00         

รวมงบเงินอุดหนุน 162,000.00          -                      192,000.00         

รวมงานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 187,000.00         

เงินอุดหนุน  (561000)

รวมงบดําเนินการ 25,000.00            25,000.00           80,000.00           

25,000.00           272,000.00        

162,000.00         

187,000.00         

งบเงินอุดหนุน  (560000)  

25,000.00            

รวมคาใชสอย 25,000.00            25,000.00           80,000.00           25,000.00            

1.2 คาใชจายเพื่อปองกันและแกไขปญหายาเสพติด -                       -                      50,000.00            -                       

1.3 คาใชจายตามโครงการศูนยพัฒนาครอบครัวและชุมชนตําบลกําปง 10,000.00             10,000.00            10,000.00            10,000.00            

1.1 คาใชจายโครงการพัฒนาการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ 15,000.00            15,000.00            20,000.00            15,000.00            

งบดําเนินการ  (53000)

คาใชสอย  (532000)   

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  (00250)

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน  

แผนงาน / งาน
รายจายจริง

ป  2554 ป  2556 ป  2557ป  2555

1.1 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานในเขตตําบลกําปง ตามโครงการประชุมสัญจร

150,000.00          150,000.00          -                      150,000.00          

-                      12,000.00            12,000.00            12,000.00            

      เชิงปฎิบัติการคณะกรรมการหมูบาน

1.2 อุดหนุนกลุมอาชีพตาง ๆ  ในหมูบาน

เงินอุดหนุนหนวยงานของรัฐหรือองคกรเอกชนในกิจกรรมอันเปนสาธารณะประโยชน
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ยอดตาง 

(%)

1

400.00 

- 

- 

33.33- 

- 

- 

300.00 

- 

34.40 

34.40 

ประมาณการ

10,000.00            

-                      

250,000.00         

250,000.00         

ป  2556

10,000.00            

40,000.00            

90,000.00            

30,000.00            

1.7 คาใชจายในการรวมงานประเพณีกิ๋นเขากลางเดิ่นและพิธีบวงสรวงทาน 5,000.00               -                       33,800.00           40,000.00            

       ทาวสุรนารี

1.8 คาใชจายในการรวมงานโครงการงานประเพณีเทศกาลกินตาล ชม ชิม  -                       -                       24,500.00            26,000.00            

รวมงบดําเนินการ 191,270.00         336,000.00         118,935.00         

9,050.00              -                      20,000.00            

      กีฬาเชื่อมความสัมพันธระหวางตําบลอําเภอ  และจังหวัด

1.5 คาใชจายในการจัดทําบุญเลี้ยงพระวันขึ้นปใหมตามประเพณี 29,750.00            2,485.00              50,000.00            50,000.00            

1.6 คาใชจายในการรวมงานรัฐพิธีและงานประเพณีวัฒนธรรมตาง ๆ 6,300.00               17,400.00           6,200.00              20,000.00            

13,200.00            

50,000.00            

20,000.00            

40,000.00            

แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ  (00260)

154,500.00         

        ชอป ของดีอําเภอโนนไทย

รวมคาใชสอย 191,270.00         154,500.00         336,000.00         118,935.00         

งบดําเนินการ  (53000)

คาใชสอย  (532000)

1.3 คาใชจายในการแขงขันกีฬาตําบล 85,520.00            90,000.00            -                      90,000.00            

1.4 คาใชจายในการสงเสริมกีฬาตําบล ในการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน

งานกีฬาและนันทนาการ  (00262)

แผนงาน / งาน
รายจายจริง

ป  2554 ป  2556 ป  2557ป  2555

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

1.1 คาใชจายในการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานตรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ -                       -                       40,000.00            50,000.00            

1.2 คาใชจายในการจัดงานแหเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา 51,500.00            -                       -                      
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ยอดตาง 

(%)

1

- 

50.00 

- 

100.00 

- 

- 

200.00 

- 

50.00 

- 

50.00 

- 

- 

40.00- 

ประมาณการ

20,000.00            

10,000.00            

20,000.00            

10,000.00            

-                      

50,000.00            

ป  2556

 

20,000.00            

20,000.00            

10,000.00            

10,000.00            

30,000.00            

1.14 เงินอุดหนุนโครงการปฎิบัติธรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาวัดใหมนารี 20,000.00             30,000.00            

-                       -                       -                      50,000.00            

20,000.00            

1.9 เงินอุดหนุนโครงการปฎิบัติธรรมวันวิสาขบูชา ใหแกวัดบานนา 10,000.00             20,000.00            20,000.00            30,000.00            

1.10เงินอุดหนุนโครงการปฏิบัติธรรมสงเสริมวันอาสาฬหบูชาใหแกวัดศรีชลสินธุ 10,000.00             20,000.00            -                      10,000.00            

1.11เงินอุดหนุนโครงการเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตยใหแกวัดศรีชลสินธุ 10,000.00             10,000.00            20,000.00            30,000.00            

1.12 เงินอุดหนุนโครงการอบรมคุณธรรม-จริยธรรม  (ตนกลาพันธใหม) 10,000.00             10,000.00            10,000.00            10,000.00            

           ใหแก วัดกําปง

1.13 เงินอุดหนุนโครงการแหลงเรียนรูและเพาะพันธไมพื้นเมืองใหแกวัดใหมนารี

50,000.00            30,000.00            

          

10,000.00            20,000.00            

1.5 เงินอุดหนุนโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน วัดกระเสียว ใหแก 20,000.00             -                       -                      30,000.00            

        วัดกระเสียว

1.6เงินอุดหนุนโครงการประกวดสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะใหแกวัดบานออ 20,000.00             30,000.00            30,000.00            30,000.00            

1.7 เงินอุดหนุนโครงการเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย  ใหแกวัดบานออ 10,000.00             10,000.00            10,000.00            30,000.00            

1.8 เงินอุดหนุนโครงการคายคุณธรรมสมานฉันท ใหแก วัดบานจอก 10,000.00             20,000.00            20,000.00            

1.2 เงินอุดหนุนโครงการศูนยการเรียนรูเยาวชนศาสนทายาทจิตอาสาตําบล -                       -                       20,000.00            30,000.00            

         กําปง ใหแก  คณะสงฆตําบลกําปง

1.3 เงินอุดหนุนโครงการคายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตนกลาพันธุใหม 20,000.00             -                       10,000.00            10,000.00            

        ใหแก คณะสงฆตําบลกําปง

1.4 เงินอุดหนุนโครงการสนามสอบธรรมศึกษาใหแกคณะสงฆ ตําบลกําปง 10,000.00             10,000.00            

30,000.00            

10,000.00            

20,000.00            

1.1เงินอุดหนุนโครงการพระธรรมทูตอําเภอโนนไทยใหแกคณะสงฆตําบลกําปง -                       -                       20,000.00            20,000.00            

เงินอุดหนุน  (561000)

เงินอุดหนุนสวนราชการ

งบเงินอุดหนุน  (560000)

  

แผนงาน / งาน
รายจายจริง

ป  2554 ป  2555 ป  2556 ป  2557
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ยอดตาง 

(%)

50.00 

20.00 

20.00 

- 

- 

- 

39.74 

39.74 

37.66 

   

ประมาณการ

-                      

390,000.00         

390,000.00         

640,000.00          

ป  2556

20,000.00            

50,000.00            

50,000.00            

10,000.00            

-                      

-                       -                      10,000.00            

-                       -                      25,000.00            

          อําเภอโนนไทย

ป  2555 ป  2556 ป  2557

1.15 เงินอุดหนุนโครงการปฏิบัติธรรมวันมาฆบูชา   ใหแก  วัดบานจาน -                       -                       20,000.00            30,000.00            

1.20 เงินอุดหนุนโครงการประเพณีบวงสรวงอนุสาวรียทาวสุรนารี -                       

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 441,270.00         504,500.00         881,000.00         

รวมเงินอุดหนุน 250,000.00          350,000.00         545,000.00         

รวมงบเงินอุดหนุน 250,000.00          350,000.00         545,000.00         

220,000.00         

220,000.00         

338,935.00        

1.16 เงินอุดหนุนโครงการเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตยใหแกวัดบานจาน 50,000.00             50,000.00            60,000.00            50,000.00            

1.17 เงินอุดหนุนโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 40,000.00             -                       50,000.00            60,000.00            

          พระเจาอยูหัวฯใหแกวัดบานซาด

1.18 เงินอุดหนุนโครงการเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตยใหแกวัดบานไพล 10,000.00             

          อําเภอโนนไทย

10,000.00            10,000.00            10,000.00            

1.19 เงินอุดหนุนโครงการงานประเพณีเทศกาลกินตาล ชม ชิม ชอป ของดี -                       

แผนงาน / งาน
รายจายจริง

ป  2554
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ยอดตาง 

(%)

1 31.13- 

2 50.00- 

35.85- 

-35.85

1 65.00- 

2 - 

3 คาเชาบาน - 

4 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร - 

5 100.00- 

70.99- 

1 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ   แยกเปน

- 

20.00 

- 

ประมาณการ

ป  2556

30,000.00            

10,000.00            

40,000.00            

40,000.00            

แผนงาน / งาน
รายจายจริง

ป  2554 ป  2555 ป  2556 ป  2557

แผนงานการเกษตร  (00320)

งบบุคลากร  (520000)

เงินเดือนพนักงาน  

เงินเดือน  (ฝายประจํา)  (522000)

งานสงเสริมการเกษตร  

133,780.00         71,520.00           -                      20,660.00            

เงินเพิ่มตางๆ  ของพนักงาน 9,320.00              10,500.00            -                      5,000.00              

รวมเงินเดือน  (ฝายประจํา) 143,100.00          82,020.00           -                      25,660.00           

รวมงบบุคลากร 143,100.00          82,020.00           -                      25,660.00           

งบดําเนินการ  (53000)

คาตอบแทน  (531000)

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 31,771.50           35,521.60            19,195.80           3,500.00              

หรือเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนทองถิ่นเปนกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําป)

10,000.00            

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ -                       -                       -                      1,200.00              

-                       -                       -                      -                      

-                       -                       -                      -                      

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล -                       -                       -                      -                      

1,200.00              

-                      

-                      

5,000.00              

รวมคาตอบแทน 31,771.50           35,521.60           19,195.80           4,700.00             

คาใชสอย  (532000)   

1.1 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ -                       8,040.00              -                      5,000.00              

16,200.00           

 

5,000.00              

1.2 คาใชจายในโครงการรณรงคควบคุมปองกันโรคพิษสุนัขบา 32,000.00            32,000.00            50,000.00            60,000.00            

1.3คาใชจายตามโครงการสนับสนุนการดําเนินงานศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน -                       -                       -                      10,000.00            

50,000.00            

10,000.00            
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ยอดตาง 

(%)

100.00- 

13.33 

1 - 

- 

1.63- 

11.98- 

   

ประมาณการ

92,200.00           

132,200.00         

รวมคาวัสดุ 1,568.00              

แผนงาน / งาน
รายจายจริง

ป  2554 ป  2555 ป  2556 ป  2557ป  2556

10,000.00            

75,000.00           

 

1,000.00              

1,000.00              

1.5 คาใชจายในโครงการฟนฟูอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 10,000.00            

1.4 คาใชจายตามโครงการสงเสริมและพัฒนาเกษตรกรรุนใหม -                       -                       -                      -                      

รวมงบดําเนินการ 65,339.50           80,491.60           69,195.80           90,700.00           

รวมงานสงเสริมการเกษตร  208,439.50         162,511.60         69,195.80           116,360.00         

รวมคาใชสอย 32,000.00            40,040.00            50,000.00            85,000.00           

คาวัสดุ  (533000)   

คาวัสดุสํานักงาน 1,568.00              4,930.00              -                      1,000.00              

4,930.00             -                      1,000.00              

      ประจําป 2557
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ยอดตาง 

(%)

1 1.67 

2 1.23 

1.52 

1.52

1 34.45- 

34.45- 

1

89.01 

- 

2 81.20 

87.07 

ประมาณการ

35,700.00           

35,700.00           

 

330,000.00          

4,000.00              

ป  2556

140,100.00          

73,100.00           

213,200.00         

213,200.00         

ป  2555

รวมคาใชสอย 176,030.00         322,675.00        718,340.00        294,628.50         

รายจายเพื่อบํารุงหรือซอมแซมทรัพยสิน 48,280.00            17,600.00           90,600.00            59,428.50           50,000.00            

384,000.00         

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1.1 รายจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆคาจางเหมาบริการ 127,750.00         305,075.00         623,740.00         235,200.00          

งบดําเนินการ  (53000)

คาใชสอย  (532000)   

31,826.40           34,500.00           รวมคาตอบแทน 29,464.00            23,400.00           

29,464.00            

งบบุคลากร  (520000)

แผนงานพาณิชย (00330)

งานกิจการประปา

เงินเดือน  (ฝายประจํา)  (522000)

198,000.00         216,440.00         

รวมงบบุคลากร 128,640.00         204,851.00         198,000.00         216,440.00         

คาตอบแทน  (531000)

คาจางพนักงานจาง 125,040.00          135,260.00          127,710.00        142,440.00         

เงินเพิ่มตางๆ  ของพนักงานจาง 3,600.00               69,591.00            70,290.00           74,000.00           

ป  2556 ป  2557

รวมเงินเดือน  (ฝายประจํา) 128,640.00         204,851.00         

31,826.40           34,500.00            23,400.00            

หรือเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนทองถิ่นเปนกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําป)

แผนงาน / งาน
รายจายจริง

ป  2554

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

1.2 รายจายคาเชาที่ดิน -                       -                       -                      4,000.00              
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ยอดตาง 

(%)

1 - 

2 100.00 

3 - 

4 - 

15.38 

1 16.67- 

16.67- 

30.83 

25.86 

   

ประมาณการ

827,466.90        784,020.90        รวมงานกิจการประปา 607,754.40         1,583,180.00     

รวมคาวัสดุ 273,620.40         272,291.90        375,000.00         

รวมงบดําเนินการ 479,114.40         629,466.90         1,366,740.00     

252,715.00        

579,169.90        

คาไฟฟา 211,198.96          269,837.29         273,170.94        250,000.00          

325,000.00         

300,000.00          

300,000.00         

1,044,700.00      

1,257,900.00     

คาวัสดุ  (533000)  

คาวัสดุสํานักงาน 20,000.00             15,600.00            25,000.00            

 

15,600.00            

คาวัสดุอื่น ๆ 150,000.00          199,800.00          141,600.00          200,000.00          

คาสาธารณูปโภค  (534000)

50,000.00            

200,000.00          

 

25,000.00            

50,000.00            

แผนงาน / งาน
รายจายจริง

ป  2554 ป  2555 ป  2556 ป  2557ป  2556

วัสดุกอสราง 96,193.00            31,396.00            110,156.00          100,000.00          

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 7,427.40             5,919.00              4,935.90             50,000.00            

รวมคาสาธารณูปโภค 211,198.96         269,837.29        273,170.94       250,000.00         
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ยอดตาง 

(%)

1 - 

2 - 

3 - 

4 5.00- 

5 - 

6

56.04- 

- 

7 - 

8 - 

5.89- 

5.89- 

10.65 

6.1 เงินคาใชจายตามขอผูกพันสําหรับทุนการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท 211,000.00          57,100.00           147,500.00         273,000.00         120,000.00          

6.2 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 150,000.00          150,000.00          150,000.00          150,000.00          150,000.00          

ป  2556

50,000.00            

-                      

-                      

2,700,900.00     

2,700,900.00     

27,689,110.00   

ประมาณการ

120,000.00          

1,200,000.00       

200,000.00          

707,900.00         

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น(กบท.)(120100)

414,200.00          707,900.00         707,900.00         431,800.00         

เบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดส  (110900) 71,500.00            

24,060,323.79   รวมทุกแผนงาน 19,829,454.10   23,032,326.68  30,637,004.00   

1,141,024.00       

138,430.00          186,171.23         147,993.10         200,000.00          

เงินชวยเหลืองบเฉพาะการกิจการประปา

เบี้ยยังชีพคนชรา  (110700) 6,653,500.00       9,905,400.00       -                      

เบี้ยยังชีพคนพิการ  (110800)

รวมงบกลาง 9,487,675.00     13,398,654.15   2,541,900.00      

รวมงานงบกลาง 9,487,675.00     13,398,654.15   2,541,900.00      

4,576,632.23     

4,576,632.23     

รายจายตามขอผูกพัน  (111100)

99,000.00            114,000.00          

สํารองจาย  (111000) 792,914.00         897,361.05         1,200,000.00       

93,500.00            

1,031,000.00       1,293,500.00      -                      

1,063,700.00      

1,401,000.00       

งบกลาง  (510000)

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  (110300) 25,131.00            50,000.00            50,000.00            52,337.00           

แผนงานงบกลาง  (00410)

งานงบกลาง  (00411)

แผนงาน / งาน
รายจายจริง

ป  2554 ป  2556 ป  2557ป  2555
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บาท

รวม บาท

รวม บาท

รวม บาท

1 จํานวน บาท

-

2 จํานวน บาท

-

3 จํานวน บาท

-

4 จํานวน บาท

-

5 จํานวน บาท

-

514,080.00       

เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนนายก อบต. /รองนายก อบต. 2 คน (ตั้ง

จายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 2,750,400.00    

จํานวน  28  คน  และเลขานุการสภา  อบต.  1  คน (ตั้งจายจากเงินรายได 

 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

งานบริหารทั่วไป  (00111) 9,697,184.00 

งบบุคลากร  (520000) 6,042,840.00   

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษนายก อบต. /รองนายก อบต. 2 คน (ตั้งจาย

จากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

เงินเดือน  (ฝายการเมือง)  521000 3,435,120.00   

เงินเดือนนายก / รองนายก

เงินคาตอบแทนเลขานุการ /ที่ปรึกษานายก อบต. 86,400.00         

เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนหรือเลขานุการ  จํานวน  1  คน

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก /รองนายก 42,120.00         

เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก อบต. /รองนายก อบต. 2 คน 

(ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก / รองนายก 42,120.00         

  (ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป  

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557

องคการบริหารสวนตําบลกําปง   อําเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 30,637,004.00               จายจากรายไดจัดเก็บเอง 

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประธานสภา,รองประธานสภา สมาชิกสภา อบต.

หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเปน

แผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)
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รวม บาท

1 จํานวน บาท

-

2 จํานวน บาท

-

3 จํานวน บาท

-

4 จํานวน บาท

-

5 จํานวน บาท

-

รวม บาท

รวม บาท

1 จํานวน บาท

-

ใหแกพนักงานสวนตําบลสังกัดสํานักปลัด  อบต.กําปง (ตั้งจายจากเงินรายได 

 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

เงินประจําตําแหนง  84,000.00         

1,381,944.00   

เงินเดือนพนักงาน

หรือยืมตัวมาชวยราชการ หรือผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก  อบต.

คาตอบแทน  (531000) 377,944.00     

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก  อปท. 247,944.00      

เงินเพิ่มตางๆ  ของพนักงานจาง  182,880.00       

เพื่อจายเปนเงินคาครองชีพชั่วคราว ,เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิหรือเงินเพิ่มอื่นๆ

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติราชการในกรณีไมมีพนักงานสวนตําบล

ใหแกพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไปสังกัดสํานักปลัด (ตั้งจาย

จากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

 

งบดําเนินการ  (530000)

(ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

เงินเดือน  (ฝายประจํา)  522000 2,607,720.00  

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบลสังกัดสํานักปลัด  อบต.กําปง 

จํานวน 9 อัตรา ดังนี้ ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล ตําแหนง 

หัวหนาสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล ตําแหนงเจาหนาที่วิเคราะห

นโยบายและแผน ตําแหนง นิติกร ตําแหนงนักพัฒนาชุมชน ตําแหนง บุคลากร

 ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ตําแหนงเจาพนักงานธุรการและตําแหนง 

เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

1,754,280.00   

เพื่อจายเปนคาจางชั่วคราวใหแกพนักงานจางจํานวน 5 อัตรา แยกเปน

พนักงานจางทั่วไปจํานวน 1 อัตราและพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน  4  

อัตราของสํานักปลัด (ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงาน

ทั่วไป)

 

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของปลัดองคการบริหารสวนตําบลเดือนละ 

3,500บาท และเงินประจําตําแหนงของหัวหนาสํานักงานปลัดเดือนละ 

3,500 บาท (ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

คาจางพนักงานจาง  360,240.00       

เพื่อจายเปนเงินคาครองชีพชั่วคราว , เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิหรือเงินเพิ่มอื่นๆ

เงินเพิ่มตางๆ  ของพนักงาน 226,320.00       
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(ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

2 จํานวน บาท

-

(ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

3 จํานวน บาท

-

(ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

4 จํานวน บาท

-

(ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

5 จํานวน บาท

-

(ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

รวม บาท

1 จํานวน บาท

- เพื่อจายเปนคาเย็บหนังสือ  เขาปกหนังสือ  คาซักฟอก  คาตักสิ่งปฏิกูล  

- คาระวางรถบรรทุก คาเชาทรัพยสิน (นอกจากคาเชาบาน) คาโฆษณาและ

เผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทาง

วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน  โรงมหรสพ  หรือสิ่งพิมพตาง ๆ) คาธรรมเนียม

และคาลงทะเบียนตาง ๆ  คาบริการรับใชคาเบี้ยประกัน คาใชจายในการ

ดําเนินคดีตามคําพิพากษา

ปฎิบัติงานในศูนย อปพร.หรือนอกที่ตั้งศูนย อปพร. ไมนอยกวา 8ชม. 

โดยเบิกไดไมเกิน  200  บาท 

คาใชสอย  (532000) 600,000.00       

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ  200,000.00        

คาเชาบาน 30,000.00          

เพื่อจายเปนเงินคาเชาบานใหกับพนักงานสวนตําบลสังกัดสํานักปลัด

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 30,000.00          

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกราชการใหแกพนักงานสวนตําบล

พนักงานจางสังกัดสํานักงานปลัด  อบต.กําปง  หรือผูปฏิบัติงานนอกเวลา

สังกัดสํานักปลัดและผูที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ

เงินคาตอบแทนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)  60,000.00          

เพื่อจายเปนคาตอบแทนสมาชิก  อปพร.กรณี  อบต.กําปง  มีคําสั่งให อปพร.

หรือเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ  สําหรับพนักงานสวนตําบล

พนักงานจางสังกัดสํานักปลัด  อบต.กําปงและผูมีสิทธิไดรับตามกฎหมาย

และผูที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 10,000.00          

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล

ราชการตามคําสั่ง  อบต.กําปง 
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2 จํานวน บาท

(ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

3 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

3.1 จํานวน บาท

-

3.2 จํานวน บาท

-

3.3 จํานวน บาท

-

รวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

40,000.00          

เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อสงเสริม สนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนเพื่อนําขอมูล

มาจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นและการจัดเวทีประชาคม เพื่อสงเสริมการมีสวน

สําหรับจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียนและคาใชจาย

อื่น ๆ  ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล  

ลูกจางประจํา พนักงานจาง  คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล  

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  อปพร. ,อสม. และบุคคลภายนอกที่ได

รับคําสั่งใหไปราชการในอํานาจหนาที่และภารกิจขององคการบริหารสวนตําบล

(ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

คาใชจายตามโครงการจัดทําแผนชุมชน 

คาจัดซื้อหนังสือพิมพ ตั้งไว  58,400  บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ

หนังสือพิมพสําหรับหมูบาน จํานวน 15  หมูบาน  และที่ทําการองคการ

บริหารสวนตําบลกําปง รวม 16 ฉบับตอวัน ตลอดป365 วัน เปนเงิน  

58,400  บาท

1- คาจางเหมาบริการ (คาจางเหมาบริการใหผูรับจางทําการอยางหนึ่งอยาง

ใด  ซึ่งมิใชเปนการประกอบดัดแปลง  ตอเติมครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางอยางใด

และอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง  เชน  คาจางเหมาสูบน้ํา  คาจางแบก

หามสัมภาระ  คาหาบของ  คาบริการกําจัดปลวก  คาจางผูแสดงแบบ  และ

คาซอมแซมทรัพยสิน ฯลฯ

- คาติดตั้งโทรศัพท  คาใชจายตาง ๆ  ในการติดตั้งโทรศัพท ยกเวนคาตูสาขา 

 คาเครื่องโทรศัพทพวงภายใน และเครื่องโทรศัพทภายใน  ฯลฯ

- คาเชาพื้นที่สําหรับจัดทําเว็บไซต

(ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 100,000.00        

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 40,000.00          

- คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จํานวน 20,000 บาท

- คาเลี้ยงรับรองในการประชุม จํานวน 20,000 บาท

(ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

คาใชจายในการเลือกตั้ง 50,000.00          

สําหรับจายเปนคาใชจายในการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบล  และ

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลกรณีครบวาระและกรณีแทนตําแหนงที่วาง
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3.4 จํานวน บาท

-

หรือนอกราชอาณาจักรของคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล  สมาชิกสภาองค

การบริหารสวนตําบล  พนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจําพนักงานจาง   

กลุมผูนําหมูบาน  กลุมสตรีแมบาน  กลุมอาชีพ  กลุมอาสาสมัครตาง ๆ และ

กลุมเยาวชน ฯลฯ

4 จํานวน บาท

-

รวม บาท

1 จํานวน บาท

-

2 วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน บาท

-

3 จํานวน บาท

-

(ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

คาใชจายในการจัดฝกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน 20,000.00          

เพื่อจายเปนเงินคาสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ  เชน  แปรง  ไมกวาด  สบู  

ผงซักฟอก น้ํายาทําความสะอาด ถวยชาม  ชอนสอม  มีด  กระทะไฟฟา  

หมอหุงขาวไฟฟา  กระติกน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง ถังแกส  ฯลฯ (ตั้งจายจาก

เงินรายได)

ใชงานไดตามปกติ  เชน  รถยนต รถจักรยานยนต  เครื่องพิมพดีด  

วัสดุสํานักงาน 50,000.00         

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน  เชน  กระดาษ  สมุด เทปพีวีซี  ลวดเย็บ

กระดาษ  กาว  แฟม  แบบพิมพ  ตรายาง  ซอง  ธงชาติ ที่ถูพื้น  น้ําดื่ม 

เครื่องตัดกระดาษ  เครื่องเย็บกระดาษ  กุญแจ  เครื่องดับเพลิง  แผงปด

ประกาศกระดานไวทบอรด  แผนปายชื่อสํานักงาน  แผนปายจราจร  นาฬิกา 

เครื่องคํานวณเลข  ฯลฯ (ตั้งจายจากเงินรายได) 

10,000.00         

เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ   เชน  ฟวส  เทปพันสายไฟฟา  

สายไฟฟา  ปลั๊กไฟฟา  สวิตซไฟฟา   หลอดไฟฟา  ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ  

เบรกเกอร  บัลลารด  สตารทเตอร  สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ 

เครื่องรับโทรทัศนจานรับสัญญาณดาวเทียม ลําโพง  ไมโครโฟน  ไฟฉาย

สปอรตไลท  เครื่องสัญญาณเตือนภัย ฯลฯ (ตั้งจายจากเงินรายได)

วัสดุงานบานงานครัว 15,000.00         

เครื่องถายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องคอมพิวเตอร  ตู โตะ  ฯลฯ

(ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

คาวัสดุ  (533000) 235,000.00      

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดฝกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานในราชอาณาจักร

(ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

คาเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน 150,000.00       

เพื่อเปนคาใชจายในการซอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑภายในสํานักใหสามารถ
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4 วัสดุกอสราง จํานวน บาท

-

5 จํานวน บาท

-

6 จํานวน บาท

-

7 จํานวน บาท

-

8 จํานวน บาท

-

รวม บาท

1 จํานวน บาท

-

2 จํานวน บาท

-

3 จํานวน บาทคาโทรศัพท 20,000.00         

วัสดุคอมพิวเตอร 30,000.00         

คาสาธารณูปโภค  (534000) 169,000.00      

คาไฟฟา  120,000.00      

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  แผนดิสกบันทึกขอมูล  ตลับผง

หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร  หมึกสําหรับเครื่องพิมพอิงคเจ็ท  

แปนพิมพ  เมาส  เครื่องกระจายสัญญาณ  เครื่องอานและบันทึกขอมูล   

โปรแกรมคอมพิวเตอรหรือซอฟตแวรที่มีราคาหนวยหนึ่งไมเกิน  20,000  

บาท  ฯลฯ(ตั้งจายจากเงินรายได)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 100,000.00       

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นตางๆ เชน น้ํามันดีเซล น้ํามัน

เบนซิน แกสหุงตม  น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ (ตั้งจายจากเงินรายได)

วัสดุการเกษตร 10,000.00         

เพื่อจายเปนคาไฟฟา  สําหรับอาคารที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล และ

อาคารหรือสถานที่อื่นๆ ที่อยูในความดูแลรับผิดชอบ  (ตั้งจายจากเงินรายได)

คาน้ําประปา -                   

เพื่อจายเปนคาไฟฟา  สําหรับอาคารที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล และ

อาคารหรือสถานที่อื่นๆ ที่อยูในความดูแลรับผิดชอบ  (ตั้งจายจากเงินรายได)

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร  สําหรับใชในการบํารุงรักษาตนไมและ

กําจัดวัชพืชบริเวณโดยรอบอาคารที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล  เชน  

สารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช  ปุย  พันธุพืช  สปริงเกลอร ฯลฯ (ตั้งจาย

จากเงินรายได)

10,000.00         

เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ  เชน  ไมตาง ๆ น้ํามันทาไม  ทินเนอร

  สี  ปูนซีเมนต  อิฐหรือซีเมนตบล็อก  คอน  จอบ  เลื่อย ฯลฯ (ตั้งจายจาก

เงินรายได)

วัสดุยานพาหนะและขนสง 10,000.00         

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณตาง ๆ ของรถยนตสวนกลาง 

รถจักรยานยนต  เชน  แบตเตอรี่  ยางนอก  สายไมล  เพลา  ตลับลูกปน   

น้ํามันเบรก  นอตและสกรู  กระจกมองขาง  หมอน้ํา  กันชน  สัญญาณไฟ

ฉุกเฉิน  ฯลฯ  (ตั้งจายจากเงินรายได)
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-

4 จํานวน บาท

-

5 จํานวน บาท

-

รวม บาท

รวม บาท

1 จํานวน บาท

1.1 จํานวน

1.2 จํานวน

1.3 จํานวน

1.4 จํานวน

1.5 จํานวน

1.6 จํานวน

* มีคุณสมบัติ ดังนี้ ความเร็วในการถายเอกสาร 20 แผน/นาที (A4)

* สามารถถายเอกสารดวยกระดาษ A5-A3 ได

* ระบบอานตนฉบับเพียงครั้งเดียว ทําสําเนาไดหลายชุด สามารถจัดชุดได

* เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน Printer, Copier และ Scanner  ภายในเครื่องเดียวกัน

* อัตราสวนในการยอ-ขยาย ดวยระบบเลนซซูม 

* สามารถถายเอกสารลงบนกระดาษธรรมดา , กระดาษสี , กระดาษไข และแผนใส

(ตั้งจายจากเงินรายได) 

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูบานเลื่อนกระจก ขนาด 3 ฟุต  จํานวน  1  ตูๆ  (ตั้งจายจาก

เงินรายได)

คาจัดซื้อตูเก็บแบบฟอรม 7,200.00           

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเก็บแบบฟอรมจํานวน 15ลิ้นชัก ขนาดความยาว 35.70ซม.

ความลึก 45.70 เซนติเมตร ความสูง 132.40 ซม.  จํานวน  1  ตูๆ  (ตั้งจายจาก

เงินรายได)

คาจัดซื้อเกาอี้ทํางานพนักพิง มีแขน  3,000.00            

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน จํานวน 1 ตัวๆ (ตั้งจายจากเงินรายได) 

คาจัดซื้อเครื่องถายเอกสาร จํานวน 1 เครื่อง 95,000.00          

คาจัดซื้อตูบานเลื่อนกระจก ขนาด 3 ฟุต 3,500.00            

เพื่อเปนคาบริการระบบเชื่อมตออินเตอรเน็ตแบบความเร็วสูง   (ตั้งจายจาก

เงินรายได)

งบลงทุน  2,205,400.00   

คาครุภัณฑ  (541000) 2,205,400.00   

คาครุภัณฑสํานักงาน 156,700.00       

คาจัดซื้อมาหินออน จํานวน 20 ชุด 20,000.00          

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดมาหินออน จํานวน 20 ชุด (ตั้งจายจากเงินรายได) 

คาจัดซื้อชุดรับแขก 10,000.00          

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดรับแขก จํานวน 1 ชุด (ตั้งจายจากเงินรายได) 

เพื่อจายเปนคาเชาหมายเลขและคาใชบริการโทรศัพทพื้นฐาน  สําหรับ

องคการบริหารสวนตําบล (ตั้งจายจากเงินรายได)

คาไปรษณีย 5,000.00           

เพื่อจายเปนคาไปรษณีย (ตั้งจายจากเงินรายได)

คาบริการทางดานโทรคมนาคม   24,000.00        
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1.7 จํานวน

* มีคุณสมบัติ ดังนี้ แบบใชกระดาษธรรมดา

* ความเร็วในการสงเอกสารไมเกินกวา 6 วินาทีตอแผน

* สงเอกสารไดครั้งละไมนอยกวา 20 แผน

(ตั้งจายจากเงินรายได) 

2 จํานวน บาท

2.1 จํานวน

เพื่อจายเปนคาติดตั้งระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไรสาย ประกอบดวยรายละเอียด ดังนี้

* ชุดเครื่องสงกระจายเสียงชนิดใชความถี่วิทยุเชื่อมสัญญาณ จํานวน 1 ชุด

* ชุดเสาสงสัญญาณ จํานวน 1 ตน

* ชุดเครื่องรับวิทยุ ความถี่ 420.200 Mhz 1 ชุด

* คาซอมระบบเสียงเดิม

* คาอุปกรณสินคาและคาแรงติดตั้งและเขาระบบ

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

2.2 จํานวน

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

3 จํานวน บาท

3.1 จํานวน

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

คาครุภัณฑงานบานงานครัว 20,000.00          

คาจัดซื้อเครื่องทําน้ํารอน-น้ําเย็น จํานวน 2 เครื่อง 20,000.00          

เพื่อจายเปนคาเครื่องทําน้ํารอน-น้ําเย็น จํานวน 2 เครื่องๆละ 10,000 บาท

คาจัดซื้อระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไรสาย 1,950,000.00    

คาครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 1,967,000.00    

คาจัดซื้อเครื่องโทรสาร จํานวน 1 เครื่อง 18,000.00         

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโทรทัศน แอล ซี ดี ขนาด 40 นิ้ว มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ระดับความละเอียด เปนความละเอียดของจอภาพ (Resolution) 1920x1080  

พิกเซล

2. ขนาดที่กําหนดเปนขนาดจอภาพขั้นต่ํา 40 นิ้ว

3. คาความสวาง(Brightness) ไมต่ํากวา 450 cd/m2

4. คาคอนทราสต(Contrast) ไมต่ํากวา 1000:1 

5. ความเร็วการแสดงผล หรือคาของเวลาในการตอบสนอง(Response Time) ขั้นต่ํา

 8 มิลลิวินาที(ms)

6. ชองรับสัญญาณอยางนอยประกอบดวย ชองรับสัญญาณโทรทัศน VCD DVD 

 C t  

คาจัดซื้อโทรทัศน แอล ซี ดี ขนาด 40 นิ้ว 17,000.00         
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4 จํานวน บาท

4.1 จํานวน

* มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 750 VA

* สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

5 จํานวน บาท

5.1 จํานวน

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

รวม บาท

รวม บาท

รวม บาท

รวม บาท

1 จํานวน บาท

เปนสาธารณะประโยชน

1.1 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอโนนไทย ตามโครงการ จํานวน บาท

จัดงานรัฐพิธี

-

ตามเอกสารแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) ลําดับที่ 4 หนา 86 และจะ

ดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการกระจาย

อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับจังหวัดแลว

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

20,000.00          

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการจัดงานรัฐพิธี

เงินอุดหนุน  (561000) 67,000.00        

เงินอุดหนุนหนวยงานของรัฐหรือองคกรเอกชนในกิจกรรมอัน 67,000.00         

รายจายอื่น  (551000) -                   

ไมมี

งบเงินอุดหนุน  (560000) 67,000.00        

คาจัดซื้อเต็นททรงโคง จํานวน 2 หลัง 60,000.00          

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเต็นททรงโคง จํานวน 2 หลังๆ ละ 30,000 บาท โดยมีขนาด 

4X8X2.3 เมตร

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา จํานวน 1 เครื่อง 1,700.00           

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา จํานวน 1 เครื่อง  มีคุณสมบัติ ดังนี้

งบรายจายอื่น  (550000) -                   

คาครุภัณฑคอมพิวเตอร 1,700.00           

คาครุภัณฑอื่น 60,000.00          
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1.2 อุดหนุนสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นอําเภอ จํานวน บาท

-

ดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการกระจาย

อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับจังหวัดแลว

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

1.3 จํานวน บาท

-

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

17,000.00         

โนนไทย ตามโครงการหาพัสดุ ครุภัณฑและคาใชจาย

ของศูนยขอมูลขาวสารการซื้อหรือจางขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นอําเภอโนนไทย

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการหาพัสดุ ครุภัณฑและคาใชจายของศูนยขอมูล

ขาวสารการซื้อหรือจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอโนนไทย

ตามเอกสารแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) ลําดับที่ 5 หนา 86 และจะ

อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรโนนไทย  ตามโครงการเสริม 30,000.00 

สรางความรูและวินัยจราจร

เพื่อจายตามโครงการเสริมสรางความรูและวินัยจราจร

ตามเอกสารแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) ลําดับที่ 4 หนา 75

และจะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ

อํานวยการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับจังหวัดแลว
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รวม บาท

รวม บาท

รวม บาท

1 จํานวน บาท

-

ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป

2 จํานวน บาท

-

ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป

3 จํานวน บาท

- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของผูอํานวยการกองคลังเดือนละ 3,500บาท

4 จํานวน บาท

-

ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป

5 จํานวน บาท

-

ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร  (520000) 1,650,480.00   

เงินเดือน  (ฝายประจํา)  522000 1,650,480.00   

เงินเดือนพนักงาน 819,120.00       

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป  

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557

องคการบริหารสวนตําบลกําปง   อําเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา

ดานบริหารงานทั่วไป  (00100)   แผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)

งานบริหารงานคลัง  (00113) 2,577,980.00  

ใหแกพนักงานสวนตําบลสังกัดกองคลัง

คาจางลูกจางประจํา 233,160.00       

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกลูกจางประจําสังกัดกองคลังจํานวน  2  อัตรา  

ดังนี้ ตําแหนงเจาพนักงานพัสดุ และตําแหนง  เจาพนักงานธุรการ

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบลสังกัดกองคลังเพื่อจายเปน

เงินเดือนจํานวน  6 อัตรา ดังนี้ ตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง ตําแหนง   

นักวิชาการเงินและบัญชี  ตําแหนงนักวิชาการพัสดุ ตําแหนงนักวิชาการ

จัดเก็บรายไดตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชี และตําแหนงเจา

พนักงานจัดเก็บรายได 

เงินเพิ่มตางๆ  ของพนักงาน 75,000.00         

เพื่อจายเปนเงินคาครองชีพชั่วคราว,เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิหรือเงินเพิ่มอื่นๆ

เงินประจําตําแหนง  42,000.00         

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

เงินเพิ่มตางๆ  ของลูกจางประจํา 36,000.00          

เพื่อจายเปนเงินคาครองชีพชั่วคราว,เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒหรือเงินเพิ่มอื่นๆ

ใหแกลูกจางประจําสังกัดกองคลัง 
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6 จํานวน บาท

-

ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป

7 จํานวน บาท

-

ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป

รวม บาท

รวม บาท

1 จํานวน บาท

-

ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป

2 จํานวน บาท

-

ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป

3 จํานวน บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล

ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป

คาจางพนักงานจาง 286,920.00       

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานจาง สังกัดกองคลังเพื่อจายเปนคาจาง  

จํานวน   4   อัตรา  ดังนี้ พนักงานจางตามภารกิจคือ ตําแหนงผูชวย

เจาหนาที่การเงินและบัญชี ตําแหนงผูชวยเจาหนาที่พัสดุ ตําแหนงผูชวย

เจาหนาที่จัดเก็บรายได  พนักงานจางทั่วไปคือ ตําแหนงคนงานทั่วไป

เงินเพิ่มตางๆ  ของพนักงานจาง 158,280.00       

คาตอบแทน  (531000) 270,200.00      

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก  อปท. 230,200.00       

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติราชการในกรณีไมมีพนักงานสวนตําบล

เพื่อจายเปนเงินคาครองชีพชั่วคราว,เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิหรือเงินเพิ่มอื่นๆ

ใหแกพนักงานจางชั่วคราว สังกัดกองคลัง

งบดําเนินการ  (530000) 830,200.00      

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 20,000.00          

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงาน

สวนตําบลพนักงานจางสังกัดกองคลัง อบต.กําปง หรือผูปฏิบัติงาน

หรือยืมตัวมาชวยราชการกองคลัง  หรือผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน

แกกองคลัง  หรือเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษสําหรับพนักงาน

สวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจางกองคลังและผูมีสิทธิไดรับตามกฎหมาย

สังกัดกองคลัง  และผูที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ

นอกเวลาราชการตามคําสั่ง  อบต.กําปง  

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 20,000.00          
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รวม บาท

1 จํานวน บาท

-

2 จํานวน บาท

-

(ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

3 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

3.1 จํานวน บาท

-

3.2 จํานวน บาท

-

4 จํานวน บาท

-

รวม บาท

1 จํานวน บาท

-

คาใชสอย  (532000) 450,000.00       

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 300,000.00       

เพื่อจายเปนคาเลี้ยงรับรองขององคการบริหารสวนตําบล  เชน  การเลี้ยง

รับรอง สวนราชการตาง ๆ  ฯลฯ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 40,000.00          

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาลงทะเบียน  คาพาหนะ  คา

เชาที่พัก  คาเบี้ยเลี้ยง  และคาใชจายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ  หรือ

อบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบลและลูกจางประจํา

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตาง  ๆ  (คาจางเหมาบริการใหผูรับจางทํา

การอยางหนึ่งอยางใด ซึ่งมิใชเปนการประกอบดัดแปลง  ตอเติมครุภัณฑหรือ

สิ่งกอสรางอยางใด และอยูความรับผิดชอบของผูรับจาง )  คาใชจายในการ

ปรับปรุงฐานขอมูลในการจัดทําแผนที่ภาษี   คาดําเนินการจัดทําขอมูลแผนที่

ภาษีในเขตองคการบริหารสวนตําบลกําปง  ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 20,000.00          

ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป

คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน 40,000.00          

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑและ

ทรัพยสินอื่น ๆ  เชน รถยนตรถจักรยานยนตเครื่องถาย

เอกสาร  เครื่องคอมพิวเตอร  เครื่องปรับอากาศ  ตู โตะ  ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป

ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป

คาใชจายในการจัดอบรมเกี่ยวกับภาษี 50,000.00          

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดอบรมเกี่ยวกับภาษีขององคการบริหารสวนตําบล

กําปง   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2557

คาวัสดุ  (533000) 110,000.00       

วัสดุสํานักงาน 50,000.00         

เเพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ  เชน  กระดาษ  แฟม  ปากกา  

ดินสอ  แบบพิมพ  ฯลฯ (ตั้งจายจากเงินรายได) 
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2 จํานวน บาท

-

3 จํานวน บาท

-

4 จํานวน บาท

-

รวม บาท

รวม บาท

1 จํานวน บาท

1.1 จํานวน บาท

1.2 จํานวน บาท

2 จํานวน บาท

2.1 จํานวน บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ  สิ่งของเครื่องใชสําหรับงานบานงานครัว  เชน แปรง ไม

กวาด จาน ชาม แกว สบู(ตั้งจายจากเงินรายได)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 10,000.00         

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นตาง ๆ ที่ใชในการปฏิบัติ

ราชการ(ตั้งจายจากเงินรายได)

วัสดุคอมพิวเตอร 40,000.00         

วัสดุงานบานงานครัว 10,000.00         

คาครุภัณฑสํานักงาน 48,000.00         

คาจัดซื้อชุดรับแขก 15,000.00          

        เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดรับแขก จํานวน 1 ชุด (ตั้งจายจากเงินรายได) 

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ คอมพิวเตอร  เชน   ตลับผงหมึกสําหรับ

เครื่องพิมพแบบเลเซอร  แผนหรือ จานบันทึกขอมูล  เทปบันทึกขอมูล  

หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพ คอมพิวเตอร  กระดาษตอเนื่อง  

โปรแกรมคอมพิวเตอรหรือซอฟแวร (ตั้งจายจากเงินรายได)

งบลงทุน  97,300.00        

คาครุภัณฑ  (541000) 97,300.00        

คาจัดซื้อกลองถายรูปดิจิตอล  จํานวน   1  เครื่อง 6,000.00            

คาจัดซื้อโตะเหล็กทํางานพรอมกระจก 33,000.00         

        เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะเหล็กทํางานพรอมกระจก ขนาด 4 

ฟุต และเกาอี้พนักพิง กลางหุมหนังเทียมสีดํา จํานวน  2  ชุด ๆ ละ 

 16,500.- บาท  (ตั้งจายจากเงินรายได)

คาครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 6,000.00            
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3 จํานวน บาท

3.1 จํานวน บาท

*

*

*

*

*

*

*

3.2 จํานวน บาท

*

         เพื่อจายเปนคาจัดซื้อกลองถายรูปดิจิตอล  จํานวน   1  เครื่องมีคุณสมบัติ 

ดังนี้ 

1. เปนกลองคอมแพค (Compact Digital Camera)

2. ความละเอียดไมนอยกวา 12 ลานพิกเซล

3. มีระบบแฟลช (Flash) ในตัว

4. สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกขอมูลไดอยางสะดวกเมื่อขอมูลเต็ม หรือ เมื่อ

ตองการเปลี่ยน

5. สามารถโอนถายขอมูลจากกลองไปยังเครื่องคอมพิวเตอรไดและมีกระเปาบรรจุ

กลอง (ตั้งจายจากเงินรายได)

คาครุภัณฑคอมพิวเตอร 43,300.00         

มีหนวยความจําหลัก  (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอย กวา 

มีหนวยจัดเก็บขอมูล   (Hard  Disk)  ชนิด  SATA  หรือดีกวา  ขนาด  

ความจุไมนอยกวา  1  TB   จํานวน  1  หนวย

มี  DVD-RW   หรือดีกวา  จํานวน  1  หนวย

มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย   แบบ  Gigabit  Ethernet  หรือดีกวา 

จํานวนไมนอยกวา   1   ชอง

มีจอแสดงผลแบบ  LCD  หรือดีกวา  มี  Contrast  Ratio  ไมนอยกวา 

600 : 1  และมีขนาดไมนอยกวา   18   นิ้ว   จํานวน   1  หนวย

ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล  25,000.00         

        เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  สําหรับงาน

ประมวลผล แบบที่  1 จํานวน  1  เครื่อง  คุณลักษณะพื้นฐาน

มีหนวยประมวลผลกลาง  (CPU)   ไมนอยกวา  4  แกนหลัก  (4  core)

และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา  2.5  GHz  และมี

หนวยความจํา แบบ  Cache  Memory  ไมนอยกวา  6  MB  จํานวน  1 

หนวย

มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก  ที่มี

หนวยความจําขนาดไมนอยกวา  1  GB

คาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด  LED  ขาวดํา 13,000.00         

        เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด  LED  

ขาวดํา จํานวน  1  เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน
มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา  1,200x600  bpi
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* มีความเร็วในการพิมพไมนอยกวา  30  หนา/นาที

* สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได

* มีหนวยความจํา   (Memory)   ขนาดไมนอยกวา   32   MB 

* มี  Interface  แบบ  1x Parallel หรือ  1xUSB  2.0  หรือดีกวา

*

3.3 จํานวน บาท

* มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา   1   KVA   และ   600  W

* สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยหวา  15  นาที

ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

คาจัดซื้อจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ   ขนาด  1  KVA 5,300.00            

        เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด  LED  

ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

สามารถใชไดกับ  A4 ,  Letter ,  Legal  และ  Custom  

โดยมีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา  250  แผน
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รวม บาท

รวม บาท

รวม บาท

1 บาท

1.1 จํานวน บาท

-

1.2 จํานวน บาท

-

1.3 จํานวน บาท

-

1.4 จํานวน บาท

-

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป  

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557

องคการบริหารสวนตําบลกําปง   อําเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานการรักษาความสงบภายใน  (00120) 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  3,000,000.00 

คาใชจายในโครงการสงเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 % 10,000.00 

งบดําเนินการ  (530000) 170,000.00 

คาใชสอย  (532000) 170,000.00 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายตามโครงการลดอุบัติภัย 40,000.00 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการปองกันอุบัติเหตุทางถนน  ทั้งถนนสายหลักและ

ถนนสายรองในชวงเทศกาลปใหม และสงกรานต  ที่มีวันหยุดราชการ

ติดตอกันหลายวัน โดยการรณรงคประชาสัมพันธผูใชรถใชถนนตระหนักถึง

การปฏิบัติตนใหถูกตองตามกฎหมายและวินัยจราจร  ตรวจสอบเสนทาง

คมนาคมที่เปนจุดเสี่ยงอันตราย ติดตั้งปายสัญญาณเพื่อใหประชาชนทราบ

ถนนที่อยูระหวางการกอสรางปรับปรุงซอมแซม ตั้งจุดตรวจ จุดสกัดและจุด

บริการประชาชน

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมรณรงคประชาสัมพันธสงเสริมการ

สวมหมวกนิรภัยในเขตตําบลกําปง

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน

คาใชจายในการฝกซอมแผนการปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย

20,000.00 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกซอมแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ขององคการบริหารสวนตําบลกําปง

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน

คาใชจายตามโครงการพัฒนาศักยภาพเครือขาย อปพร. 100,000.00 

เพื่อจายเปน   คาใชจายในการฝกอบรมหลักสูตร   อปพร. และหลักสูตร

เฉพาะทางในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
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รวม บาท

รวม บาท

1 จํานวน บาท

1.1  คาจัดซื้อรถบรรทุกน้ําดับเพลิงอเนกประสงค จํานวน บาท

-

*

* น้ําหนักของรถรวมน้ําหนักบรรทุก (G.V.W.)ไมต่ํากวา 15,000 กิโลกรัม

* ตัวถังบรรทุกน้ําสรางจากเหล็กเคลือบโลหะปองกันสนิม

*

*

*

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน

งบลงทุน  2,830,000.00 

คาครุภัณฑ  (541000) 2,830,000.00 

ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 2,830,000.00 

2,800,000.00 

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อรถบรรทุกน้ําดับเพลิงอเนกประสงค ชนิด 6 ลอ 

แบบหัวเก็งหนาสั้น มีประตูเปด-ปด พรอมที่ล็อคสามารถนั่งปฏิบัติงานได

ไมนอยกวา 3 ที่นั่ง รวมทั้งพนักงานขับรถ ตอนทายหลังเกงเปนถัง

บรรทุกน้ํารูปวงรี ขนาดความจุน้ํา 7,000 ลิตรเครื่องยนตดีเซล มีกําลัง

แรงมาสูงสุดไมนอยกวา240แรงมาจํานวน1 คัน มีคุณสมบัติ ดังนี้

ปมสูบน้ําทําดวยเหล็กหลอ อัตราการสูบสงสูงสุดไมนอยกวา 1,800 

ลิตรตอนาทีที่รอบไมเกิน 1,100 รอบตอนาที ปมสูบน้ําไดรับกําลัง

ขับเคลื่อนจากเครื่องยนตของรถสามารถสูบสงน้ําไดไมนอยกวา 1,500 

ลิตรตอนาที ที่รอบไมเกิน 800รอบตอนาที

เครื่องสูบน้ําเปนปมสูบน้ําถายทอดกําลังของเครื่องยนตของรถยนตดวย

ระบบ P.T.O. มีเรือนปมและใบพัดทําจากโลหะหรือเหล็กหลอ หรือ

ทองเหลือง หรืออลูมิเนียม อัตราการสูบสงสูงสุดไมนอยกวา 1,500 

ลิตรตอนาที

*การพนสีและขอความ ตามความตองการของผูซื้อกําหนด ,ระบบ

สัญญาณไฟฉุกเฉินไฟสองสวางจํานวน 1 ชุดและสัญญาณเสียงไซเรน

พรอมลําโพงซาย-ขวา บนหลังคาเกง จํานวน 1 ชุด พรอมสปอรตไลท

หมุนไดรอบตัวขนาดไมนอยกวา 100 วัตต จํานวน 1 ชุดและเครื่องมือ

และอุปกรณตางประจํารถ ตามลักษณะดังนี้ ติดตั้งเกจและสัญญาณ

ตางๆ , ทอดูดน้ําแบบตัวหนอน จํานวน 1 ชุด,

เครื่องสูบน้ําเปนแรงเหวี่ยงหนีศูนย ระบบทอน้ํา แทนปนฉีดน้ํา/ชุดหัวฉีด

น้ํา เปนราคาพรอมอุปกรณ
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1.2  คาจัดซื้อรถเทรลเลอรบรรทุกเรือ จํานวน บาท

-

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน

30,000.00 

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อรถเทรลเลอรบรรทุกเรือ
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รวม บาท

รวม บาท

รวม บาท

1 จํานวน บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลสังกัดสวนการศึกษาฯ

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา

2 จํานวน บาท

-

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา

3 จํานวน บาท

- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของหัวหนาสวนการศึกษาฯ เดือนละ 3,500บาท

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา

4 จํานวน บาท

-

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา

5 จํานวน บาท

-

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา

รวม บาท

รวม บาท

1 จํานวน บาท

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  (00211) 6,064,700.00   

งบบุคลากร  (520000) 352,280.00      

เงินเดือน  (ฝายประจํา)  522000 352,280.00      

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป  

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557

องคการบริหารสวนตําบลกําปง   อําเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา

ดานบริการชุมชนและสังคม  (00200)  แผนงานการศึกษา  (00210)

เพื่อจายเปนเงินคาครองชีพชั่วคราว,เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิหรือเงินเพิ่มอื่นๆ

ใหแกพนักงานสวนตําบลสังกัดสวนการศึกษาฯ  

คาจางพนักงานจาง 64,080.00         

เงินเดือนพนักงาน 194,280.00       

เงินเพิ่มตางๆ  ของพนักงาน 8,000.00            

เงินประจําตําแหนง  42,000.00         

เพื่อจายเปนเงินคาครองชีพชั่วคราว,เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิหรือเงินเพิ่มอื่นๆ  

ใหแกพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป  สังกัดสวนการศึกษาฯ

งบดําเนินการ  (530000) 2,218,520.00  

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป

สังกัดสวนการศึกษาฯ  

เงินเพิ่มตางๆ  ของพนักงานจาง 43,920.00         

คาตอบแทน  (531000) 54,940.00        

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก  อปท. 53,740.00         
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-

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา

2 จํานวน บาท

-

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา

รวม บาท

1 จํานวน บาท

1.1 จํานวน บาท

-

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา

2 จํานวน บาท

-

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา

3 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

3.1 จํานวน บาท

-

4 จํานวน บาท

-

รวม บาท

1 จํานวน บาท

-

หรือยืมตัวมาชวยราชการสวนการศึกษาฯ หรือผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน 

แกสวนการศึกษาฯ  หรือเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ  สําหรับพนักงาน

สวนตําบลและพนักงานจางของสวนการศึกษาฯ  และผูมีสิทธิไดรับตามกฎหมาย

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติราชการในกรณีไมมีพนักงานสวนตําบล 

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 75,000.00         

คาจางเหมาบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานรายวัน 75,000.00         

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1,200.00            

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก  ผูปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการ  ฯลฯ

คาใชสอย  (532000) 210,000.00      

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  คาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ  คา

เชาที่พัก  หรือไป  อบรมสัมมนา ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานรายวัน

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 100,000.00        

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานวันเด็กแหงชาติ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 30,000.00          

คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน 5,000.00            

วัสดุสํานักงาน 5,000.00           

เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของ  เครื่องใชตาง ๆ  เชน  กระดาษ  แฟม  ปากกา  

ดินสอ  ฯลฯ

เพื่อจายเปนคาบํารุงซอมแซมครุภัณฑ เชนเครื่อง

คอมพิวเตอร  เครื่องพิมพ ตู  โตะ และทรัพยสินอื่น  ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา

คาวัสดุ  (533000) 1,953,580.00   
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2 จํานวน บาท

-

3 จํานวน บาท

3.1

3.2

4 จํานวน บาท

4.1

5 จํานวน บาท

-

6 วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน บาท

-

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา

วัสดุงานบานงานครัว 20,000.00         

7,000.00          

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  แผนดิสก  โปรแกรมและอื่น ๆ  

ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวเพื่อใชในกิจกรรมศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กองคการบริหารสวนตําบลกําปง เชน  ที่นอนสําหรับเด็ก  ผาเช็ดหนา  แปง

  ยาสีฟน  แปรงสีฟน  น้ําปลา  น้ํายาลางจาน  ไมกวาด  ผงซักฟอกน้ํายาลาง

หองน้ํา ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา

วัสดุกีฬา 75,000.00        

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณกีฬา  ๑๕  หมูบาน ๆ  ละ  ๕,๐๐๐.-  บาท 

 เชน  ลูกฟุตบอล  ลูกเซปกตะกรอ  ลูกวอลเลยบอล ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา

คาอาหารเสริม (นม) 1,585,780.00  

คาใชจายในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กเล็กในศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กเล็กในศูนยพัฒนา

เด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลกําปง จํานวน 84,280 บาท

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา

คาอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 240,800.00       

คาจางเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กองคการบริหารสวนตําบลกําปง เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันสําหรับ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลกําปง  อัตราคนละ  20  บาท  

จํานวน  280  วัน

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา

คาใชจายโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน เพื่อจายเปนคาใชจาย

โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ใหแกกลุมโรงเรียน  จํานวน  ๖ โรงเรียน

(เด็กเล็ก-ประถมศึกษาปที่  ๖) ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลกําปง 

จํานวน 1,501,500 บาท

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา

81

ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ อบต.กําปัง



7 จํานวน บาท

-

รวม บาท

รวม บาท

1 จํานวน บาท

1.1 จํานวน บาท

-

วัสดุการศึกษา 20,000.00         

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการศึกษา เชน สื่อการเรียนการสอนตางๆ  หนังสือ

ของเลนสําหรับเด็กเพื่อฝกทักษะและพัฒนากลามเนื้อเปนตนเพื่อใชใน

กิจกรรมศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลกําปง

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 37,300.00         

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  สําหรับติดตั้งภายในอาคารศูนย

พัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลกําปง  ขนาด  ๓๐,๐๐๐  บีทียู  

จํานวน  ๑  เครื่อง  เครื่องละ  ๓๗,๓๐๐  บาท  (ราคารวมคาติดตั้ง)  โดยมี

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ  ดังนี้ 

๑. ขนาดที่กําหนดเปนขนาดที่ไมต่ํากวา

๒. ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง

๓. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น ขนาดไมเกิน 

๕๐,๐๐๐ บีทียู

ตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. ๒๑๓๕-๒๕๕๕

 และฉลากประหยัดไฟฟาเบอร ๕  และ ตองเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบ

สําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวยสงความเย็น และหนวยระบายความรอนจากโรงงาน

เดียวกัน

4. เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ ที่สามารถดักจับอนุภาคฝุนละออง

และสามารถถอดลางทําความสะอาดได

- ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน

- ชนิดติดผนัง

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา

งบลงทุน 48,900.00        

คาครุภัณฑ  (541000) 48,900.00        

คาครุภัณฑสํานักงาน 48,900.00         
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ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา

1.2 จํานวน บาท

-

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา

1.3 จํานวน บาท

-

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา

รวม บาท

รวม บาท

1 จํานวน บาท

1.1 จํานวน บาท

-

1.

2.

3.

4.

5

6

สําหรับชนิดตูตั้งพื้น เปนเครื่องปรับอากาศที่ไมมีระบบฟอกอากาศ

๖. มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร

๗. การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ ใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี 

เมื่อวันที่ ๙  มกราคม ๒๕๓๓ แจงตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

ที่ นร ๐๒๐๒/ว ๕  ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๓๓ และตามมติ

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ

คาจัดซื้อพัดลมติดผนัง จํานวน 4 ตัว 7,200.00           

งบเงินอุดหนุน  (560000) 3,445,000.00   

เงินอุดหนุน  (561000) 3,445,000.00   

เงินอุดหนุนสวนราชการ 3,445,000.00   

 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อพัดลมติดผนัง  สําหรับติดตั้งภายในอาคารศูนยพัฒนา

เด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลกําปง  ขนาด  ๑๖  นิ้ว จํานวน  ๔  ตัว  ตัว

ละ  ๑,๘๐๐.-  บาท ราคาพรอมติดตั้ง

จัดซื้อพัดลมติดเพดาน จํานวน 2 ตัว 4,400.00            

 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อพัดลมติดเพดาน  สําหรับติดตั้งภายในอาคารศูนย

พัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลกําปง  ขนาด  ๑๘  นิ้ว  จํานวน  ๒  

ตัว ๆ ละ  ๒,๒๐๐.-  บาท  (ราคารวมคาติดตั้ง)

โรงเรียนบานจาน      ๑๙๙  คน x  ๒๐  บาท ๒๐๐  วัน จํานวน  ๗๙๖,๐๐๐.-  บาท

โรงเรียนบานนา        ๒๑๗  คน x  ๒๐  บาท ๒๐๐  วัน จํานวน  ๘๖๘,๐๐๐.-  บาท

โรงเรียนบานออไพล   ๑๕๙  คน x  ๒๐  บาท ๒๐๐  วัน จํานวน  ๖๓๖,๐๐๐.-  บาท

โรงเรียนศรีชลสินธุ     ๑๒๖  คน x  ๒๐  บาท ๒๐๐  วัน จํานวน  ๕๐๔,๐๐๐.-  บาท

โรงเรียนบัวปุนสันเทียะฯ๗๗  คน x  ๒๐  บาท ๒๐๐  วัน จํานวน  ๓๐๘,๐๐๐.- บาท

โรงเรียนบานกําปง        ๔๗  คน x  ๒๐  บาท ๒๐๐  วัน จํานวน  ๑๘๘,๐๐๐.-  บาท

เงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันสําหรับเด็กอนุบาล-ชั้น 3,300,000.00    

ประถมศึกษาปที่ ๖ ทั้ง ๖โรงเรียน ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล

กําปง

เพื่อจายเปนคาอาหากลางวัน  มีรายละเอียดดังนี้

83

ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ อบต.กําปัง



1.2 จํานวน บาท

-

1.3 จํานวน บาท

-

1.4 จํานวน บาท

-

1.5 จํานวน บาท

-

1.6 จํานวน บาท

-

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานของโรงเรียนบานจาน

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา

เงินอุดหนุนโครงการแขงขันกีฬาโรงเรียนในตําบลกําปง  40,000.00          

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา

เงินอุดหนุนโครงการสงเสริมและอนุรักษศิลปวัฒนธรรม 50,000.00          

ประเพณีไทย  ใหแก  โรงเรียนบานจาน

จริยธรรม ตําบลกําปงใหแก  โรงเรียนบานออไพล

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานของโรงเรียนบานออไพล

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา

เงินอุดหนุนโครงการสงเสริมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 15,000.00          

ใหแก  โรงเรียนบานนา

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานของโรงเรียนบานนา

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา

เงินอุดหนุนโครงการพัฒนานักเรียนดานคุณธรรม  20,000.00          

เศรษฐกิจพอเพียงใหแก โรงเรียนบัวปุนสันเทียะอนุสรณ

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานของโรงเรียนบัวปุนสันเทียะอนุสรณ

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา

 ใหแก  โรงเรียนศรีชลสินธุ

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานของโรงเรียนศรีชลสินธุ

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา

เงินอุดหนุนโครงการสงเสริมอาชีพตามแนวปรัชญา 20,000.00          
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รวม บาท

รวม บาท

รวม บาท

1 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1.1 จํานวน บาท

-

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกายสําหรับผูปฏิบัติการในระบบการแพทยฉุกเฉิน

- เพื่อจายเปนคาวัสดุการแพทยที่จําเปนและเวชภัณฑสําหรับการบริการประชาชน

- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการผูปฏิบัติงานในระบบการแพทยฉุกเฉินที่ปฏิบัติงาน

ประจําในชุดปฏิบัติการฉุกเฉินขององคการบริหารสวนตําบลกําปง  เพื่อใหบริการ

ตลอด  24  ชั่วโมง

-

1.2 จํานวน บาท

โรคฉี่หนูและอุจจาระรวง

- เพื่อจายเปนคารณรงคประชาสัมพันธควบคุมและปองกันโรคติดตอ

- เพื่อจายเปนคาคาวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย

- เพื่อจายเปนคาคาน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อผสมน้ํายาเคมีพนยุง

- เพื่อจายเปนคาคาใชจายอื่นๆ 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป  

เพื่อจายเปนคาฝกอบรมเพิ่มพูนความรูผูปฏิบัติการในระบบการแพทยฉุกเฉิน

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557

องคการบริหารสวนตําบลกําปง   อําเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา

ดานบริการชุมชนและสังคม  (00200)  แผนงานสาธารณสุข  (00220)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธาณสุขอื่น  570,400.00 

งบดําเนินการ  (530000) 300,000.00 

คาใชสอย  (532000) 300,000.00 

คาใชจายในการจัดระบบการแพทยฉุกเฉินประจําตําบล 200,000.00 

(ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)

เพื่อจายเปนคาใชจายในการประชาสัมพันธชุดปฏิบัติการฉุกเฉินประจําตําบล

(ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)

คาใชจายในการควบคุมและปองกันโรคติดตอ ไดแก 100,000.00 

ไขเลือดออก ไขหวัดใหญสายพันธุใหม (ไขหวัด 2009) ไขหวัดนก  

85

ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ อบต.กําปัง



รวม บาท

รวม บาท

1 จํานวน บาท

1.1 จํานวน บาท

-

1.2 จํานวน บาท

-

1.3 จํานวน บาท

-

งบลงทุน 120,400.00      

คาครุภัณฑ  (541000) 120,400.00      

คาครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย 50,400.00         

คาจัดซื้อเครื่องดูดเสมหะ 27,000.00         

 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องดูดเสมหะ  มีคุณสมบัติดังนี้

1.มีมอเตอรใชกับกระแสไฟตรง 12 โวลล และกระแสสลับ 220 โวลล

2.สามารถปรับแรงดูดไดตั้งแต 0-08 MPa/600 mm.Hg อัตรา Air Folw rat:20

3.ภาชนะบรรจุของเหลวทําดวยพลาสติกอยางหนา ขนาดความจุ 1000 ซีซี

4. มีสายดูด ยาว 1.5 เมตรและมีสวิทซปด-เปดเครื่อง และมีปุมควบคุมแรงดูด

จํานวนชุดละ 13,500 บาท จํานวน 2 ชุด

(ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)

คาจัดซื้อสปอรตไลท แบบไรสาย 13,500.00         

 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสปอรตไลท แบบไรสาย  มีคุณสมบัติดังนี้

1.ใชงานงาย สะดวกกับการเคลื่อนที่ มีน้ําหนักเบา ใชงานโดยใชไฟจากแบตเตอรี่

รถยนตได

2. มีฐานแมเหล็กสามารถยึดติดกับหลังคารถขณะใชงานสองสวางได

3. ใชแหลงจากไฟจาก แบตเตอรี่รถยนต DC 12 Volt

4. ความสวางของแสงสปอรตไลท 100,000 แรงเทียน

5. น้ําหนัก 2.5 Kg.

6. หลอด 12 V 55W/100W ,ขนาด 230X220X190 mm

7. สามารถปรับหมุนรอบตัวได 355 องศาและสามารถปรับกมเงยได 120 องศา

จํานวน 1 ชุดๆ ละ 13,500 บาท

(ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)

คาจัดซื้อเปลตักอลูมิเนียม 9,900.00            

 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเปลตักอลูมิเนียม มีคุณสมบัติดังนี้

1.เปลตักเปนอุปกรณสําหรับเคลื่อนยายผูปวย/ผูบาดเจ็บ โดยเฉพาะผูที่มีปญหา

ทางดานกระดูกและมีอาการบาดเจ็บรุนแรง

2. มีเข็มขัดล็อคตัวผูปวย ปรับระดับใหกระชับได

3.ปรับขนาดความยาวไดตามความสูงของผูปวย(ปรับความยาวไดสูงสุด 200 ซม.)

4. รับน้ําหนักไดสูงสุด 150 กก. สามารถพับเก็บไดและน้ําหนักแปล 8 กก. มีสาย

รัดผูปวย 3 เสนจํานวน 1 ชุดๆ ละ 9,900  บาท
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2 จํานวน บาท

2.1 จํานวน บาท

-

รวม บาท

รวม บาท

1

1.1 จํานวน บาท

-

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

70,000.00         

70,000.00         

(ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)

ตามเอกสารแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) ลําดับที่ 3 หนา 81 

เปนการอุดหนุนตามภารกิจถายโอน

เงินอุดหนุนหนวยงานของรัฐหรือองคกรเอกชนในกิจกรรมอัน

เปนสาธารณะประโยชน

อุดหนุนกองทุนพัฒนาสาธารณสุขหมูบาน ในเขตตําบล 150,000.00 

กําปง 15 หมู โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน

คาครุภัณฑอื่นๆ

คาจัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน จํานวน 1 เครื่อง

 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน  มีคุณสมบัติดังนี้

1. ความสามารถในการพนหมอกควัน ในการพนหมอกควันแตละครั้งจะมีกลุมควันที่

เกิดจากน้ํามันผสมกับสารเคมี

2. ถังน้ํายามีความทนทาน และไมเกิดสนิมเพราะถังน้ํายาผลิตจากเหล็กซึ่งปลอดสนิม

3.หองเผาไหม กําลังอัด 18.7กิโลวัตต 25.4แรงมา

4. เครื่องพนสตารทติดงาย ระบบจุดระเบิดใชพลังงานจากถานไฟฉาย 4 กอน ตอ

แบบอนุกรม คอยลจุดระเบิดสัญญาณอิเล็กทรอนิกส

5. ถังบรรจุน้ํายาความจุ 6.5 ลิตร

6. น้ําหนักเครื่องเปลา 8.8 กก.

7. ขนาดตัวเครื่อง(โดยประมาณ) 29*33*133 ซม.

8. แรงดันในถังน้ํามันเชื้อเพลิงประมาณ 0.08บาร

(ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)

เเพื่อจายเปนคากิจกรรมสาธารณสุขภายในหมูบาน

งบเงินอุดหนุน  (560000) 150,000.00 

เงินอุดหนุน  (561000) 150,000.00 
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รวม บาท

รวม บาท

รวม บาท

1 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1.1 จํานวน บาท

-

1.2 จํานวน บาท

-

พัฒนาบทบาทสตรีภายในองคการบริหารสวนตําบลกําปง

รวม บาท

รวม บาท

1

1.1 จํานวน บาท

-

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป  

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557

องคการบริหารสวนตําบลกําปง   อําเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานสังคมสงเคราะห  (00230)  

(ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห)

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 235,000.00 

งบดําเนินการ  (530000) 130,000.00 

คาใชสอย  (532000) 130,000.00 

คาใชจายในการสงเคราะหครอบครัวผูมีรายไดนอย 100,000.00 

ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส 

(ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห)

งบเงินอุดหนุน  (560000) 105,000.00 

คาใชจายตามโครงการสงเสริมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 30,000.00 

เพื่อพัฒนาบทบาทสตรีภายในองคการบริหารสวนตําบลกําปง

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการสงเสริมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อ

เงินอุดหนุน  (561000) 105,000.00 

20,000.00 

โลหิตเพื่อการกุศลและสนับสนุนกิจกรรมการดําเนินงานของกิ่งกาชาด

อําเภอโนนไทย

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการบริจาคโลหิตเพื่อการกุศลและสนับสนุน

กิจกรรมการดําเนินงานของกิ่งกาชาดอําเภอโนนไทย

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการสงเคราะหครอบครัวผูมีรายไดนอย 

ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส

เงินอุดหนุนหนวยงานของรัฐหรือองคกรเอกชนในกิจกรรมอัน

เปนสาธารณะประโยชน

อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอโนนไทย  ตามโครงการบริจาค
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ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห

1.2 จํานวน บาท

-

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห

1.3 จํานวน บาท

-

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห

ตามเอกสารแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) ลําดับที่ 6 หนา 81 

และจะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ

อํานวยการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับจังหวัดแลว

ตามโครงการเงินอุดหนุนการจัดแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งที่ 43 (พ.ศ.

2557) และการแขงขันกีฬาคนพิการแหงชาติ ครั้งที่ 33 (พ.ศ.2558)

 ประจําปงบประมาณ 2557-2558

อุดหนุนสํานักงานเหลากาชาดจังหวัดนครราชสีมา  ตาม 5,000.00 

โครงการจัดหารายไดเพื่อจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและใหความ

ชวยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหลากาชาดจังหวัดนครราชสีมา 

ประจําปงบประมาณ 2557

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการจัดหารายไดเพื่อจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและ

ใหความชวยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหลากาชาดจังหวัดนครราชสีมา 

ประจําปงบประมาณ 2557

ตามเอกสารแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) ลําดับที่ 6 หนา82 

และจะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ

อํานวยการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับจังหวัดแลว

อุดหนุนสํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา  80,000.00 

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการเงินอุดหนุนการจัดแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งที่ 

43 (พ.ศ.2557) และการแขงขันกีฬาคนพิการแหงชาติ ครั้งที่ 33 (พ.ศ.

2558) ประจําปงบประมาณ 2557-2558

ตามเอกสารแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) ลําดับที่ 7 หนา 70 

และจะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ

อํานวยการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับจังหวัดแลว
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รวม บาท

รวม บาท

รวม บาท

1 จํานวน บาท

-

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

2 จํานวน บาท

-

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

3 จํานวน บาท

- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของผูอํานวยการกองชางเดือนละ 3,500บาท

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

4 จํานวน บาท

-

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

5 จํานวน บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาครองชีพชั่วคราว ,เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิหรือเงินเพิ่มอื่นๆ

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป  

เงินเดือน  (ฝายประจํา)  522000 955,600.00      

เงินเดือนพนักงาน 695,640.00      

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบลสังกัดกองชาง จํานวน  3  

อัตรา คือตําแหนงผูอํานวยการกองชาง  ตําแหนงนายชางโยธา  ตําแหนงเจา

พนักงานธุรการ

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557

องคการบริหารสวนตําบลกําปง   อําเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา

ดานบริการชุมชนและสังคม  (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน  (00240)

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 3,097,300.00  

งบบุคลากร  (520000) 955,600.00      

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป  

เงินเพิ่มตางๆ  ของพนักงานจาง  55,000.00         

เงินประจําตําแหนง  42,000.00         

คาจางพนักงานจาง  101,400.00       

เงินเพิ่มตางๆ  ของพนักงาน 61,560.00         

เพื่อจายเปนเงินคาครองชีพชั่วคราว,เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิหรือเงินเพิ่มอื่นๆ

ใหแกพนักงานสวนตําบลสังกัดกองชาง

ใหแกพนักงานจางตามภารกิจ
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รวม บาท

รวม บาท

1 จํานวน บาท

-

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

2 จํานวน บาท

-

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

3 จํานวน บาท

-

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

รวม บาท

1

1.1 จํานวน บาท

-

1.2 จํานวน บาท

-

คาตอบแทน  (531000) 178,000.00      

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก  อปท. 134,000.00       

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติราชการในกรณีไมมีพนักงานสวนตําบล

งบดําเนินการ  (530000) 573,000.00      

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 20,000.00          

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกราชการใหแกพนักงานสวนตําบล

พนักงานจางสังกัดกองชาง  อบต.กําปง  หรือผูปฏิบัติงานนอกเวลา

หรือยืมตัวมาชวยราชการ หรือผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก  อบต.

หรือเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ  สําหรับพนักงานสวนตําบล

พนักงานจางสังกัดกองชาง  อบต.กําปงและผูมีสิทธิไดรับตามกฎหมาย

และผูที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ 

คาใชสอย  (532000) 250,000.00      

ราชการตามคําสั่ง  อบต.กําปง 

คาเชาบาน 24,000.00         

เพื่อจายเปนเงินคาเชาบานใหกับพนักงานสวนตําบลสังกัดกองชาง

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ  คาจางเหมาบริการ  เชน 

 คาจางเหมาแบกหามสัมภาระ  คาถายเอกสารพิมพเขียว  คาบริการลางอัด

ภาพ  คาธรรมเนียมตาง ๆ ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

เพื่อจายเปนคาดําเนินการตามโครงการรายจายเพื่อการลงทุนที่ดินและ

สิ่งกอสราง และในการรังวัดตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณประโยชน

คาใชจายในการรังวัดตรวจสอบแนวเขตที่

สาธารณประโยชน  ในพื้นที่ขององคการบริหารสวน

ตําบลกําปง

50,000.00          

คาใชจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ  

คาจางเหมาบริการ

150,000.00       
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2 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

2.1 จํานวน บาท

-

3 จํานวน บาท

-

รวม บาท

1 จํานวน บาท

-

2 จํานวน บาท

-

3 จํานวน บาท

-

4 วัสดุกอสราง จํานวน บาท

-

5 จํานวน บาท

-

6 จํานวน บาท

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน 30,000.00          

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑเชน

รถจักรยานยนต  เครื่องคอมพิวเตอร โตะ ตู ฯลฯ คา

บํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่น ๆ  เชน วัสดุตาง ๆ

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

คาวัสดุ  (533000) 145,000.00      

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 20,000.00          

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  สําหรับคาเบี้ยเลี้ยง คา

พาหนะ  คาเชาที่พักคาลงทะเบียนและคาใชจายอื่น ๆ  ในการเดินทางไป

ราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

วัสดุงานบานงานครัว 5,000.00           

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ  เชน  แปรง  ไมกวาด  สบู  

ผงซักฟอก  ฯลฯ (ตั้งจายจากเงินรายได)

10,000.00         

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ  เชน ไมตาง ๆ  สี  ทินเนอร  ฯลฯ 

(ตั้งจายจากเงินรายได)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 5,000.00           

วัสดุสํานักงาน 40,000.00         

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ  เชน  กระดาษ  แฟม  ปากกา  

ดินสอ  ฯลฯ (ตั้งจายจากเงินรายได) 

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 30,000.00         

เพื่อจายเงินคาวัสดุอุปกรณไฟฟา  เชน  หลอดไฟ  บัลลารด  สตารทเตอร  

สายไฟ  ฯลฯ (ตั้งจายจากเงินรายได)

เพื่อจายเปนจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นตาง  ๆ  ที่ใชในการปฏิบัติ

ราชการ (ตั้งจายจากเงินรายได)

คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร 15,000.00         
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-

7 จํานวน บาท

-

รวม บาท

รวม บาท

1 จํานวน บาท

1.1 จํานวน

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  แผนดิสก  โปรแกรม  ฯลฯ  ที่

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร (ตั้งจายจากเงินรายได)

งบลงทุน 86,700.00        

คาครุภัณฑ  (541000) 86,700.00        

คาครุภัณฑคอมพิวเตอร 86,700.00         

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สาหรับงานประมวลผล 

แบบที่ 2 * (จอขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว)

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณ   ตาง ๆ  เชน  คากระดาษเขียนโปสเตอร  พูกัน  

สีและฟลม  ฯลฯ (ตั้งจายจากเงินรายได)

วัสดุคอมพิวเตอร 40,000.00         

32,000.00         

        เพื่อจายเปนเครื่องคอมพิวเตอร สาหรับงานประมวลผล แบบ

ที่ 2 * (จอขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว) จํานวน  1  เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core)

 และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 3.0 GHz และมี

หนวยความจําแบบ Cache Memory ไมนอยกวา 8 MB จํานวน 1 

หนวย 

- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มี

หนวยความจําขนาดไมนอยกวา 1 GB

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

*-มีหนวยความจําหลัก (RAM)ชนิด DDR3 หรือดีกวามีขนาดไม

นอยกวา 4 GB

- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาด

ความจุไมนอยกวา 2 TB จํานวน 1 หนวย 

- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 

- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกวา 

จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง และมีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี 

Contrast Ratio ไมนอยกวา 600:1 และมีขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว 

จํานวน 1 หนวย
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1.2 จํานวน

1.3 จํานวน บาท

* มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 750 VA

* สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยหวา  15  นาที

รวม บาท

1 รวม บาท

1.1 โครงการกอสรางถนนหินคลุกบานซาด  หมูที่  1 จํานวน บาท

โครงการ กอสรางถนนหินคลุก

สภาพเดิม เปนถนนลูกรังสาธารณประโยชนภายในหมูบาน

ดําเนินการ กอสรางถนนหินคลุก ภายในหมูบาน ขนาดกวาง 4.00 เมตร  

สถานที่กอสราง บานซาด  หมูที่  1  ตําบลกําปง  อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ 97,000  บาท  (เกาหมื่นเจ็ดพันบาทถวน)

ยาว 250.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  หรือปริมาณหินคลุกไมนอย

กวา 180.00  ลูกบาศกเมตร ตามรูปแบบรายการที่องคการบริหารสวน

ตําบลกําปงกําหนด

97,000.00        

คาที่ดินและสิ่งกอสราง 1,132,000.00   

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 1,032,000.00   

คาจัดซื้อจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ   ขนาด  750 VA 1,700.00           

        เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด  LED  

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi 

- มีความเร็วในการพิมพรางสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 15 

หนาตอนาที 

- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 16 MB 

- มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกวา 

- มีชองเชื่อมตอแบบ Ethernet 10/100 Base TX หรือดีกวา 

จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง และสามารถใชไดกับ A3, A4, Letter, 

Legal และ Custom โดยมีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 250

 แผน

คาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดาสา

หรับกระดาษขนาด A3 จํานวน 1 เครื่อง

53,000.00         

        เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาว

ดําสําหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน  1  เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน
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หมายเหตุ ปรากฏตามเอกสารแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557-2559) ลําดับที่ 2 หนาที่  52

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

1.2 โครงการกอสรางถนนหินคลุกบานกระเสียว  หมูที่  2 จํานวน บาท

โครงการ กอสรางถนนหินคลุก

สภาพเดิม เปนถนนลูกรังสาธารณประโยชนภายในหมูบาน

ดําเนินการ กอสรางถนนหินคลุก ภายในหมูบาน ขนาดกวาง 4.00 เมตร  

สถานที่กอสราง บานกระเสียว  หมูที่  2  ตําบลกําปง  อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ 50,000  บาท  (หาหมื่นบาทถวน)

หมายเหตุ ปรากฏตามเอกสารแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557-2559) ลําดับที่ 6 หนาที่  52

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

1.3 โครงการกอสรางถนนหินคลุกบานจอก  หมูที่  3 จํานวน บาท

โครงการ กอสรางถนนหินคลุก

สภาพเดิม เปนถนนลูกรังสาธารณประโยชนภายในหมูบาน

ดําเนินการ กอสรางถนนหินคลุก ภายในหมูบาน ขนาดกวาง 4.00 เมตร  

สถานที่กอสราง บานจอก  หมูที่  3  ตําบลกําปง  อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ 50,000  บาท  (หาหมื่นบาทถวน)

หมายเหตุ ปรากฏตามเอกสารแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557-2559) ลําดับที่ 11 หนาที่  53

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

1.4 โครงการกอสรางถนนหินคลุกบานจาน  หมูที่  4 จํานวน บาท

โครงการ กอสรางถนนหินคลุก

สภาพเดิม เปนถนนลูกรังสาธารณประโยชนภายในหมูบาน

ดําเนินการ กอสรางถนนหินคลุก ภายในหมูบาน ขนาดกวาง 4.00 เมตร  

50,000.00         

ยาว130.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  หรือปริมาณหินคลุกไมนอย

กวา 93.60  ลูกบาศกเมตร ตามรูปแบบรายการที่องคการบริหารสวนตําบล

กําปงกําหนด

50,000.00         

ยาว130.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  หรือปริมาณหินคลุกไมนอย

กวา 93.60  ลูกบาศกเมตร ตามรูปแบบรายการที่องคการบริหารสวนตําบล

กําปงกําหนด

97,000.00        
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สถานที่กอสราง บานจาน  หมูที่  4  ตําบลกําปง  อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ 97,000  บาท  (เกาหมื่นเจ็ดพันบาทถวน)

หมายเหตุ ปรากฏตามเอกสารแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557-2559) ลําดับที่ 18 หนาที่  54

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

1.5 โครงการกอสรางถนนหินคลุกบานหนองแวง  หมูที่  5 จํานวน บาท

โครงการ กอสรางถนนหินคลุก

สภาพเดิม เปนถนนลูกรังสาธารณประโยชนภายในหมูบาน

ดําเนินการ กอสรางถนนหินคลุก ภายในหมูบาน ขนาดกวาง 4.00 เมตร  

สถานที่กอสราง บานหนองแวง  หมูที่  5  ตําบลกําปง  อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ 50,000  บาท  (หาหมื่นบาทถวน)

หมายเหตุ ปรากฏตามเอกสารแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557-2559) ลําดับที่ 26 หนาที่  55

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

1.6 โครงการกอสรางถนนหินคลุกบานออ  หมูที่  6 จํานวน บาท

โครงการ กอสรางถนนหินคลุก

สภาพเดิม เปนถนนลูกรังสาธารณประโยชนภายในหมูบาน

ดําเนินการ กอสรางถนนหินคลุก ภายในหมูบาน ขนาดกวาง 4.00 เมตร  

สถานที่กอสราง บานออ  หมูที่  6 ตําบลกําปง  อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ 97,000  บาท  (เกาหมื่นเจ็ดพันบาทถวน)

หมายเหตุ ปรากฏตามเอกสารแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557-2559) ลําดับที่ 30 หนาที่  55

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

ยาว 250.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  หรือปริมาณหินคลุกไมนอย

กวา 180  ลูกบาศกเมตร ตามรูปแบบรายการที่องคการบริหารสวนตําบล

กําปงกําหนด

50,000.00         

ยาว 130  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  หรือปริมาณหินคลุกไมนอยกวา 

93.60  ลูกบาศกเมตร ตามรูปแบบรายการที่องคการบริหารสวนตําบลกํา

ปงกําหนด

97,000.00        

ยาว 250  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  หรือปริมาณหินคลุกไมนอยกวา 

180  ลูกบาศกเมตร ตามรูปแบบรายการที่องคการบริหารสวนตําบลกําปง

กําหนด
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1.7 โครงการกอสรางถนนหินคลุกบานนา  หมูที่  7 จํานวน บาท

โครงการ กอสรางถนนหินคลุก

สภาพเดิม เปนถนนลูกรังสาธารณประโยชนภายในหมูบาน

ดําเนินการ กอสรางถนนหินคลุก ภายในหมูบาน ขนาดกวาง 4.00 เมตร  

สถานที่กอสราง บานนา  หมูที่  7 ตําบลกําปง  อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ 50,000  บาท  (หาหมื่นบาทถวน)

หมายเหตุ ปรากฏตามเอกสารแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557-2559) ลําดับที่ 36 หนาที่  56

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

1.8 โครงการกอสรางถนนหินคลุกบานกําปง  หมูที่  8 จํานวน บาท

โครงการ กอสรางถนนหินคลุก

สภาพเดิม เปนถนนลูกรังสาธารณประโยชนภายในหมูบาน

ดําเนินการ กอสรางถนนหินคลุก ภายในหมูบาน ขนาดกวาง 4.00 เมตร  

สถานที่กอสราง บานกําปง  หมูที่  8 ตําบลกําปง  อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ 50,000  บาท  (หาหมื่นบาทถวน)

หมายเหตุ ปรากฏตามเอกสารแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557-2559) ลําดับที่ 41 หนาที่  57

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

1.9 โครงการกอสรางถนนหินคลุกบานใหมนารี  หมูที่  9 จํานวน บาท

โครงการ กอสรางถนนหินคลุก

สภาพเดิม เปนถนนลูกรังสาธารณประโยชนภายในหมูบาน

ดําเนินการ กอสรางถนนหินคลุก ภายในหมูบาน ขนาดกวาง 4.00 เมตร  

50,000.00         

ยาว 130  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  หรือปริมาณหินคลุกไมนอยกวา 

93.6  ลูกบาศกเมตร ตามรูปแบบรายการที่องคการบริหารสวนตําบลกําปง

กําหนด

50,000.00         

ยาว 130  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  หรือปริมาณหินคลุกไมนอยกวา 

93.6  ลูกบาศกเมตร ตามรูปแบบรายการที่องคการบริหารสวนตําบลกําปง

กําหนด

50,000.00         
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สถานที่กอสราง บานใหมนารี  หมูที่  9 ตําบลกําปง  อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ 50,000  บาท  (หาหมื่นบาทถวน)

หมายเหตุ ปรากฏตามเอกสารแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557-2559) ลําดับที่ 47 หนาที่  58

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

1.10 โครงการกอสรางถนนหินคลุกบานโนนหัวนา หมูที่  10 จํานวน บาท

โครงการ กอสรางถนนหินคลุก

สภาพเดิม เปนถนนลูกรังสาธารณประโยชนภายในหมูบาน

ดําเนินการ กอสรางถนนหินคลุก ภายในหมูบาน ขนาดกวาง 4.00 เมตร  

สถานที่กอสราง บานโนนหัวนา หมูที่  10 ตําบลกําปง  อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ 97,000  บาท  (เกาหมื่นเจ็ดพันบาทถวน)

หมายเหตุ ปรากฏตามเอกสารแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557-2559) ลําดับที่ 53 หนาที่  58

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

1.11 โครงการกอสรางถนนหินคลุกบานตะกุด หมูที่  11 จํานวน บาท

โครงการ กอสรางถนนหินคลุก

สภาพเดิม เปนถนนลูกรังสาธารณประโยชนภายในหมูบาน

ดําเนินการ กอสรางถนนหินคลุก ภายในหมูบาน ขนาดกวาง 4.00 เมตร  

สถานที่กอสราง บานตะกุด หมูที่  11 ตําบลกําปง  อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ 50,000  บาท  (หาหมื่นบาทถวน)

หมายเหตุ ปรากฏตามเอกสารแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557-2559) ลําดับที่ 58 หนาที่  59

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

ยาว 130  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  หรือปริมาณหินคลุกไมนอยกวา 

93.6  ลูกบาศกเมตร ตามรูปแบบรายการที่องคการบริหารสวนตําบลกําปง

กําหนด

97,000.00        

ยาว 250  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  หรือปริมาณหินคลุกไมนอยกวา 

180  ลูกบาศกเมตร ตามรูปแบบรายการที่องคการบริหารสวนตําบลกําปง

กําหนด

50,000.00         

ยาว 130  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  หรือปริมาณหินคลุกไมนอยกวา 

93.6  ลูกบาศกเมตร ตามรูปแบบรายการที่องคการบริหารสวนตําบลกําปง

กําหนด

98

ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ อบต.กําปัง



1.12 โครงการกอสรางถนนหินคลุกบานไพล หมูที่  12 จํานวน บาท

โครงการ กอสรางถนนหินคลุก

สภาพเดิม เปนถนนลูกรังสาธารณประโยชนภายในหมูบาน

ดําเนินการ กอสรางถนนหินคลุก ภายในหมูบาน ขนาดกวาง 4.00 เมตร  

สถานที่กอสราง บานไพล หมูที่  12 ตําบลกําปง  อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ 50,000  บาท  (หาหมื่นบาทถวน)

หมายเหตุ ปรากฏตามเอกสารแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557-2559) ลําดับที่ 63 หนาที่  59

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

1.13 โครงการกอสรางถนนหินคลุกบานจานเหนือ หมูที่  13 จํานวน บาท

โครงการ กอสรางถนนหินคลุก

สภาพเดิม เปนถนนลูกรังสาธารณประโยชนภายในหมูบาน

ดําเนินการ กอสรางถนนหินคลุก ภายในหมูบาน ขนาดกวาง 4.00 เมตร  

สถานที่กอสราง บานจานเหนือ หมูที่  13 ตําบลกําปง  อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ 97,000  บาท  (เกาหมื่นเจ็ดพันบาทถวน)

หมายเหตุ ปรากฏตามเอกสารแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557-2559) ลําดับที่ 69 หนาที่  60

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

1.14 โครงการกอสรางถนนหินคลุกบานออเหนือ หมูที่  14 จํานวน บาท

โครงการ กอสรางถนนหินคลุก

สภาพเดิม เปนถนนลูกรังสาธารณประโยชนภายในหมูบาน

ดําเนินการ กอสรางถนนหินคลุก ภายในหมูบาน ขนาดกวาง 4.00 เมตร  

50,000.00         

ยาว 130  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  หรือปริมาณหินคลุกไมนอยกวา 

93.6  ลูกบาศกเมตร ตามรูปแบบรายการที่องคการบริหารสวนตําบลกําปง

กําหนด

97,000.00        

ยาว 250  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  หรือปริมาณหินคลุกไมนอยกวา 

180  ลูกบาศกเมตร ตามรูปแบบรายการที่องคการบริหารสวนตําบลกําปง

กําหนด

50,000.00         
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สถานที่กอสราง บานออเหนือ หมูที่  14 ตําบลกําปง  อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ 50,000  บาท  (หาหมื่นบาทถวน)

หมายเหตุ ปรากฏตามเอกสารแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557-2559) ลําดับที่ 73 หนาที่  60

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

1.15 โครงการกอสรางถนนหินคลุกบานนารีพัฒนา หมูที่  15 จํานวน บาท

โครงการ กอสรางถนนหินคลุก

สภาพเดิม เปนถนนลูกรังสาธารณประโยชนภายในหมูบาน

ดําเนินการ กอสรางถนนหินคลุก ภายในหมูบาน ขนาดกวาง 4.00 เมตร  

สถานที่กอสราง บานนารีพัฒนา หมูที่  15 ตําบลกําปง  อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ 97,000  บาท  (เกาหมื่นเจ็ดพันบาทถวน)

หมายเหตุ ปรากฏตามเอกสารแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557-2559) ลําดับที่ 77 หนาที่  61

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

2 รวม บาท

2.1 โครงการกอสรางตอเติมหองกองคลัง อบต.กําปง จํานวน บาท

โครงการ กอสรางตอเติมหองกองคลัง

สภาพเดิม เปนหองกองคลังขนาดเล็ก และคับแคบ

ดําเนินการ กอสรางตอเติมหองกองคลัง อบต.กําปง ขนาดกวาง 3.00 เมตร

สถานที่กอสราง กองคลัง อบต.กําปง ตําบลกําปง  อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถวน)

หมายเหตุ ปรากฏตามเอกสารแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557-2559) ลําดับที่ 5 หนาที่  88

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

ยาว 130  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  หรือปริมาณหินคลุกไมนอยกวา 

93.6  ลูกบาศกเมตร ตามรูปแบบรายการที่องคการบริหารสวนตําบลกําปง

กําหนด

97,000.00        

ยาว 250  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  หรือปริมาณหินคลุกไมนอยกวา 

180  ลูกบาศกเมตร ตามรูปแบบรายการที่องคการบริหารสวนตําบลกําปง

กําหนด

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง 100,000.00       

100,000.00       

ยาว 4.00  เมตร  หรือพื้นที่ไมนอยกวา 120  ตารางเมตร ตามรูปแบบ

รายการที่องคการบริหารสวนตําบลกําปงกําหนด
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รวม บาท

รวม บาท

1

1.1 จํานวน บาท

จํานวน บาท

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

หมายเหตุ : ปรากฏตามเอกสารแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557-2559) ลําดับที่ 7 หนาที่  62

จํานวน บาท

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

หมายเหตุ : ปรากฏตามเอกสารแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557-2559) ลําดับที่ 13 หนาที่  63

จํานวน บาท

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

หมายเหตุ : ปรากฏตามเอกสารแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557-2559) ลําดับที่ 18 หนาที่  64

งบเงินอุดหนุน  (560000) 350,000.00 

เงินอุดหนุน  (561000) 350,000.00 

เงินอุดหนุนหนวยงานของรัฐหรือองคกรเอกชนในกิจกรรมอัน

เปนสาธารณะประโยชน

อุดหนุนสํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค  ตามโครงการ 350,000.00 

ขยายเขตระบบไฟฟาสาธารณะใหแกสํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค

เขตอําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

30,000.00 1.1.1 ขยายเขตระบบไฟฟาสาธารณะใหแกสํานักงานการไฟฟา

สวนภูมิภาคเขตอําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา  

เพื่อจายเปนคาขยายเขตไฟฟาหมูบานระยะทาง 38  

เมตร  บานจาน  หมูที่ 4  ตําบลกําปง  อําเภอโนนไทย  

จังหวัดนครราชสีมา

1.1.2 ขยายเขตระบบไฟฟาสาธารณะใหแกสํานักงานการไฟฟา

สวนภูมิภาคเขตอําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา  

เพื่อจายเปนคาขยายเขตไฟฟาหมูบานระยะทาง 105 

เมตร  บานโนนหัวนา  หมูที่ 10  ตําบลกําปง  อําเภอ

โนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

80,000.00 

1.1.3 ขยายเขตระบบไฟฟาสาธารณะใหแกสํานักงานการไฟฟา

สวนภูมิภาคเขตอําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา  

เพื่อจายเปนคาขยายเขตไฟฟาหมูบานระยะทาง 323  

เมตร  บานออเหนือ  หมูที่ 14  ตําบลกําปง  อําเภอโนน

ไทย  จังหวัดนครราชสีมา

240,000.00 
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รวม บาท

รวม บาท

รวม บาท

1 บาท

1.1 จํานวน บาท

- เพื่อเปนคาใชจายในการออกบริการประชาชนเคลื่อนที่จัดทําตูรับเรื่องรองทุกข  

รองเรียนประจําหมูบาน  การเผยแพรขอมูลขาวสาร โดยจัดทําแผนพับ  ใบปลิว 

การประเมินผลการดําเนินงานและความพึงพอใจของประชาชน  การจัดทําปายปด

1.2 จํานวน บาท

-

1.3 จํานวน บาท

-

รวม บาท

รวม บาท

1

1.1 จํานวน บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป  

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557

องคการบริหารสวนตําบลกําปง   อําเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา

ดานบริการชุมชนและสังคม  (00200)แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน(00250)

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 272,000.00 

คาใชจายโครงการพัฒนาการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ 20,000.00 

งบดําเนินการ  (530000) 80,000.00 

คาใชสอย  (532000) 80,000.00 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

(ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน)

โปสเตอร  เอกสารสรุปผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ประกาศขอมูลขาวสารประจําหมูบาน/ชุมชน  

คาใชจายเพื่อปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 50,000.00 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

(ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานความเขมแข็งของชุมชน)

เงินอุดหนุน  (561000) 192,000.00 

คาใชจายตามโครงการศูนยพัฒนาครอบครัวและชุมชน 10,000.00 

ตําบลกําปง

(ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานความเขมแข็งของชุมชน)

งบเงินอุดหนุน  (560000) 192,000.00 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานของศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลกําปง

เงินอุดหนุนหนวยงานของรัฐหรือองคกรเอกชนในกิจกรรมอัน

เปนสาธารณะประโยชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานในเขตตําบลกําปง ตาม 12,000.00 

โครงการประชุมสัญจรเชิงปฎิบัติการคณะกรรมการหมูบาน
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-

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

1.2 จํานวน บาท

-

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

1.3 จํานวน บาท

-

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

อุดหนุนชมรมผูพิการตําบลกําปง 30,000.00 

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตําบลกําปง

ตามเอกสารแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) ลําดับที่ 10 หนา 77

อุดหนุนกลุมอาชีพตาง ๆ  ในหมูบาน 150,000.00 

เพื่อเปนคาใชจายตามเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบานในเขตตําบลกําปง 

ตามโครงการประชุมสัญจรเชิงปฎิบัติการคณะกรรมการหมูบาน

ตามเอกสารแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) ลําดับที่ 6 หนา 86

เพื่อเปนคาใชจายตามคาอุดหนุนใหแกกลุมอาชีพตาง ๆ ในเขตตําบลกําปง

ตามเอกสารแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) ลําดับที่ 1 หนา 66
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รวม บาท

รวม บาท

 รวม บาท

1

1.1 จํานวน บาท

-

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

1.2 จํานวน บาท

-

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

1.3 จํานวน บาท

-

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

1.4 จํานวน บาท

-

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

1.5 จํานวน บาท

คาใชจายในการจัดงานแหเทียนพรรษาและถวายเทียน

พรรษา

40,000.00         

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานแหเทียนพรรษา

คาใชจายในการแขงขันกีฬาตําบล 90,000.00         

เพื่อจายเปนคาใชจายในการแขงขันกีฬาตําบล

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป  

คาใชสอย  (532000) 336,000.00      

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

คาใชจายในการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานตรดน้ํา

ดําหัวผูสูงอายุ

50,000.00         

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานสืบสานประเพณี

สงกรานตรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557

องคการบริหารสวนตําบลกําปง   อําเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา

ดานบริการชุมชนและสังคม(00200)แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (00260)

งานกีฬาและนันทนาการ  (00262) 881,000.00      

งบดําเนินการ  (530000) 336,000.00      

คาใชจายในการสงเสริมกีฬาตําบล  ในการสงนักกีฬาเขา

รวมการแขงขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธระหวางตําบล

อําเภอ  และจังหวัด

20,000.00         

เพื่อจายเปนคาใชจายในการสงเสริมกีฬาตําบล  ในการสง

นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธระหวาง

ตําบลอําเภอ  และจังหวัด

คาใชจายในการจัดทําบุญเลี้ยงพระวันขึ้นปใหมตาม

ประเพณี

50,000.00         
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-

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

1.6 จํานวน บาท

-

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

1.7 จํานวน บาท

-

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

1.8 จํานวน บาท

-

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

รวม บาท

รวม บาท

1 รวม บาท

1.1 จํานวน บาท

-

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

1.2 จํานวน บาท

-

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

คาใชจายในการรวมงานรัฐพิธีและงานประเพณี

วัฒนธรรมตาง ๆ

20,000.00         

เพื่อจายเปนคาใชจายในการรวมงานรัฐพิธีและงานประเพณี

วัฒนธรรมตาง ๆ

คาใชจายในการรวมงานประเพณีกิ๋นเขากลางเดิ่น  และ

พิธีบวงสรวงทานทาวสุรนารี

40,000.00         

เพื่อจายเปนคาใชจายในการรวมงานประเพณีกิ๋นเขากลางเดิ่น

  และพิธีบวงสรวงทานทาวสุรนารี

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําบุญเลี้ยงพระวันขึ้นปใหม

ตามประเพณี

เงินอุดหนุน  (561000) 545,000.00      

เงินอุดหนุนสวนราชการ 545,000.00      

เงินอุดหนุนโครงการพระธรรมทูตอําเภอโนนไทยใหแก

คณะสงฆตําบลกําปง

20,000.00          

คาใชจายในการรวมงานโครงการงานประเพณีเทศกาล

กินตาล  ชม  ชิม  ชอป ของดีอําเภอโนนไทย

26,000.00         

เพื่อจายเปนคาใชจายในการรวมงานโครงการงานประเพณี

เทศกาลกินตาล  ชม  ชิม  ชอป ของดีอําเภอโนนไทย

งบเงินอุดหนุน  (560000) 545,000.00      

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานของคณะสงฆตําบลกําปง

เงินอุดหนุนโครงการศูนยการเรียนรูเยาวชนศาสน

ทายาทจิตอาสาตําบลกําปง ใหแก คณะสงฆตําบลกําปง

30,000.00          

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานของคณะสงฆตําบลกําปง
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1.3 จํานวน บาท

-

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

1.4 จํานวน บาท

-

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

1.5 จํานวน บาท

-

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

1.6 จํานวน บาท

-

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

1.7 จํานวน บาท

-

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

1.8 จํานวน บาท

-

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

1.9 จํานวน บาท

-

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

1.10 จํานวน บาท

-

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

เงินอุดหนุนโครงการคายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตน

กลาพันธุใหมใหแก  คณะสงฆตําบลกําปง

10,000.00          

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานของคณะสงฆตําบลกําปง

เงินอุดหนุนโครงการประกวดสวดมนตหมูทํานอง

สรภัญญะ  ใหแก  วัดบานออ

30,000.00          

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานของคณะสงฆวัดบานออ

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานของคณะสงฆวัดกระเสียว

เงินอุดหนุนโครงการสนามสอบธรรมศึกษาใหแกคณะ

สงฆ ตําบลกําปง

20,000.00          

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานสนามสอบธรรมศึกษาคณะสงฆ

เงินอุดหนุนโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน วัด

กระเสียว ใหแก วัดกระเสียว

30,000.00          

เงินอุดหนุนโครงการปฎิบัติธรรมวันวิสาขบูชา ใหแกวัด

บานนา

30,000.00          

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานปฎิบัติธรรมวันวิสาขบูชา

เงินอุดหนุนโครงการเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย  

ใหแก  วัดบานออ

30,000.00          

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานของคณะสงฆวัดบานออ

เงินอุดหนุนโครงการคายคุณธรรมสมานฉันท ใหแก วัด

บานจอก

20,000.00          

เงินอุดหนุนโครงการปฏิบัติธรรมสงเสริมวันอาสาฬหบูชา

ใหแก  วัดศรีชลสินธุ

10,000.00          

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานของคณะสงฆวัดศรีชลสินธุ

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานคายคุณธรรมสมานฉันท ใหแก วัดบานจอก
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1.11 จํานวน บาท

-

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

1.12 จํานวน บาท

-

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

1.13 จํานวน บาท

-

1.14 จํานวน บาท

-

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

1.15 จํานวน บาท

-

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

1.16 จํานวน บาท

-

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

1.17 จํานวน บาท

-

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

1.18 จํานวน บาท

-

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานของคณะสงฆวัดศรีชลสินธุ

เงินอุดหนุนโครงการอบรมคุณธรรม-จริยธรรม  (ตน

กลาพันธใหม)  ใหแก วัดกําปง

10,000.00          

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานของคณะสงฆวัดกําปง

เงินอุดหนุนโครงการเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย 

ใหแก  วัดศรีชลสินธุ

30,000.00          

เงินอุดหนุนโครงการปฏิบัติธรรมวันมาฆบูชา   ใหแก  วัด

บานจาน

30,000.00          

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานของวัดบานจาน

เงินอุดหนุนโครงการเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย   

ใหแก  วัดบานจาน

60,000.00          

เงินอุดหนุนโครงการแหลงเรียนรูและเพาะพันธไม

พื้นเมือง ใหแกวัดใหมนารี

50,000.00          

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานของคณะสงฆวัดใหมนารี

เงินอุดหนุนโครงการปฎิบัติธรรมวันสําคัญทาง

พระพุทธศาสนา วัดบานใหมนารี

30,000.00          

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานของวัดบานใหมนารี

เงินอุดหนุนโครงการเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย   

ใหแก  วัดบานไพล

10,000.00          

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานของวัดบานไพล

เงินอุดหนุนโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯใหแกวัดบานซาด

60,000.00          

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานของวัดบานซาด

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานของวัดบานจาน
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ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

1.19 จํานวน บาท

-

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

1.20 จํานวน บาท

-

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานของอําเภอโนนไทยในการจัดงาน

ประเพณีบวงสรวงอนุสาวรียทาวสุรนารีอําเภอโนนไทยตามโครงการประเพณี

บวงสรวงอนุสาวรียทาวสุรนารีอําเภอโนนไทย

  ตามเอกสารแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) ลําดับที่ 4 หนา 71

และจะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ

อํานวยการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับจังหวัดแลว

ตามเอกสารแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) ลําดับที่ 3 หนา 71

และจะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ

อํานวยการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับจังหวัดแลว

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานของอําเภอโนนไทยตามโครงการงาน

ประเพณีเทศกาลกินตาล ชม ชิม ชอป ของดี อําเภอโนนไทย

เงินอุดหนุนโครงการประเพณีบวงสรวงอนุสาวรียทาวสุร

นารีอําเภอโนนไทย

10,000.00          

เงินอุดหนุนโครงการงานประเพณีเทศกาลกินตาล ชม ชิม

 ชอป ของดี อําเภอโนนไทย

25,000.00         
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รวม บาท

รวม บาท

1 จํานวน บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลสังกัดสวนการเกษตร

(ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการเกษตร)

2 จํานวน บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาครองชีพชั่วคราว ,เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิหรือเงินเพิ่มอื่นๆ

(ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการเกษตร)

รวม บาท

รวม บาท

1 จํานวน บาท

-

(ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการเกษตร)

2 จํานวน บาท

-

(ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการเกษตร)

รวม บาท

1 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1.1 จํานวน บาท

งบบุคลากร  (520000) 25,660.00 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป  

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557

องคการบริหารสวนตําบลกําปง   อําเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา

ดานการเศรษฐกิจ  (00300)  แผนงานการเกษตร  (00320)

งานสงเสริมการเกษตร 116,360.00 

        ใหแกพนักงานสวนตําบลสังกัดสวนการเกษตร

งบดําเนินการ  (530000) 90,700.00 

เงินเดือนพนักงาน 20,660.00 

เงินเพิ่มตางๆ  ของพนักงาน 5,000.00 

คาตอบแทน  (531000) 4,700.00 

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก  อปท. 3,500.00 

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติราชการในกรณีไมมีพนักงานสวนตําบล

หรือยืมตัวมาชวยราชการ หรือผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก  อบต.

หรือเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ และผูมีสิทธิไดรับตามกฎหมาย

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1,200.00 

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวน

ตําบลและลูกจาง

คาใชสอย  (532000) 85,000.00 

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 5,000.00 
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-

1.2 จํานวน บาท

-

1.3 จํานวน บาท

-

1.4 จํานวน บาท

-

รวม บาท

1 จํานวน บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ เชน กระดาษ แฟม 

ทะเบียนและคาใชจายอื่น ๆ  ในการเดินทางไปราชการหรือไป

อบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา  คณะ

ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลและสมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนตําบล

เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาลง

(ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการเกษตร)

คาใชจายในโครงการรณรงคควบคุมปองกันโรคพิษสุนัขบา 60,000.00 

เพื่อจายเปนคาดําเนินงานตามโครงการรณรงคควบคุมปอง

กันโรคพิษสุนัขบา

(ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการเกษตร)

คาใชจายตามโครงการสนับสนุนการดําเนินงานศูนยจัด 10,000.00 

การศัตรูพืชชุมชน

เพื่อจายเปนคาดําเนินงานของศูนยจัดการศัครูพืชชุมชน

(ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการเกษตร)

คาใชจายในโครงการฟนฟูอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

ประจําป 2557

10,000.00         

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการปลูกตนไม  

พื้นเมือง อาทิ เชน ขี้เหล็ก ตนตาล ฯลฯ และอุปกรณ

ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ

(ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการเกษตร)

คาวัสดุ  (533000) 1,000.00 

วัสดุสํานักงาน 1,000.00 

 ปากกา  ดินสอ ฯลฯ

(ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการเกษตร)
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รวม บาท

รวม บาท

1 จํานวน บาท

- เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมรายเดือนใหกับ

(ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

2 จํานวน บาท

-

งบประมาณ  พ.ศ. 2557  (จํานวน 19 คน อัตราคนละ  500 บาท /เดือน)

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุน  ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

3 จํานวน บาท

- รายจายที่ตั้งไวเพื่อเปนคาใชจายในกรณีจําเปนฉุกเฉินเรงดวน

(ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

4 จํานวน บาท

4.1

งบกลาง  (510000) 2,541,900.00 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 50,000.00 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป  

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557

องคการบริหารสวนตําบลกําปง   อําเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา

ดานงบกลาง  (00400)   แผนงานงบกลาง  (00410)

งานงบกลาง   (00411) 2,541,900.00 

เงินเบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดส 114,000.00 

พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไปของ อบต.กําปง

เพื่อจายเปนเงินสมเคราะหเบี้ยยังชีพรายเดือนใหกับผูปวย

เงินสํารองจาย 1,200,000.00 

โรคเอดสที่รับเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพกับ  อบต.กําปง  ประจําป

และบรรเทาสาธารณภัยตางๆ  ที่เกิดขึ้นอยางอยางฉับพลัน  เชน

สําหรับแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน  หรือการปองกัน

วาตภัย  อุทกภัย  อัคคีภัย   ดินถลม  ภัยแลง  ภัยหนาว  ฯลฯ

เงินรายจายตามขอผูกพัน 270,000.00 

ปริญญาตรีและปริญญาโทใหกับผูบริหาร /สมาชิกสภา /ที่ปรึกษา /เลขานุการ

รายจายที่ตั้งไวเพื่อเปนทุนการศึกษา  หรือพัฒนาองคความรูในระดับ

เงินคาใชจายตามขอผูกพันสําหรับทุนการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโทตั้งไว 120,000บาท
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สงเสริมการปกครองทองถิ่นที่เกี่ยวกับการรับทุน  ฯลฯ จํานวน 120,000 บาท

(ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

4.2 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ตั้งไว  150,000  บาท

(ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

5 จํานวน บาท

-

(ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

6 จํานวน บาท

-

(ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

สภา /เจาหนาที่ /บุคลากรทางการศึกษา รวมถึงลูกจาง อบต. กําปง  สําหรับ 

ผูไดรับการคัดเลือกใหไดรับทุนการศึกษาตอระดับปริญญาตรี - ปริญญาโท

หลักสูตรตางๆ   ในสถาบันการศึกษาของรัฐบาลและเอกชน   โดยถือปฏิบัติ

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2 /ว2428ลว. 29 ก.ค. 52

หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2 /ว1829 ลว. 15ก.ย.

2552  และประกาศหลักเกณฑ  หรือหนังสือสั่งการตางๆ  ของกรมสงเสริม

**  สามารถถัวจายไดทุกรายการ

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น(กบท.) 200,000.00 

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลกําปง

( 1%  ของรายไดทั้งหมดไมรวมเงินอุดหนุน )

เพื่อสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่นประจําป 

เงินชวยเหลืองบเฉพาะการกิจการประปา 707,900.00 

ชวยเหลืองบเฉพาะการกิจการประปา

และสวนที่คางสงหรือสงขาดจากปงบประมาณที่ผานมา  โดยถือปฏิบัติตาม

หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น  ดวนมาก

ที่  มท 0808.5 /ว41  ลงวันที่  13  กันยายน  2553
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อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

สวนที่  3

งบประมาณรายจายเฉพาะการ

ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗

ของ

องคการบริหารสวนตําบลกําปง

งบประมาณรายจายเฉพาะการกิจการประปา
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ป 2554 ป 2555 ป 2556
ยอดตาง

 (%)
ป 2557

   เงินงบกลางเงินชวยเหลืองบ

เฉพาะการกิจการประปา
414,200.00    431,800.00      707,900.00      0 707,900.00      

 ประเภทคาใบอนุญาตใชน้ําประปา 1,000.00        1,700.00           5,000.00            -56 2,200.00           

 ประเภทรายไดจากการจําหนายน้ํา 464,260.00    654,100.00       545,000.00       60.2 873,080.00      

รวมรายรับ 879,460.00   1,087,600.00  1,257,900.00  25.9 1,583,180.00  

ประมาณการรายรับจริง

ประเภทงบประมาณรายรับ

รายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการ

หมวดเงินชวยเหลือจากงบทั่วไป

หมวดคาธรรมเนียมคาปรับและใบอนุญาต


หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย


คําแถลง

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557
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ป 2554 ป 2555 ป 2556

ยอดตาง

 (%)
ป 2557

งบกลาง 414,200.00    431,800.00      707,900.00 0 707,900.00 

งบบุคลากร

    เงินเดือน 128,640.00    204,851.00      198,000.00       9.31 216,440.00       

งบดําเนินงาน

    คาตอบแทน 29,464.00      31,826.40         34,500.00         32.17- 23,400.00         

    คาใชสอย 176,030.00   294,628.50      322,675.00      122.62 718,340.00      

    คาวัสดุ 273,620.40   252,715.00      272,291.90      37.72 375,000.00      

    คาสาธารณูปโภค 211,198.96   269,837.29      273,170.94      8.48- 250,000.00       

งบลงทุน -                 -                    -                    0 -                    

งบรายจายอื่น ๆ -                 -                    -                    0 -                    

งบเงินอุดหนุน -                 -                    -                   0 -                   

รวมรายจาย 818,953.36  1,053,858.19  1,100,637.84  43.8 1,583,180.00  

ประเภทงบประมาณรายจาย

รายจายจริง

คําแถลง

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557

ประมาณการ

รายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ
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ประมาณการรายรับ  รวมทั้งสิ้น  875,280   บาท  แยกเปน

1.  หมวดคาธรรมเนียมคาปรับและใบอนุญาต  เปนเงิน  2,200  บาท  แยกเปน

     1.1  ประเภทคาใบอนุญาตใชน้ําประปา  เปนเงิน  2,200  บาท

     คําชี้แจง    ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมา  เนื่องจากการขยายเขตการบริการน้ําประปาลดลง

2.  หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย  เปนเงิน  873,080  บาท  แยกเปน

     2.1  ประเภทรายไดจากการจําหนายน้ํา  เปนเงิน  873,080  บาท

     คําชี้แจง  ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา  เนื่องจากจัดเก็บคาบริการน้ําประปาเพิ่มขึ้น

กิจการประปา

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557

องคการบริหารสวนตําบลกําปง

อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการ
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ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น บาท

จายจากรายไดจัดเก็บเอง และเงินชวยเหลือจากงบทั่วไป  แยกเปน

รวม บาท

งบกลาง รวม บาท

รวม บาท

1 จํานวน บาท

-

ตั้งจายจากเงินงบกลาง เงินชวยเหลืองบเฉพาะการกิจการประปา  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย 

รวม บาท

1 จํานวน บาท

-

ตั้งจายจากเงินงบกลาง เงินชวยเหลืองบเฉพาะการกิจการประปา  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย 

2 วัสดุกอสราง จํานวน บาท

-

ตั้งจายจากเงินงบกลาง เงินชวยเหลืองบเฉพาะการกิจการประปา  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย 

รายจายเพื่อบํารุงหรือซอมแซมทรัพยสิน 82,900.00       

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑหรือทรัพยสินอื่น ๆ  

เชน ประปาหมูบานที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวน

ตําบลกําปง

คาวัสดุ  (533000) 375,000.00    

วัสดุสํานักงาน 25,000.00      

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ  เชน   กระดาษ  แฟม  

ปากกา  ดินสอ  ฯลฯ

707,900.00 

แผนงานพาณิชย (00330)

งานกิจการประปา 1,583,180.00 

คาใชสอย  (532000) 82,900.00      

100,000.00    

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อทอน้ําและอุปกรณประปา ฯลฯ เพื่อใชสําหรับใน

การซอมแซมกิจการประปาหมูบานที่อยูในความรับผิดชอบขององคการ

บริหารสวนตําบลกําปง

1,583,180.00                

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการ

กิจการประปา

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557

องคการบริหารสวนตําบลกําปง

อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา
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3 จํานวน บาท

-

4 จํานวน บาท

-

ตั้งจายจากเงินงบกลาง เงินชวยเหลืองบเฉพาะการกิจการประปา  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย 

รวม บาท

1 จํานวน บาท

-

รวม บาท

รวม บาท

1 จํานวน บาท

-

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย

2 จํานวน บาท

-

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย

74,000.00       

ใหแกพนักงานจางตามภารกิจ

คาสาธารณูปโภค  (534000) 250,000.00    

คาไฟฟา  

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย

เพื่อจายเปนเงินคาครองชีพชั่วคราว ,เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิหรือเงิน

เพิ่มอื่นๆ

คาวัสดุอื่น ๆ 200,000.00    

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุที่ใชในการผลิตน้ําประปา เชนคลอรีน สารสม 

 ฯลฯ  สําหรับกิจการประปาหมูบาน  ที่อยูในความรับผิดชอบของ

องคการบริหารสวนตําบลกําปง

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 50,000.00       

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่นตาง ๆ  ที่ใชใน

การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลกําปง

ตั้งจายจากเงินงบกลาง เงินชวยเหลืองบเฉพาะการกิจการประปา  ปรากฏ  

250,000.00    

เพื่อจายเปนคาไฟฟา  สําหรับกิจการประปา

งบบุคลากร  (520000) 216,440.00    

เงินเดือน  (ฝายประจํา)  522000 216,440.00    

142,440.00     

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจาง

ทั่วไป  

เงินเพิ่มตางๆ  ของพนักงานจาง  

คาจางพนักงานจาง  
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รวม บาท

รวม บาท

1 จํานวน บาท

-

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย

รวม บาท

1

1.1

จํานวน บาท

-

1.2 รายจายคาเชาที่ดิน จํานวน บาท

-

ตั้งจายจากเงินงบกลาง เงินชวยเหลืองบเฉพาะการกิจการประปา  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย 

2 จํานวน บาท

-

ตั้งจายจากเงินงบกลาง เงินชวยเหลืองบเฉพาะการกิจการประปา  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย 

23,400.00      

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑหรือทรัพยสินอื่น ๆ  

เชน ประปาหมูบานที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวน

ตําบลกําปง

4,000.00          

เพื่อจายเปนคาเชาที่ดินสําหรับใชผลิตน้ําประปาหมูบานที่อยูในความ

รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลกําปง

รายจายเพื่อบํารุงหรือซอมแซมทรัพยสิน 7,700.00        

งบดําเนินการ  (530000) 658,840.00    

คาตอบแทน  (531000)

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย

เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ  คาจางเหมาบริการ

เชน  คาจางเหมาแบกหามสัมภาระ คาถายเอกสารพิมพเขียวคาบริการ

ลางอัดภาพ  คาธรรมเนียมตาง ๆ ฯลฯ

23,400.00       

เพื่อจายเปนคาตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (โบนัส) พนักงานสวนตําบล

กองชางจํานวน ๓ อัตรา พนักงานจาง ๑ อัตรา

635,440.00    

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

623,740.00    

คาใชสอย  (532000)

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก  อปท.

รายจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆคาจาง

เหมาบริการ
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ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 50,000.00         -                     -                  -                   

1.2 เงินชวยเหลืองบเฉพาะการกิจการประปา 707,900.00     -                     -                  -                   

1.3 เงินเบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดส 114,000.00      -                     -                  -                   

1.4 เงินสํารองจาย 1,200,000.00    -                     -                  -                   

1.5 เงินรายจายตามขอผูกพัน 270,000.00      -                     -                  -                   

บําเหน็จ/บํานาญ 1.6 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ

สวนทองถิ่น(กบท.)
200,000.00       

-                     -                  -                   

1.1 เงินเดือน  นายก / รองนายก  -                    514,080.00       -                  -                   

1.2 เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก

-                    42,120.00         -                  -                   

1.3 เงินคาตอบแทนพิเศษ  นายก / รองนายก  -                    42,120.00         -                  -                   

1.4 เงินคาตอบแทนเลขานุการ / ที่ปรึกษา  

นายกเทศมนตรี  หรือ  นายก  อบต.

-                    86,400.00          -                  -                   

1.5 เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น

-                    2,750,400.00    -                  -                   

2.1 เงินเดือนพนักงาน  -                    2,573,400.00    -                  194,280.00      

2.2 เงินเพิ่มตางๆ  ของพนักงาน -                    301,320.00       -                  8,000.00          

2.3 เงินประจําตําแหนง  -                    126,000.00        -                  42,000.00        

2.4 คาจางลูกจางประจํา -                    233,160.00       -                  -                   

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป

แผนงานการ

รักษาความสงบ

ภายใน

แผนงานการศึกษาแผนงานงบกลาง

งบกลาง งบกลาง

1.เงินเดือน 

(ฝายการเมือง)

งบบุคลากร

2.เงินเดือน 

(ฝายประจํา)
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ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป

แผนงานการ

รักษาความสงบ

ภายใน

แผนงานการศึกษาแผนงานงบกลาง

2.5 เงินเพิ่มตางๆ  ของลูกจางประจํา -                    36,000.00          -                  -                   

2.6 คาจางพนักงานจาง -                    647,160.00       -                  64,080.00        

2.7 เงินเพิ่มตางๆ  ของพนักงานจาง  -                    341,160.00       -                  43,920.00        

1.1 คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน

แกองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือเงิน

ประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวน

ทองถิ่นเปนกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําป)

-                    478,144.00      

-                  

53,740.00       

1.2 คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ -                    50,000.00          -                  1,200.00          

1.3 คาเชาบาน -                    30,000.00          -                  -                   

1.4 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร -                    30,000.00          -                  -                   

1.5 เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล -                    -                     -                  -                   

1.6 เงินคาตอบแทนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพล

เรือน (อปพร.)

-                    60,000.00          

-                  -                   

2.1 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ  -                    500,000.00        -                  75,000.00        

2.2 รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ -                    60,000.00          -                  100,000.00      

2.3 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม

เขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

-                    300,000.00        170,000.00     30,000.00        

2.4 คาเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน -                    190,000.00        -                  5,000.00          

3.1 วัสดุสํานักงาน  -                    100,000.00        -                  5,000.00          

 

2.คาใชสอย

1.คาตอบแทนงบดําเนินงาน

3.คาวัสดุ
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ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป

แผนงานการ

รักษาความสงบ

ภายใน

แผนงานการศึกษาแผนงานงบกลาง

3.2 วัสดุไฟฟาและวิทยุ -                    10,000.00          -                  

3.3 วัสดุงานบานงานครัว -                    25,000.00          -                  20,000.00        

3.4 คาอาหารเสริม (นม) -                    -                     -                  1,585,780.00  

3.5 คาอาหารกลางวันเด็กนักเรียน -                    -                     -                  240,800.00      

3.6 วัสดุกอสราง -                    10,000.00          -                  -                   

3.7 วัสดุยานพาหนะและขนสง -                    10,000.00          -                  -                   

3.8 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น -                    110,000.00        -                  -                   

3.9 วัสดุการเกษตร -                    10,000.00          -                  -                   

3.10 วัสดุโฆษณาและเผยแพร -                    -                     -                  -                   

3.11 วัสดุกีฬา -                    -                     -                  75,000.00        

3.12 วัสดุคอมพิวเตอร -                    70,000.00         -                  7,000.00          

3.13 วัสดุการศึกษา -                    -                     -                  20,000.00        

3.14 คาวัสดุอื่น ๆ -                    -                     -                  

4.1 คาไฟฟา -                    120,000.00          -                  

4.2 คาน้ําประปา -                    -                       -                  

4.3 คาโทรศัพท -                    20,000.00            -                  

4.4 คาไปรษณีย -                    5,000.00              -                  

4.5 คาบริการทางดานโทรคมนาคม -                    24,000.00            -                  

1.1 ครุภัณฑสํานักงาน  -                    
204,700.00         -                  48,900.00          งบลงทุน 1.คาครุภัณฑ

4.คา

สาธารณูปโภค
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ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป

แผนงานการ

รักษาความสงบ

ภายใน

แผนงานการศึกษาแผนงานงบกลาง

1.2 ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง -                    
2,830,000.00    -                   

1.3 คาครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร -                    1,973,000.00    -                  -                   

1.4 ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย -                    -                  -                   

1.5 คาครุภัณฑงานบานงานครัว -                    20,000.00          -                  -                   

1.6 คาครุภัณฑคอมพิวเตอร -                    45,000.00          -                  -                   

1.7 คาครุภัณฑอื่นๆ -                    60,000.00          -                  -                   

2.1 คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค -                    -                     -                  -                   

2.2 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง -                     -                  -                   

- -                    -                     -                  -                   

-                     -                  -                   

1.1 เงินอุดหนุนสวนราชการ -                    -                     -                  3,445,000.00   

1.2 เงินอุดหนุนหนวยงานของรัฐหรือองคกรเอกชน

ในกิจกรรมอันเปนสาธารณะประโยชน

-                    67,000.00         

-                  -                   

2,541,900.00   12,275,164.00 3,000,000.00  6,064,700.00   

งบเงินอุดหนุน 1.เงินอุดหนุน

2.คาที่ดินและ

สิ่งกอสราง

งบรายจายอื่น รายจายอื่น
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ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

1.2 เงินชวยเหลืองบเฉพาะการกิจการประปา

1.3 เงินเบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดส

1.4 เงินสํารองจาย

1.5 เงินรายจายตามขอผูกพัน

บําเหน็จ/บํานาญ 1.6 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ

สวนทองถิ่น(กบท.)

1.1 เงินเดือน  นายก / รองนายก  

1.2 เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก

1.3 เงินคาตอบแทนพิเศษ  นายก / รองนายก  

1.4 เงินคาตอบแทนเลขานุการ / ที่ปรึกษา  

นายกเทศมนตรี  หรือ  นายก  อบต.

1.5 เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น

2.1 เงินเดือนพนักงาน  

2.2 เงินเพิ่มตางๆ  ของพนักงาน 

2.3 เงินประจําตําแหนง  

2.4 คาจางลูกจางประจํา

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

งบกลาง งบกลาง

1.เงินเดือน 

(ฝายการเมือง)

งบบุคลากร

2.เงินเดือน 

(ฝายประจํา)

-                -               -                   -               

-                -               -                   -               

-                -               -                   -               

-                -               -                   -               

-                -               -                   -               

-                -               -                   -               

-                -               -                   -               

-                -               -                   -               

-                -               -                   -               

-                -               -                   -               

-                -               -                   -               

-                -               695,640.00      -               

-                -               61,560.00        -               

-                -               42,000.00        -               

-                -               -                   -               

แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานสราง

ความเขมแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงานสังคม

สงเคราะห
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ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

2.5 เงินเพิ่มตางๆ  ของลูกจางประจํา

2.6 คาจางพนักงานจาง 

2.7 เงินเพิ่มตางๆ  ของพนักงานจาง  

1.1 คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน

แกองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือเงิน

ประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวน

ทองถิ่นเปนกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําป)

1.2 คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

1.3 คาเชาบาน 

1.4 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

1.5 เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 

1.6 เงินคาตอบแทนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพล

เรือน (อปพร.)

2.1 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ  

2.2 รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 

2.3 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม

เขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

2.4 คาเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน

3.1 วัสดุสํานักงาน  

 

2.คาใชสอย

1.คาตอบแทนงบดําเนินงาน

3.คาวัสดุ

แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานสราง

ความเขมแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงานสังคม

สงเคราะห

-                -               -                   -               

-                -               101,400.00      -               

-                -               55,000.00        -               

-                -               

134,000.00      

-               

-                -               20,000.00        -               

-                -               24,000.00        -               

-                -               -                   -               

-                -               -                   -               

-                -               -                   -               

-                -               200,000.00      -               

-                -               -                   -               

300,000.00   130,000.00  20,000.00        80,000.00    

-                -               30,000.00        -               

-                -               40,000.00        -               
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ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

3.2 วัสดุไฟฟาและวิทยุ

3.3 วัสดุงานบานงานครัว 

3.4 คาอาหารเสริม (นม)

3.5 คาอาหารกลางวันเด็กนักเรียน

3.6 วัสดุกอสราง

3.7 วัสดุยานพาหนะและขนสง

3.8 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

3.9 วัสดุการเกษตร

3.10 วัสดุโฆษณาและเผยแพร

3.11 วัสดุกีฬา

3.12 วัสดุคอมพิวเตอร

3.13 วัสดุการศึกษา

3.14 คาวัสดุอื่น ๆ

4.1 คาไฟฟา 

4.2 คาน้ําประปา 

4.3 คาโทรศัพท 

4.4 คาไปรษณีย

4.5 คาบริการทางดานโทรคมนาคม 

1.1 ครุภัณฑสํานักงาน  งบลงทุน 1.คาครุภัณฑ

4.คา

สาธารณูปโภค

แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานสราง

ความเขมแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงานสังคม

สงเคราะห

-                -               30,000.00        -               

-                -               5,000.00          -               

-                -               -                   -               

-                -               -                   -               

-                -               10,000.00        -               

-                -               -                   -               

-                -               5,000.00          -               

-                -               -                   -               

-                -               15,000.00        -               

-                -               -               

-                -               40,000.00        -               

-                -               -                   -               

-                -               -                   -               

-                -               -                   -               

-                -               -                   -               

-                -               -                   -               

-                -               -                   -               

-                -               -                   -               

-                -               -                   -               
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ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

1.2 ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

1.3 คาครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

1.4 ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

1.5 คาครุภัณฑงานบานงานครัว

1.6 คาครุภัณฑคอมพิวเตอร

1.7 คาครุภัณฑอื่นๆ

2.1 คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

2.2 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

-

1.1 เงินอุดหนุนสวนราชการ

1.2 เงินอุดหนุนหนวยงานของรัฐหรือองคกรเอกชน

ในกิจกรรมอันเปนสาธารณะประโยชน

งบเงินอุดหนุน 1.เงินอุดหนุน

2.คาที่ดินและ

สิ่งกอสราง

งบรายจายอื่น รายจายอื่น

แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานสราง

ความเขมแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงานสังคม

สงเคราะห

-                -               -                   -               

-                -               -                   -               

50,400.00     -               -                   -               

-                -               -                   -               

-                -               86,700.00        -               

70,000.00     -               -                   -               

-                -               1,032,000.00   -               

-                -               100,000.00      -               

-                -               -                   -               

-                -               -                   -               

-                -               -                   -               

150,000.00   105,000.00  350,000.00      192,000.00  

570,400.00   235,000.00 3,097,300.00  272,000.00  
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ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

1.2 เงินชวยเหลืองบเฉพาะการกิจการประปา

1.3 เงินเบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดส

1.4 เงินสํารองจาย

1.5 เงินรายจายตามขอผูกพัน

บําเหน็จ/บํานาญ 1.6 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ

สวนทองถิ่น(กบท.)

1.1 เงินเดือน  นายก / รองนายก  

1.2 เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก

1.3 เงินคาตอบแทนพิเศษ  นายก / รองนายก  

1.4 เงินคาตอบแทนเลขานุการ / ที่ปรึกษา  

นายกเทศมนตรี  หรือ  นายก  อบต.

1.5 เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น

2.1 เงินเดือนพนักงาน  

2.2 เงินเพิ่มตางๆ  ของพนักงาน 

2.3 เงินประจําตําแหนง  

2.4 คาจางลูกจางประจํา

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

งบกลาง งบกลาง

1.เงินเดือน 

(ฝายการเมือง)

งบบุคลากร

2.เงินเดือน 

(ฝายประจํา)

-               -              -                   50,000.00         

-               -              -                   707,900.00     

-               -              -                   114,000.00      

-               -              -                   1,200,000.00   

-               -              -                   270,000.00      

-               -              -                   200,000.00      

-               -              -                   514,080.00      

-               -              -                   42,120.00        

-               -              -                   42,120.00        

-               -              -                   

86,400.00        

-               -              -                   

2,750,400.00   

-               20,660.00    -                   3,483,980.00  

-               5,000.00      -                   375,880.00     

-               -              -                   210,000.00      

-               -              -                   233,160.00      

รวม
 แผนงานการ

พาณิชย

แผนงานการ

ศาสนา 

วัฒนธรรม และ

 แผนงาน

การเกษตร

128

ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ อบต.กําปัง



ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

2.5 เงินเพิ่มตางๆ  ของลูกจางประจํา

2.6 คาจางพนักงานจาง 

2.7 เงินเพิ่มตางๆ  ของพนักงานจาง  

1.1 คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน

แกองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือเงิน

ประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวน

ทองถิ่นเปนกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําป)

1.2 คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

1.3 คาเชาบาน 

1.4 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

1.5 เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 

1.6 เงินคาตอบแทนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพล

เรือน (อปพร.)

2.1 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ  

2.2 รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 

2.3 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม

เขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

2.4 คาเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน

3.1 วัสดุสํานักงาน  

 

2.คาใชสอย

1.คาตอบแทนงบดําเนินงาน

3.คาวัสดุ

รวม
 แผนงานการ

พาณิชย

แผนงานการ

ศาสนา 

วัฒนธรรม และ

 แผนงาน

การเกษตร

-               -              -                   36,000.00         

-               -              142,440.00      955,080.00      

-               -              74,000.00        514,080.00      

-               

3,500.00     23,400.00        692,784.00     

-               1,200.00      -                   72,400.00        

-               -              -                   54,000.00         

-               -              -                   30,000.00         

-               -              -                   -                   

-               -              -                   

60,000.00         

-               -              627,740.00     1,402,740.00   

336,000.00  -              -                   496,000.00      

-               

85,000.00   

-                   1,115,000.00   

-               -              90,600.00         315,600.00      

-               1,000.00      25,000.00        171,000.00      
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ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

3.2 วัสดุไฟฟาและวิทยุ

3.3 วัสดุงานบานงานครัว 

3.4 คาอาหารเสริม (นม)

3.5 คาอาหารกลางวันเด็กนักเรียน

3.6 วัสดุกอสราง

3.7 วัสดุยานพาหนะและขนสง

3.8 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

3.9 วัสดุการเกษตร

3.10 วัสดุโฆษณาและเผยแพร

3.11 วัสดุกีฬา

3.12 วัสดุคอมพิวเตอร

3.13 วัสดุการศึกษา

3.14 คาวัสดุอื่น ๆ

4.1 คาไฟฟา 

4.2 คาน้ําประปา 

4.3 คาโทรศัพท 

4.4 คาไปรษณีย

4.5 คาบริการทางดานโทรคมนาคม 

1.1 ครุภัณฑสํานักงาน  งบลงทุน 1.คาครุภัณฑ

4.คา

สาธารณูปโภค

รวม
 แผนงานการ

พาณิชย

แผนงานการ

ศาสนา 

วัฒนธรรม และ

 แผนงาน

การเกษตร

-               -              -                   40,000.00         

-               -              -                   50,000.00         

-               -              -                   1,585,780.00  

-               -              -                   240,800.00      

-               -              100,000.00      120,000.00      

-               -              -                   10,000.00         

-               -              50,000.00         165,000.00       

-               -              -                   10,000.00         

-               -              -                   15,000.00         

-               -              -                   75,000.00        

-               -              -                   117,000.00      

-               -              -                   20,000.00         

-               -              200,000.00      200,000.00      

-               -              250,000.00      370,000.00      

-               -              -                   -                   

-               -              -                   20,000.00         

-               -              -                   5,000.00           

-               -              -                   24,000.00        

-               -              -                   253,600.00      
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ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

1.2 ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

1.3 คาครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

1.4 ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

1.5 คาครุภัณฑงานบานงานครัว

1.6 คาครุภัณฑคอมพิวเตอร

1.7 คาครุภัณฑอื่นๆ

2.1 คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

2.2 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

-

1.1 เงินอุดหนุนสวนราชการ

1.2 เงินอุดหนุนหนวยงานของรัฐหรือองคกรเอกชน

ในกิจกรรมอันเปนสาธารณะประโยชน

งบเงินอุดหนุน 1.เงินอุดหนุน

2.คาที่ดินและ

สิ่งกอสราง

งบรายจายอื่น รายจายอื่น

รวม
 แผนงานการ

พาณิชย

แผนงานการ

ศาสนา 

วัฒนธรรม และ

 แผนงาน

การเกษตร

-               -              -                   2,830,000.00   

-               -              -                   1,973,000.00  

-               -              -                   50,400.00         

-               -              -                   20,000.00         

-               -              -                   131,700.00      

-               -              -                   130,000.00      

-               -              -                   1,032,000.00   

-               -              -                   100,000.00       

-               -              -                   -                    

-               -              -                   -                    

545,000.00  3,990,000.00   

-               -              -                   864,000.00      

881,000.00  116,360.00 1,583,180.00  

รวมทั้งหมด 30,637,004.00                  
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