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อ ำเภอโนนไทย  จงัหวัดนครรำชสีมำ
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลก ำปงั

ของ

ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ.  2560
  ค ำแถลงประกอบงบประมำณรำยจำ่ย

ส่วนที่  1 



ท่ำนประธำนสภำฯ  และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำปัง
       บัดนี้ ถึงเวลำทีน่ำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำปัง  จะได้เสนอร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำปัง    อีกคร้ังหนึ่ง    ฉะนั้นในโอกำสนี้ คณะผู้บริหำรองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลก ำปัง  จึงขอชี้แจงให้ท่ำนประธำนและสมำชิกทุกท่ำนได้ทรำบถึงสถำนะกำรคลังตลอดจน
หลักกำรและแนวนโนบำยกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ.2560 ดังต่อไปนี้
        1.  สถำนะกำรคลัง

1.1  งบประมำณรำยจ่ำยทัว่ไป
       ในปีงบประมำณ พ.ศ.2559 ณ วันที ่31 กรกฎำคม พ.ศ. 2559 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำปัง

มีสถำนะกำรเงินดังนี้
ก.  ณ  วันที ่31 กรกฎำคม พ.ศ. 2559
     1.1.1  เงินฝำกธนำคำรทัง้ส้ิน  บำท
     1.1.2  เงินสะสม  บำท
     1.1.3  ทุนส ำรองเงินสะสม  บำท
     1.1.4  รำยกำรกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ำยจ ำนวน   -      โครงกำร

รวม         -        บำท
     1.1.5  รำยกำรทีไ่ด้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน   จ ำนวน             -      บำท

รวม         -        บำท
     1.1.6  เงินกู้คงค้ำง                                                                         -      บำท

        2.  กำรบริหำรงบประมำณ ในปีงบประมำณ พ.ศ.2559 (ณ  วันที ่31 กรกฎำคม พ.ศ. 2559)
(1)         รำยรับจริงทัง้ส้ิน           บำท  ประกอบด้วย
 หมวดภำษีอำกร 103,165.96 บำท

หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต 39,961.00 บำท
หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน 209,263.66 บำท
หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์           - 0.00 บำท
หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด 94,490.00 บำท
หมวดรำยได้จำกทุน 0.00 บำท
หมวดภำษีจัดสรร บำท
หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป บำท

(2) 16,506,500.00 บำท

30,540,147.77          

ค ำแถลงงบประมำณ
ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2560

23,863,762.83
1,107,128.60

10,506,930.75

เงินอุดหนุนทีรั่ฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพำะกิจ

17,310,190.15
12,783,077.00
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(3) รำยจ่ำยจริงจ ำนวน  บำท  ประกอบด้วย
งบกลำง 1,402,752.77 บำท
งบบุคลำกร 9,501,778.98 บำท
งบด ำเนินกำร บำท
งบลงทุน 4,078,200.00 บำท
งบรำยจ่ำยอื่น 0.00 บำท
งบเงินอุดหนุน บำท

(4) รำยจ่ำยทีจ่่ำยจำกเงินอุดหนุนทีรั่ฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์   
. บำท

(5) มีกำรจ่ำยเงินสะสมเพือ่ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที ่         4,499,000.00     บำท
3. งบเฉพำะกำร

ประเภทกิจกำรประปำ
1,549,468.70     บำท

เงินช่วยเหลือจำกงบประมำณทัว่ไป 500,000.00        บำท
รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยน้ ำประปำ 1,043,575.00     บำท
ค่ำใบอนุญำติใช้น้ ำประปำ 4,200.00            บำท
ดอกเบีย้เงินฝำกธนำคำร 1,693.70            บำท

1,435,200.75     บำท
ค่ำใช้สอย 570,200.00        บำท
ค่ำวัสดุ 450,966.60        บำท
ค่ำสำธำรณูปโภค 414,034.15        บำท

ปีงบประมำณ พ.ศ.2559 ณ วันที ่31 ก.ค. 2559 มีรำยรับจริง

ปีงบประมำณ พ.ศ.2559 ณ วันที ่31 ก.ค. 2559 มีรำยจ่ำยจริง

21,660,224.33          

2,820,346.65

3,725,068.16
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2.1  รำยรบั
รำยรับจริง ประมำณกำร ประมำณกำร

ป ี พ.ศ. 2558 ป ีพ.ศ. 2559 ป ีพ.ศ. 2560
รำยได้จัดเก็บ

หมวดภำษีอำกร 100,067.05               118,000.00             113,500.00              
หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต 34,496.72                 63,000.00               42,400.00                
หมวดรำยได้จำกทรัพยสิ์น 146,805.80               300,000.00             295,000.00              
หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์ 1,028,505.00            1,800,000.00          -                          
หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด 218,213.00               450,000.00             379,200.00              
หมวดรำยได้จำกทุน -                            
รวมรำยได้จัดเก็บเอง 1,528,087.57           2,731,000.00         830,100.00             

หมวดภำษีจดัสรร 19,489,826.14          19,212,296.91        20,112,500.00         

19,489,826.14         19,212,296.91       20,112,500.00        

รำยได้ที่รฐับำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
หมวดเงินอดุหนุนทัว่ไป
     เงินอดุหนุนทัว่ไป 14,546,965.00          14,828,765.00        14,546,965.00         
     เงินอดุหนุนจำก อปท. -                            -                          -                          

14,546,965.00         14,828,765.00       14,546,965.00        

รำยได้ที่รฐับำลอุดหนุนให้โดยระบุวตัถุประสงค์
หมวดเงินอดุหนุนระบุวัตถปุระสงค์
     เงินอดุหนุนวัตถปุระสงค์ 18,065,972.00          23,677,940.00        17,141,800.00         

18,065,972.00         23,677,940.00       17,141,800.00        

35,564,878.71         36,772,061.91       52,631,365.00        

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำปงั
อ ำเภอโนนไทย  จังหวัดนครรำชสีมำ

รวม

         รวมรำยได้ทีร่ัฐบำลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

ค ำแถลงงบประมำณ
ประจ ำปงีบประมำณ  2560

รำยรับ

         รวมรำยได้ทีร่ัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

รวมรำยได้ทีร่ัฐบำลอุดหนุนให้โดยระบุ

รำยได้ที่รฐับำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
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2.2  รำยจ่ำยตำมงบรำยจ่ำย

รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร ประมำณกำร
ณ ๓0 ก.ย. ๕8
ปี พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560

จ่ำยจำกงบประมำณ
1,789,912.88           2,435,900.00         18,996,800.00       

4,454,463.00           10,568,029.00       13,904,080.00       

8,108,604.23           10,504,920.00       9,092,485.00         

6,300,600.00           6,934,300.00         6,269,400.00         

-                           - -
3,098,743.37          5,126,000.00        4,368,600.00        

รวมจ่ำยจำกงบประมำณ 23,752,323.48        35,569,149.00      52,631,365.00      

    งบลงทุน(หมวดค่ำครุภัณฑ์ทีดิ่นและ
ส่ิงก่อสร้ำง)

    งบกลำง

    งบรำยจ่ำยอื่น  (หมวดรำยจ่ำยอื่น)
    งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน)

ค ำแถลงงบประมำณ
ประจ ำปงีบประมำณ  2560

    งบบุคลำกร  (หมวดเงินเดือน ค่ำจ้ำง
ประจ ำ และค่ำจ้ำงชั่วครำว)

    งบด ำเนินงำน  (หมวดค่ำตอบแทน ใช้สอย
และวัสดุ และหมวดค่ำสำธำรณูปโภค)

รำยจ่ำย

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำปงั
อ ำเภอโนนไทย  จังหวัดนครรำชสีมำ
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อ ำเภอโนนไทย  จังหวัดนครรำชสีมำ

ส่วนที่  2

ข้อบญัญตัิ

เรื่อง  งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปงีบประมำณ  
พ.ศ.  2560

ของ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำปงั



ยอดรวม
ด้ำนบริหำรงำนทั่วไป

แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป 14,916,610.00                           
แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 560,000.00                                

ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม
แผนงำนกำรศึกษำ 6,329,260.00                             
แผนงำนสำธำรณสุข 692,500.00                                
แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 890,970.00                                
แผนงำนเคหะและชุมชน 8,449,065.00                             
แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 205,000.00                                
แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 515,000.00                                

ด้ำนกำรเศรษฐกิจ
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ -                                             
แผนงำนกำรเกษตร 1,076,160.00                             
แผนงำนกำรพำณิชย์ -                                             

ด้ำนกำรด ำเนินงำนอ่ืน
แผนงำนงบกลำง 18,996,800.00                           

งบประมำณรำยจ่ำยทั้งสิน้ 52,631,365.00                    

ด้ำน

บันทึกหลักกำรและเหตุผล
ประกอบร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2560  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำปัง
อ ำเภอโนนไทย  จังหวัดนครรำชสีมำ
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แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป   (00110)
งำน งำน งำนวำงแผน งำน

งบ บริหำรงำนทัว่ไป สถิตแิละวิชำกำร บริหำรงำนคลัง
งบบุคลำกร
    เงินเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง) 3,435,120.00            -                           -                           
    เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 3,848,990.00            -                           2,611,500.00           
งบด ำเนินกำร
    ค่ำตอบแทน 631,000.00               -                           325,000.00              
    ค่ำใช้สอย 1,440,000.00            -                           310,000.00              
    ค่ำวัสดุ 515,000.00               -                           215,000.00              
    ค่ำสำธำรณูปโภค 350,000.00               -                           -                           
งบลงทุน
    ค่ำครุภัณฑ์ 1,166,000.00            -                           32,000.00                
    ค่ำทีดิ่นและส่ิงก่อสร้ำง -                            -                           -                           
งบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ
    รำยจ่ำยอื่น    -                            -                           -                           
งบเงินอุดหนุน
    เงินอุดหนุน 37,000.00                 -                           -                           

รวม 11,423,110.00         -                         3,493,500.00          

รำยจ่ำยตำมแผนงำนและงบรำยจ่ำย
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำปัง

อ ำเภอโนนไทย      จังหวัดนครรำชสีมำ

-                                                    
37,000.00                                         

14,916,610.00                                  

-                                                    
1,198,000.00                                    

-                                                    
-                                                    
-                                                    

รวม

3,435,120.00                                    
6,460,490.00                                    

-                                                    
956,000.00                                       

1,750,000.00                                    
730,000.00                                       
350,000.00                                       
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งำนเคหะและชุมชน (00240)
งำน งำนบริหำรทัว่ไป งำนไฟฟ้ำ งำนสวน งำนก ำจัดขยะมลูฝอย รวม

งบ เก่ียวกับเคหะและชมุชน ถนน สำธำรณะ และสิ่งปฏิกูล

งบบุคลำกร
    เงินเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง) -                            -                           -                           -                    -                          
    เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 2,036,860.00            -                           -                           -                    2,036,860.00           
งบด ำเนินกำร -                          
    ค่ำตอบแทน 359,505.00               -                           -                           -                    359,505.00             
    ค่ำใช้สอย 300,000.00               -                           -                           -                    300,000.00             
    ค่ำวัสดุ 155,000.00               -                           -                           -                    155,000.00             
    ค่ำสำธำรณูปโภค -                            -                           -                           -                    -                          
งบลงทุน -                          
    ค่ำครุภัณฑ์ 47,200.00                 -                           -                           -                    47,200.00                
    ค่ำทีดิ่นและส่ิงก่อสร้ำง 4,576,500.00           -                           -                    4,576,500.00           
งบรำยจ่ำยอื่น ๆ -                          
    รำยจ่ำยอื่น    -                            -                           -                           -                    -                          
งบเงินอุดหนุน -                          
    เงินอุดหนุน -                            974,000.00              -                           -                    974,000.00             

รวม 2,898,565.00           5,550,500.00          -                         -                   8,449,065.00          

รำยจ่ำยตำมแผนงำนและงบรำยจ่ำย
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำปัง

อ ำเภอโนนไทย      จังหวัดนครรำชสีมำ

11



แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร  (00260)
งำน งำนบริหำรทัว่ไป งำนกีฬำ งำนศำสนำ งำนวิชำกำร รวม

เก่ียวกับศำสนำ และ และวัฒนธรรม วำงแผน
งบ วัฒนธรรมและนันทนำกำร นันทนำกำร ท้องถ่ิน และส่งเสรมิกำรทอ่งเทีย่ว

งบบุคลำกร -                            -                           -                           -                    -                         
งบด ำเนินกำร 440,000.00               -                           -                           -                    440,000.00             
งบลงทุน -                            -                           -                           -                    -                         
งบรำยจ่ำยอื่น ๆ -                            -                           -                           -                    -                         
งบเงินอุดหนุน 75,000.00                 -                           -                           -                    75,000.00               

รวม 515,000.00              -                         -                         -                   515,000.00             

รำยจ่ำยตำมแผนงำนและงบรำยจ่ำย
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำปัง

อ ำเภอโนนไทย      จังหวัดนครรำชสีมำ

12



งำนบริหำรทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเครำะห์  (00230)
งำน งำนบริหำร งำนสวัสดกิำร

ทัว่ไปเก่ียวกับ สังคม
งบ สังคมสงเครำะห์ และสังคมสงเครำะห์
งบบุคลำกร 532,900.00               -                           
งบด ำเนินกำร 358,070.00               -                           
งบลงทุน -                            -                           
งบรำยจ่ำยอื่น ๆ -                            -                           
งบเงินอุดหนุน - -                           

รวม 890,970.00              -                         

358,070.00                                         
-                                                      
-                                                      
-                                                      

รวม

532,900.00                                         

รำยจ่ำยตำมแผนงำนและงบรำยจ่ำย
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำปัง

อ ำเภอโนนไทย      จังหวัดนครรำชสีมำ

890,970.00                                       
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แผนงำนกำรศึกษำ (00210)
งำน งำนบริหำร งำนระดบัก่อน งำนระดบั งำนศึกษำ รวม

ทัว่ไปเก่ียวกับ วัยเรียนและ มธัยมศึกษำ ไมก่ ำหนด
งบ กำรศึกษำ ประถมศึกษำ ระดบั
งบบุคลำกร
    เงินเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง) -                            -                           -                           -                    -                          
    เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 889,620.00               -                           -                           -                    889,620.00             
งบด ำเนินกำร -                           -                           -                    -                          
    ค่ำตอบแทน 89,820.00                 -                           -                           -                    89,820.00                
    ค่ำใช้สอย 524,600.00               -                           -                           -                    524,600.00             
    ค่ำวัสดุ 1,582,620.00            -                           -                           -                    1,582,620.00           
    ค่ำสำธำรณูปโภค -                            -                           -                           -                    -                          
งบลงทุน -                           -                           -                    -                          
    ค่ำครุภัณฑ์ 92,500.00                 -                           -                           -                    92,500.00                
    ค่ำทีดิ่นและส่ิงก่อสร้ำง -                            -                           -                           -                    -                          
งบรำยจ่ำยอื่น ๆ -                           -                           -                    -                          
    รำยจ่ำยอื่น    -                            -                           -                           -                    -                          
งบเงินอุดหนุน
    เงินอุดหนุน 3,150,100.00            -                           -                           -                    3,150,100.00           

รวม 6,329,260.00           -                         -                         -                   6,329,260.00           

รำยจ่ำยตำมแผนงำนและงบรำยจ่ำย
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำปัง

อ ำเภอโนนไทย      จังหวัดนครรำชสีมำ
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แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน (00250)
งำน งำนบริหำรทัว่ไป งำนส่งเสริม

เก่ียวกับกำรสร้ำง และสนับสนุน
งบ ควำมเขม้แขง็ของชมุชน ควำมเขม้แขง็ชมุชน
งบบุคลำกร -                            -                           
งบด ำเนินกำร 205,000.00               -                           
งบลงทุน -                            -                           
งบรำยจ่ำยอื่น ๆ -                            -                           
งบเงินอุดหนุน -                            -                           

รวม 205,000.00              -                         

รำยจ่ำยตำมแผนงำนและงบรำยจ่ำย

-                                                    
205,000.00                                       

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำปัง
อ ำเภอโนนไทย      จังหวัดนครรำชสีมำ

รวม

-                                                    
205,000.00                                       

-                                                    
-                                                    
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แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน  (00120)
งำน งำนบริหำรทัว่ไป งำน งำนป้องกัน รวม

เก่ียวกับกำรรักษำ เทศกิจ ภัยฝ่ำยพลเรือน
งบ ควำมสงบภำยใน และระงับอัคคีภัย
งบบุคลำกร -                            -                           -                           -                   
งบด ำเนินกำร 480,000.00               -                           -                           480,000.00      
งบลงทุน 80,000.00                 -                           -                           80,000.00        
งบรำยจ่ำยอื่น ๆ -                            -                           -                           -                   
งบเงินอุดหนุน -                            -                           -                           -                   

รวม 560,000.00              -                         -                         560,000.00      

รำยจ่ำยตำมแผนงำนและงบรำยจ่ำย
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำปัง

อ ำเภอโนนไทย      จังหวัดนครรำชสีมำ
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แผนงำนสำธำรณสุข (00220)
งำน งำนบริหำร งำน งำนบริกำร งำน รวม

ทัว่ไปเก่ียวกับ โรงพยำบำล สำธำรณสุข ศูนย์
งบ สำธำรณสุข และงำนสำธำรณสุขอ่ืน บริกำรสำธำรณสุข
งบบุคลำกร -                            -                           -                           -                    -                         
งบด ำเนินกำร 510,000.00               -                           -                           -                    510,000.00             
งบลงทุน 50,000.00                 -                           -                           -                    50,000.00               
งบรำยจ่ำยอื่น ๆ -                            -                           -                           -                    -                         
งบเงินอุดหนุน 132,500.00               -                           -                           -                    132,500.00             

รวม 692,500.00              -                         -                         -                   692,500.00             

รำยจ่ำยตำมแผนงำนและงบรำยจ่ำย
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำปัง

อ ำเภอโนนไทย      จังหวัดนครรำชสีมำ
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แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ  (00310)
งำน งำนก่อสร้ำง อ่ืนๆ รวม

โครงสร้ำงพ้ืนฐำน
งบ
งบบุคลำกร -                            - -                           
งบด ำเนินกำร -                            - -                           
งบลงทุน -                            - -                           
งบรำยจ่ำยอื่น ๆ -                            - -                           
งบเงินอุดหนุน -                            - -                           

รวม -                           - -                         

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำปัง
อ ำเภอโนนไทย      จังหวัดนครรำชสีมำ

รำยจ่ำยตำมแผนงำนและงบรำยจ่ำย
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แผนงำนกำรเกษตร (00320)
งำน งำนส่งเสริม งำนอนุรักษ์ รวม

กำรเกษตร แหล่งน้ ำ
งบ และป่ำไม้
งบบุคลำกร 549,090.00               -                           549,090.00              
งบด ำเนินกำร 301,870.00               -                           301,870.00              
งบลงทุน 225,200.00               -                           225,200.00              
งบรำยจ่ำยอื่น ๆ -                            -                           -                           
งบเงินอุดหนุน -                            -                           -                           

รวม 1,076,160.00            -                           1,076,160.00          

รำยจ่ำยตำมแผนงำนและงบรำยจ่ำย
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำปัง

อ ำเภอโนนไทย      จังหวัดนครรำชสีมำ
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แผนงำนพำณิชย ์(00330)
งำน งำนกิจกำรประปำ อ่ืนๆ รวม

งบ
งบบุคลำกร -                            -                           -                           
งบด ำเนินกำร -                            -                           -                           
งบลงทุน -                            -                           -                           
งบรำยจ่ำยอื่น ๆ -                            -                           -                           
งบเงินอุดหนุน -                            -                           -                           

รวม -                           -                           -                         

รำยจ่ำยตำมแผนงำนและงบรำยจ่ำย
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำปัง

อ ำเภอโนนไทย      จังหวัดนครรำชสีมำ
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งบกลำง (00410)
งำน งำนงบกลำง รวม

งบ
   งบกลำง 18,996,800.00          18,996,800.00         

รวม 18,996,800.00         18,996,800.00        

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำปัง
อ ำเภอโนนไทย      จังหวัดนครรำชสีมำ

รำยจ่ำยตำมแผนงำนและงบรำยจ่ำย
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โดยทีเ่ป็นกำรสมควรต้ังงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560  อำศัยอ ำนำจตำมควำมใน
พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537   และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม   มำตรำ87   จึงตรำ
ข้อบัญญัติ ขึ้นไว้โดยควำมเห็นชอบของสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำปัง   และโดยอนุมัติของนำยอ ำเภอโนนไทย
ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนี้เรียกว่ำ  ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ   พ.ศ. 2560

ข้อ 2. ข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่  วันที ่ 1  ตุลำคม  พ.ศ. 2559
เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2560  เป็นจ ำนวนรวมทัง้ส้ิน
52,631,365.00      บำท

ข้อ 4.  งบประมำณรำยจ่ำยทัว่ไป จ่ำยจำกรำยได้จัดเก็บเอง หมวดภำษีจัดสรร และหมวดเงิน

    งบกลำง
งบประมำณรำยจ่ำยทัง้สิ้น

-                               
1,076,160.00                

-                               

18,996,800.00              
52,631,365.00              

ดำ้นกำรด ำเนินงำนอ่ืน
แผนงำน ยอดรวม

515,000.00                   

    แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
    แผนงำนกำรเกษตร
    แผนงำนกำรพำณิชย์

ดำ้นกำรเศรษฐกิจ
    แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร

692,500.00                   
890,970.00                   

8,449,065.00                
205,000.00                   

    แผนงำนกำรศึกษำ
    แผนงำนสำธำรณสุข
    แผนงำนสังคมสงเครำะห์
    แผนงำนเคหะและชุมชน
    แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

6,329,260.00                
ดำ้นบริกำรชมุชนและสังคม

ขอ้บญัญตัอิงค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปงีบประมำณ 2560

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำปงั
อ ำเภอโนนไทย  จังหวัดนครรำชสีมำ

แผนงำน ยอดรวม
ดำ้นบริหำรทัว่ไป
    แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป
    แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน

14,916,610.00              
560,000.00                   

         อุดหนุนทัว่ไป โดยแยกรำยละเอียดตำมแผนงำนได้ดังนี้
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ข้อ 5 งบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำร จ่ำยจำกรำยได้ เป็นจ ำนวนรวมทัง้ส้ิน  1,947,700.00    บำท
ดังนี้

ข้อ 6 ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำปัง ปฏิบัติกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณทีไ่ด้รับอนุมัติให้
เป็นไปตำมระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงินขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

ข้อ 7 ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำปัง มีหน้ำทีรั่กษำกำรให้เป็นไปตำมบัญญัตินี้

ประกำศ   ณ   วันที ่   เดือน             พ.ศ.  2559

(ลงนำม)

ต ำแหน่ง นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำปัง  

       (ลงนำม)

อนุมตัิ

     (นำยวิสูตร ชัชวำลวงศ์)
    ต ำแหน่ง นำยอ ำเภอโนนไทย

งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน) -                               
รวมรำยจ่ำย 1,947,000.00               

(นำยมีชัย  จงสันเทียะ)

งบด ำเนินงำน (หมวดค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุและหมวดค่ำสำธำรณูปโภค)
1,837,000.00                

งบลงทุน  (หมวดค่ำครุภัณฑ์ ทีดิ่นและส่ิงก่อสร้ำง) 110,000.00                   
งบรำยจ่ำยอื่น  (หมวดรำยจ่ำยอื่น) -

ยอดรวมงบ
งบกลำง (งบช่วยเหลืองบเฉพำะกำรกิจกำรประปำ) 700,000.00                   
งบบุคลำกร  (หมวดเงินเดือน ค่ำจ้ำงประจ ำ และค่ำจ้ำงชั่วครำว) -                               
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ป ี2557    ป ี2558
   ป ี2559 ( ณ วันที่

 31 ก.ค. 59)
ป ี2559 ยอดตำ่ง (%) ป ี2560

หมวดภำษีอำกร
     ภำษโีรงเรือนและที่ดิน 20,200.00 30,283.19 38,205.50 35,000.00 12.50 40,000.00

     ภำษบี ำรุงทอ้งที่ 87,476.70 71,147.99 61,555.90 80,000.00 -14.29 70,000.00

     ภำษปีำ้ย 956.00 2,888.00 3,288.00 3,000.00 14.29 3,500.00

     อำกรฆ่ำสัตว์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

รวมหมวดภำษีอำกร 108,632.70 104,319.18 103,049.40 118,000.00 -3.96 113,500.00

หมวดค่ำธรรมเนียม  ค่ำปรบั  และใบอนุญำต

     ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญำตขำยสุรำ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

     ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญำตกำรพนัน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

     ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยจรำจรทำงบก 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    ค่ำปรับกำรผิดสัญญำ 193,336.00 30,604.00 11,893.00 30,000.00 -152.10 11,900.00

    ค่ำใบอนุญำติรับท ำกำรเก็บขนหรือก ำจดัส่ิงปฏกิูล 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 5,000.00

    ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรควบคุมอำคำร 2,211.00 3,001.00 1,558.00 3,000.00 -50.00 2,000.00

    ค่ำธรรมเนียมขอใช้น้ ำประปำ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    ค่ำธรรมเนียมจดทะเบยีนพำณิชย์ 800.00 540.00 620.00 1,000.00 0.00 1,000.00

รำยงำนประมำณกำรรำยรบั

รำยรับจริง ประมำณกำร

ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. 2560
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลก ำปงั

อ ำเภอโนนไทย  จังหวัดนครรำชสีมำ

ประเภทหมวดรำยรับ
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ป ี2557    ป ี2558
   ป ี2559 ( ณ วันที่

 31 ก.ค. 59)
ป ี2559 ยอดตำ่ง (%) ป ี2560

รำยงำนประมำณกำรรำยรบั

รำยรับจริง ประมำณกำร

ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. 2560
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลก ำปงั

อ ำเภอโนนไทย  จังหวัดนครรำชสีมำ

ประเภทหมวดรำยรับ

   ค่ำใบอนุญำติประกอบกิจกำรที่เปน็อันตรำยต่อสุขภำพ 10,560.00 13,540.00 14,840.00 15,000.00 -3.45 14,500.00
    ค่ำใบอนุญำติจัดต้ังสถำนทีจ่ ำหน่ำยอำหำรหรือสถำนทีส่ะสมอำหำร 3,560.00 5,940.00 6,270.00 6,000.00 7.69 6,500.00

     ค่ำใบอนุญำตอื่นๆ 2,520.00 450.00 270.00 3,000.00 -100.00 1,500.00

รวมหมวดค่ำธรรมเนียม  ค่ำปรับ  และใบอนุญำต 217,987.00 59,075.00 40,451.00 63,000.00 -48.58 42,400.00

หมวดรำยไดจ้ำกทรพัย์สิน

     ดอกเบี้ยเงินฝำก 212,817.09 267,684.91 209,263.66 300,000.00 -1.69 295,000.00

รวมหมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน 212,817.09 267,684.91 209,263.66 0.00 100.00 295,000.00
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ป ี2557    ป ี2558
   ป ี2559 ( ณ วันที่

 31 ก.ค. 59)
ป ี2559 ยอดตำ่ง (%) ป ี2560

รำยงำนประมำณกำรรำยรบั

รำยรับจริง ประมำณกำร

ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. 2560
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลก ำปงั

อ ำเภอโนนไทย  จังหวัดนครรำชสีมำ

ประเภทหมวดรำยรับ

หมวดรำยไดจ้ำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

หมวดรำยไดเ้บด็เตล็ด

     ค่ำขำยแบบแปลน 102,000.00 345,500.00 29,000.00 350,000.00 -16.67 300,000.00

    รำยได้เบด็เตล็ดอื่นๆ 93,910.00 64,560.00 59,190.00 100,000.00 -26.26 79,200.00

รวมหมวดรำยได้เบด็เตล็ด 195,910.00 410,060.00 88,190.00 450,000.00 -18.67 379,200.00

หมวดภำษีจัดสรร

     ภำษมีูลค่ำเพิ่ม ตำม พ.ร.บ. ก ำหนดแผนฯ 7,916,853.63 8,126,821.80 7,004,241.05 8,708,480.00 -4.37 8,344,200.00

     ภำษมีูลค่ำเพิ่ม พ.ร.บ. จดัสรรรำยได้ 4,282,250.05 4,248,285.02 3,577,204.17 4,710,422.00 -12.77 4,177,200.00

     ภำษธีุรกิจเฉพำะ 254,794.12 236,977.75 212,355.98 280,170.00 -11.00 252,400.00

     ภำษสุีรำ 1,795,787.16 2,024,813.50 1,706,247.35 1,975,270.00 -3.62 1,906,200.00

     ภำษสีรรพสำมิต 2,444,682.86 3,490,172.79 3,531,394.37 2,855,820.00 27.36 3,931,400.00

     ภำษกีำรพนัน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

     ค่ำภำคหลวงแร่ 95,827.34 81,067.95 47,381.40 105,380.00 -56.35 67,400.00

     ค่ำภำคหลวงปโิตรเลียม 141,122.67 100,199.53 54,397.28 155,210.00 -64.42 94,400.00
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ป ี2557    ป ี2558
   ป ี2559 ( ณ วันที่

 31 ก.ค. 59)
ป ี2559 ยอดตำ่ง (%) ป ี2560

รำยงำนประมำณกำรรำยรบั

รำยรับจริง ประมำณกำร

ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. 2560
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลก ำปงั

อ ำเภอโนนไทย  จังหวัดนครรำชสีมำ

ประเภทหมวดรำยรับ

     ค่ำธรรมเนียมจดทะเบยีนและนิติกรรมที่ดิน 681,508.00 567,665.00 656,809.00 749,650.00 0.94 756,800.00

     ค่ำภำษแีละค่ำธรรมเนียมรถยนต์ หรือล้อเล่ือน 184,278.35 613,822.80 482,473.25 500,000.00 14.16 582,500.00

รวมหมวดภำษีจัดสรร 17,797,104.18 19,489,826.14 17,272,503.85 20,040,402.00 0.36 20,112,500.00

รวมหมวดเงินรำยได้ 18,532,450.97 20,330,965.23 17,713,457.91 20,671,402.00 1.29 20,942,600.00

หมวดเงินอุดหนุน

   1.  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ส ำหรับด ำเนินกำรตำม
อ ำนำจหน้ำที่และภำรกิจถ่ำยโอนเลือกท ำ

15,149,182.00 14,546,965.00 12,783,077.00 15,149,182.00 -4.14 14,546,965.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 15,149,182.00 14,546,965.00 12,783,077.00 15,149,182.00 -4.14 14,546,965.00

รวมทุกหมวด 33,681,632.97 34,877,930.23 30,496,534.91 35,820,584.00 -0.93 35,489,565.00

รำยไดท้ี่รฐับำลอุดหนุนให้โดยระบวุัตถุประสงค์

หมวดเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ

เงินอุดหนุนตำมยทุธศำสตร์เพื่อพัฒนำประเทศ 0.00 1,103,975.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ค่ำเบี้ยยงัชีพผู้สูงอำยุ 11,194,600.00 11,267,800.00 12,154,400.00 0.00 100.00 14,137,000.00
ค่ำเบี้ยยงัชีพคนพิกำร 1,527,000.00 2,442,100.00 258,800.00 0.00 100.00 3,004,800.00
ศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก 164,130.00 184,800.00 180,100.00 0.00 0.00 0.00
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ป ี2557    ป ี2558
   ป ี2559 ( ณ วันที่
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รำยรับจริง ประมำณกำร

ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. 2560
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลก ำปงั

อ ำเภอโนนไทย  จังหวัดนครรำชสีมำ

ประเภทหมวดรำยรับ

โครงกำรแก้ไขปญัหำยำเสพติด 60,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

โครงกำรถนนลำดยำง,ถนนคอนกรีต 0.00 599,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

โครงกำรก่อสร้ำงประปำผิวดินขนำดใหญ่ ม.7 0.00 3,566,272.00 3,566,272.00 0.00 0.00 0.00

โครงกำรก่อสร้ำงศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก 0.00 0.00 1,584,000.00 0.00 0.00 0.00

รวมเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ 12,945,730.00 18,065,972.00 17,743,572.00 0.00 100.00 17,141,800.00

รวมทุกหมวด 33,681,632.97 34,877,930.23 30,496,534.91 35,820,584.00 31.94 52,631,365.00

อนุมัติ 

อนุมัติ 
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1,794.50

8,444.10

212.00

10,450.60

0.00

0.00

0.00

0.00

7.00

0.00

442.00

0.00

380.00
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340.00

230.00

1,230.00 600
1,949.00 34527

0.00

85,736.34

85,736.34
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0.00

0.00

271,000.00

20,010.00

291,010.00

0.00

1,339,958.95

599,995.83

40,044.02

199,952.65

400,005.63

0.00

20,018.60

40,002.72
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99,991.00

2,839,996.15

3,229,142.09

0.00

1,763,888.00

1,763,888.00

0.00

0.00

0.00

1,982,600.00
2,746,000.00
180,100.00
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3,566,272.00

1,584,000.00

601,772.00

22,134,830.09
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บาท แยกเป็น

หมวดภาษอีากร รวม 113,500.00          บาท    

จ ำนวน 40,000.00           บำท

ประมำณกำรไวใ้กลเ้คยีงกับงบประมำณที่รับจริงปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ

จ ำนวน 70,000.00           บำท

ประมำณกำรไวใ้กลเ้คยีงกับงบประมำณที่รับจริงปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ

จ ำนวน 3,500.00             บำท

ประมำณกำรไวใ้กลเ้คยีงกับงบประมำณที่รับจริงปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ

หมวดค่าธรรมเนยีมค่าปรับและใบอนุญาต รวม 42,400.00 บาท   

จ ำนวน -                      บำท

ประมำณกำรไวใ้กลเ้คยีงกับงบประมำณที่รับจริงปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ

จ ำนวน -                      บำท

ประมำณกำรไวใ้กลเ้คยีงกับงบประมำณที่รับจริงปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ

จ ำนวน -                      บำท

ประมำณกำรไวใ้กลเ้คยีงกับงบประมำณที่รับจริงปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ

    ค่าปรับการผิดสัญญา จ ำนวน 11,900.00           บำท

ประมำณกำรไวใ้กลเ้คยีงกับงบประมำณที่รับจริงปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ

    ค่าใบอนญุาติรับท าการเก็บขนหรอืก าจัดสิ่งปฏกูิล จ ำนวน 5,000.00             บำท

ประมำณกำรไวใ้กลเ้คยีงกับงบประมำณที่รับจริงปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ

    ค่าธรรมเนยีมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จ ำนวน 2,000.00             บำท

ประมำณกำรไวใ้กลเ้คยีงกับงบประมำณที่รับจริงปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ

จ ำนวน -                      บำท

ประมำณกำรไวใ้กลเ้คยีงกับงบประมำณที่รับจริงปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ

จ ำนวน 1,000.00             บำท

รายงานรายละเอยีดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป
ประจ าปงีบประมาณ 2560

    ค่าธรรมเนยีมขอใช้น  าประปา

    ภาษบี ารุงท้องท่ี

    ภาษปี้าย

   ค่าธรรมเนยีมเก่ียวกับใบอนญุาตการขายสุรา

     ค่าธรรมเนยีมเก่ียวกับใบอนญุาตการพนนั

     ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก

องค์การบรหิารส่วนต าบลก าปัง

อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสมีา
******************************************

ประมาณการรายรับรวมทั งสิ น        รวม

    ภาษโีรงเรอืนและท่ีดนิ

รายได้จัดเก็บ

52,631,365.00    

    ค่าธรรมเนยีมจดทะเบยีนพาณิชย์
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ประมำณกำรไวใ้กลเ้คยีงกับงบประมำณที่รับจริงปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ

   ค่าใบอนญุาติประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จ ำนวน 14,500.00           บำท

ประมำณกำรไวใ้กลเ้คยีงกับงบประมำณที่รับจริงปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ

    ค่าใบอนญุาติจัดตั งสถานท่ีจ าหนา่ยอาหารหรอืสถานท่ีสะสมอาหาร จ ำนวน 6,500.00             บำท

ประมำณกำรไวใ้กลเ้คยีงกับงบประมำณที่รับจริงปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ

จ ำนวน 1,500.00             บำท

ประมำณกำรไวใ้กลเ้คยีงกับงบประมำณที่รับจริงปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ

หมวดรายได้จากทรัพย์สนิ รวม 295,000.00        บาท

จ ำนวน 295,000.00         บำท

        ประมำณกำรไวใ้กลเ้คยีงกับรับจริงงบประมำณที่ผ่ำนมำ

รวม -                     บาท

รายได้จากค่าน  าประปา จ ำนวน -                      บำท

         ประมำณกำรไวใ้กลเ้คยีงกับงบประมำณที่รับจริงปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ

รวม 379,200.00       บาท

จ ำนวน 300,000.00         บำท

        ประมำณกำรลดลง โดยประมำณกำรใกลเ้คยีงกับรำยรับจริง

จ ำนวน 79,200.00          บำท

         ประมำณกำรไวใ้กลเ้คยีงกับงบประมำณที่รับจริงปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ

หมวดภาษจีัดสรร รวม 20,112,500       บาท

จ ำนวน 8,344,200.00     บำท

        ประมำณกำรไวใ้กลเ้คยีงกับงบประมำณที่รับจริงปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ

จ ำนวน 4,177,200.00     บำท

        ประมำณกำรไวใ้กลเ้คยีงกับงบประมำณที่รับจริงปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ

จ ำนวน 252,400.00         บำท

        ประมำณกำรไวใ้กลเ้คยีงกับงบประมำณที่รับจริงปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ

จ ำนวน 1,906,200.00      บำท

        ประมำณกำรไวใ้กลเ้คยีงกับงบประมำณที่รับจริงปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ

   ภาษธีุรกิจเฉพาะ

   ภาษสีุรา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

   ค่าขายแบบแปลน   

   รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ

รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

   ภาษมูีลค่าเพิม่ 1 ใน 9

     ค่าดอกเบี ยเงนิฝากธนาคาร   

     ค่าใบอนญุาตอื่น  ๆ

    ภาษมูีลค่าเพิม่ ตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ   

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค
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จ ำนวน 3,931,400.00     บำท

        ประมำณกำรไวใ้กลเ้คยีงกับงบประมำณที่รับจริงปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ

จ ำนวน -                      บำท

       ประมำณกำรไวใ้กลเ้คยีงกับงบประมำณที่รับจริงปีงบประมำณที่ลว่งมำแลว้

จ ำนวน 67,400.00           บำท

       ประมำณกำรไวใ้กลเ้คยีงกับงบประมำณที่รับจริงปีงบประมำณที่ลว่งมำแลว้

จ ำนวน 94,400.00           บำท

       ประมำณกำรไวใ้กลเ้คยีงกับงบประมำณที่รับจริงปีงบประมำณที่ลว่งมำแลว้

จ ำนวน 756,800.00        บำท

        ประมำณกำรไวใ้กลเ้คยีงกับงบประมำณที่รับจริงปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ

จ ำนวน 582,500              บำท

       ประมำณกำรไวใ้กลเ้คยีงกับงบประมำณที่รับจริงปีงบประมำณที่ลว่งมำแลว้

หมวดเงนิอุดหนุน รวม 14,546,965.00    บาท

     เงนิอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนกำรกระจำยอ ำนำจใหแ้ก่   1.  หมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป จ ำนวน 14,546,965.00   บำท

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์

หมวดเงนิอุดหนุนเฉพาะกิจ รวม 17,141,800       บาท

   1. เงนิอุดหนุนเฉพำะกจิดำ้นกำรศกึษำ จ ำนวน -                      บำท

   2. เงนิอุดหนุนเฉพำะกจิเพื่อเป็นโครงสร้ำงพื้นฐำน(เบี้ยยังชพีผู้สูงอำยุ) จ ำนวน 14,137,000        บำท

   3.  เงนิอุดหนุนเฉพำะกจิ จำก สนง.สง่เสริมกำรปกครอง จ ำนวน -                      บำท

        สว่นท้องถิน่จังหวัดนครรำชสมีำ จ ำนวน บำท

   4.  เงนิอุดหนุนเฉพำะกจิ  (เบี้ยยังชพีคนพกิำร) จ ำนวน 3,004,800           บำท

   4.  เงนิสนับสนุนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก จ ำนวน -                      บำท

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

    ภาษสีรรพสามิต

    ภาษกีารพนนั

    ค่าภาคหลวงแร่

    ค่าภาคหลวงปโิตเลียม

   ค่าภาษแีละค่าธรรมเนยีมรถยนต์ หรอืล้อเลื่อน

    ค่าธรรมเนยีมจดทะเบยีนและนติิกรรมท่ีดนิ
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ป ี2557 ป ี2558 ณ 31 กรกฎำคม 2559  ป ี2559
  
  
  
  

514,080.00 514,080.00 4284400.00  514,080 0 %
42,120.00 42,120.00 35100.00  42,120 0 %
42,120.00 42,120.00 35100.00  42,120 0 %
86,400.00 86,400.00 72000.00  86,400 0 %

2,750,400.00 2,750,400.00 2277600.00  2,750,400 0 %
3,435,120.00 3,435,120.00 6704200.00  3,435,120

  
1,550,350.00 1,642,690.00 1703751.00  2,215,400 14.03 %

85,510.00 70,373.00 65800.00  79,800 12.78 %
94,500.00 152,390.00 135800.00  163,800 2.56 %
72,840.00 168,540.00 133475.00  180,000 -0.44 %
12,000.00 11,580.00 1425.00  10,000 -80 %

185,540.00 362,798.55 385800.00  464,000 73.2 %
58,260.00 49,333.40 47850.00  100,000 -20 %

2,059,000.00 2,457,704.95 2473901.00  3,213,000
5,494,120.00 5,892,824.95 9178101.00  6,648,120

3,848,990
80,000

803,640

7,284,110
รวมเงนิเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)

รวมงบบคุลำกร

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง

ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ
เงินเพิ่มต่ำง ๆของลูกจ้ำงประจ ำ

งำนบริหำรทั่วไป

ประมำณกำร
ยอดต่ำง 

(%)
ป ี2560

รำยจ่ำยจริง

90,000
2,526,150

3,435,120
2,750,400

86,400
42,120
42,120

514,080

2,000
179,200
168,000

รำยงำนประมำณกำรรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำปัง

แผนงำน/งำน

แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป

อ ำเภอโนนไทย    จังหวัดนครรำชสีมำ

เงินเดือนนำยก/รองนำยก
เงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก

งบบคุลำกร
เงนิเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง)

เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน
เงินประจ ำต ำแหน่ง

เงนิเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)
เงินเดือนพนักงำน

เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
รวมเงนิเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง)

เงินค่ำตอบแทนพเิศษนำยก/รองนำยก
เงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำร/ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
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ป ี2557 ป ี2558 ณ 31 กรกฎำคม 2559  ป ี2559
  
  

557,940.00 242,100.00 1200.00  520,000 0.19 %

0.00 0.00 0.00  30,000 0 %
25,500.00 52,950.00 54000.00  60,000 0 %
10,769.50 18,511.50 6300.00  20,000 0 %

0.00 0.00 0.00  0 0 %
594,209.50 313,561.50 61500.00  630,000

  
306,044.49 443,159.21 2990096.85  600,000 0 %

19,400.00 31,400.00 21000.00  40,000 0 %

161974.00   

0.00 0.00  0 100 %

40,000.00 50,000.00  50,000 0 %

0.00 0.00  0 100 %

0.00 0.00  0 100 %

0.00 11,500.00  10,400
188.4

6
%

0.00 0.00  0 100 % 20,000

60,000
30,000

521,000

40,000
600,000

631,000
0

20,000

30,000

30,000

30,000

50,000

30,000

ประมำณกำร
ยอดต่ำง 

(%)
ป ี2560

รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพธิกีำร

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏบิติัรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

ค่ำใช้สอย
รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ด้มำซ่ึงบริกำร

เงินช่วยเหลือค่ำรักษำพยำบำล
รวมค่ำตอบแทน

ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรวนัทอ้งถิ่นไทย ประจ ำปี
 ๒๕๕๘

ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรสร้ำงควำมปรองดอง
และสมำนฉันทข์องคนในชำติ

ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่
ประชำคมอำเซียน ป ี๒๕๕๘

ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรปกปอ้งสถำบนัส ำคัญ
ของชำติ

ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรใช้
สมุนไพรพื้นบำ้น

ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดท ำแผนชุมชน

ค่ำตอบแทนผู้ปฏบิติัรำชกำรอันเปน็ประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

ค่ำตอบแทนกำรปฏบิติังำนนอกเวลำรำชกำร

งบด ำเนินงำน
ค่ำตอบแทน

ค่ำเช่ำบำ้น
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบตุร

รำยจ่ำยจริง
แผนงำน/งำน
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ป ี2557 ป ี2558 ณ 31 กรกฎำคม 2559  ป ี2559

0.00 12,300.00  19,600 53.06 %

10,000.00 126,050.00  50,000 0 %

53,828.00 59,124.00  200,000 -15 %
0.00 0.00  5,000 1,900 %

104,743.41 122,283.96 201252.55  230,000 30.43 %
534,015.90 855,817.17 363226.55  1,205,000

  
96,735.00 86,985.00 72364.00  120,000 25 %
10,000.00 9,730.00 0.00  0 100 %
12,614.00 24,115.00 10885.00  30,000 0 %

1,550.00 0.00 850.00  10,000 0 %
0.00 0.00 0.00  10,000 0 %

105,258.85 83,283.05 57575.05  150,000 66.67 %
1,010.00 2,690.00 0.00  5,000 0 %

17,430.00 18,500.00 7200.00  30,000 0 %
244,597.85 225,303.05 148874.05  355,000

  
189,559.78 189,106.06 165243.73  250,000 0 %

0.00 0.00 0.00  10,000 0 %
5,955.00 13,621.00 4108.00  10,000 0 %

29,862.69 29,968.62 25176.08  30,000 166.6
7

%

รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร
ยอดต่ำง 

(%)
ป ี2560

100,000
170,000

50,000

30,000

30,000
5,000

250,000
10,000
10,000
30,000

80,000
10,000
10,000

250,000

515,000

30,000
150,000

1,480,000
300,000

วสัดุก่อสร้ำง
วสัดุยำนพำหนะและขนส่ง

วสัดุไฟฟำ้และวทิยุ
วสัดุงำนบำ้นงำนครัว

ค่ำวัสดุ
วสัดุส ำนักงำน

ค่ำสำธำรณปูโภค
ค่ำไฟฟำ้

วสัดุคอมพวิเตอร์
รวมค่ำวัสดุ

วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน
วสัดุกำรเกษตร

ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม

ค่ำบริกำรโทรศัพท์
ค่ำบริกำรไปรษณีย์

แผนงำน/งำน

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม
รวมค่ำใช้สอย

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกต้ัง

ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมและ
จริยธรรมใหแ้ก่คณะผู้บริหำร สมำชิก อบต. 
พนักงำนส่วนต ำบล และลูกจ้ำง อบต.ก ำปงั

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดฝึกอบรมสัมมนำและศึกษำดู
งำน
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ป ี2557 ป ี2558 ณ 31 กรกฎำคม 2559  ป ี2559
225,377.47 232,695.68 194527.81  300,000

1,598,200.72 1,627,377.40 768128.41  2,490,000
  
  

133496.00   
2,800.00 0.00  0 0 %

0.00 0.00  6,000 -100 %
0.00 5,000.00  0 0 %
0.00 0.00  4,000 -100 %
0.00 0.00  18,000 -100 %
0.00 0.00  69,000 -100 %
0.00 56,000.00  56,000 -50 %
0.00 0.00  25,000 -100 %
0.00 0.00  40,000 -100 %
0.00 16,500.00  16,500 -100 %
0.00 0.00  8,000 -100 %

95,000.00 0.00  0 0 %
5,570.00 0.00  0 0 %

20,000.00 0.00  0 0 %
10,000.00 0.00  0 0 %

4,500.00 0.00  0 0 %
3,500.00 0.00  0 0 %

0.00   
0.00 0.00  0 100 %
0.00 0.00  787,000 -100 %

แผนงำน/งำน
รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร

ยอดต่ำง 
(%)

ป ี2560

0
0
0
0
0

0

2,976,000
350,000

28,000
0
0
0
0
0

0
38,000

0
0
0
0
0

ค่ำจัดซ้ือรถจักรยำนยนต์
ค่ำจัดซ้ือรถบรรทกุ(ดีเซล) ขนำด 1 ตัน

ตู้บำนเล่ือนกระจก ขนำด 3 ฟตุ 1 ตู้
ครุภณัฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง

ค่ำจัดซ้ือเก้ำอี้ท ำงำนพนักพงิ มีแขน ส ำหรับ
ผู้บริหำรค่ำจัดซ้ือเก้ำอี้นั่งคอยเปลือกโพล่ี

เก้ำอี้ท ำงำนพนักพงิ มีแขน 1 ตัว
ค่ำจัดซ้ือเก้ำอี้ท ำงำน พนักพงิ มีแขน

ค่ำครุภณัฑ์
ครุภณัฑ์ส ำนักงำน

ค่ำจัดซ้ือโต๊ะพบัขำวขำสแตนเลส
ค่ำจัดซ้ือโต๊ะเหล็กท ำงำนพร้อมกระจก

ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศ
ค่ำจัดซ้ือโต๊ะประชุม

ค่ำจัดซ้ือเก้ำอี้ประชุม
ค่ำจัดซ้ือเก้ำอี้พลำสติกมีพนักพงิ

ค่ำจัดซ้ือพดัลมติดผนัง
เคร่ืองถ่ำยเอกสำร 1 เคร่ือง

ชุดรับแขก 1 ชุด
ตู้เก็บแบบฟอร์ม 15 ล้ินชัก 1 ตู้

เคร่ืองโทรสำร 1 เคร่ือง
ชุดโต๊ะคอนกรีตม้ำนั่งสนำม 20 ชุด

รวมงบด ำเนินงำน
งบลงทนุ

รวมค่ำสำธำรณปูโภค
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ป ี2557 ป ี2558 ณ 31 กรกฎำคม 2559  ป ี2559
490000.00   

0.00 9,500.00  0 0 %
0.00 0.00  500,000 -100 %
0.00 0.00  0 100 %

  
0.00 0.00  0 100 %
0.00 0.00  95,000 -100 %

  
17,000.00 0.00  0 0 %

1,942,000.00 0.00  0 0 %
  

19,980.00 0.00 10000.00  10,000 -100 %
  

0.00 0.00  23,000 -100 %
1,700.00 0.00  0 0 %

  
0.00 60,000.00  0 0 %

60,000.00 0.00  0 0 %
2,182,050.00 147,000.00 633496.00  1,657,500
2,182,050.00 147,000.00 633496.00  1,657,500

  
  

0.00 368,997.08 0.00  0 0 %
0.00 368,997.08 0.00  0
0.00 368,997.08 0.00  0

รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร
ยอดต่ำง 

(%)
ป ี2560

1,266,000
0
0

0
0
0

0
0

0

0
1,000,000

200,000

0
0

0

0

1,266,000

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์
ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ส ำหรับงำน
ประมวลผล แบบที่ 1

รวมงบลงทนุ

ค่ำจัดซ้ือเต็นทท์รงโค้ง จ ำนวน ๒ หลัง
เต็นทท์รงโค้ง 2 หลัง

เคร่ืองส ำรองไฟฟำ้ 1 เคร่ือง
ครุภณัฑ์อื่น

รวมงบรำยจ่ำยอ่ืน

รำยจ่ำยอื่น
รวมรำยจ่ำยอ่ืน

งบรำยจ่ำยอ่ืน
รำยจ่ำยอ่ืน

ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้ำแบบข้อแข็ง

ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองขยำยเสียงและล ำโพงพร้อม
อุปกรณ์ครุภณัฑ์โฆษณำและเผยแพร่

ครุภณัฑ์ไฟฟำ้และวทิยุ
ขยำยเขตชุดรับสัญญำณชนิดไร้สำยทำงไกล
อัตโนมัติ พร้อมติดต้ัง

ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ ำแรงดันสูง
ทอ่เคร่ืองสูบน้ ำ

แผนงำน/งำน

โทรทศัน์แอล ซี ดี 40 นิ้ว 1 เคร่ือง
ระบบกระจำยเสียงทำงไกลแบบไร้สำย 1 ชุด

รวมค่ำครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์งำนบำ้นงำนครัว
เคร่ืองท ำน้ ำร้อน-น้ ำเย็น 2 เคร่ือง

ครุภณัฑ์กำรเกษตร
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ป ี2557 ป ี2558 ณ 31 กรกฎำคม 2559  ป ี2559
  
  

37,000.00 37,000.00 17000.00  17,000 45.95 %
37,000.00 37,000.00 17000.00  17,000
37,000.00 37,000.00 17000.00  17,000

9,311,370.72 8,073,199.43 10596725.41  10,812,620
  
  
  

837,397.00 1,304,048.00 1246650.00  1,550,160 1.09 %
6,355.00 38,640.00 10510.00  34,680 -91.35 %

42,000.00 42,000.00 35000.00  42,000 0 %
160,800.00 155,490.00 141570.00  180,000 4.44 %

24,000.00 8,700.00 0.00  6,000 -58.33 %
175,920.00 399,644.96 436500.00  570,000 25.26 %

63,210.00 61,840.42 47850.00  100,000 -5 %
1,309,682.00 2,010,363.38 1918080.00  2,482,840
1,309,682.00 2,010,363.38 1918080.00  2,482,840

  
  

350,200.00 150,000.00 0.00  354,000 -18.08 %
0.00 0.00 0.00  5,000 0 %

3,600.00 14,041.75 10770.00  30,000 0 %
0.00 0.00 0.00  0 0 %

353,800.00 164,041.75 10770.00  389,000

แผนงำน/งำน
รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร

ยอดต่ำง 
(%)

ป ี2560

325,000

11,563,110
37,000
37,000
37,000

42,000
3,000

1,567,000

2,611,500
2,611,500

95,000
714,000

2,500
188,000

0
30,000

5,000
290,000

รวมค่ำตอบแทน

ค่ำตอบแทนกำรปฏบิติังำนนอกเวลำรำชกำร
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบตุร

ค่ำตอบแทนผู้ปฏบิติัรำชกำรอันเปน็ประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

รวมเงนิอุดหนุน
รวมงบเงนิอุดหนุน

เงินประจ ำต ำแหน่ง
ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ

เงินเดือนพนักงำน
เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน

งบบคุลำกร
เงนิเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)

รวมงบบคุลำกร
งบด ำเนินงำน

เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง
รวมเงนิเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)

เงินเพิ่มต่ำง ๆของลูกจ้ำงประจ ำ
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง

เงินช่วยเหลือค่ำรักษำพยำบำล

ค่ำตอบแทน

งบเงนิอุดหนุน

รวมงำนบริหำรทั่วไป
งำนบริหำรงำนคลัง

เงนิอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร
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ป ี2557 ป ี2558 ณ 31 กรกฎำคม 2559  ป ี2559
  

182,400.00 107,430.00 161412.00  210,000 -28.57 %
0.00 20,000.00 0.00  0 0 %

66460.00   

0.00 0.00 0.00  50,000 -40 %

0.00 83,316.00  90,000 -11.11 %
0.00 17,773.57 0.00  0 100 %

182,400.00 228,519.57 227872.00  350,000
  

99,887.00 184,459.10 78199.00  109,600 36.86 %
0.00 10,000.00 10000.00  10,000 0 %
0.00 0.00 0.00  10,000 -50 %

39,340.00 47,660.00 41900.00  51,300 -2.53 %
139,227.00 242,119.10 130099.00  180,900
675,427.00 634,680.42 368741.00  919,900

  
  

76000.00   
0.00 20,000.00  0 0 %
0.00 0.00  0 100 %
0.00 46,000.00  46,000 -100 %
0.00 0.00  30,000 -100 %
0.00 30,000.00  0 0 %

แผนงำน/งำน
รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร

ยอดต่ำง 
(%)

ป ี2560

850,000
215,000

150,000

310,000
50,000
80,000

30,000

0
150,000

0
16,000

0

0
0

50,000
5,000

10,000

ครุภณัฑ์ส ำนักงำน

รวมงบด ำเนินงำน
งบลงทนุ

วสัดุคอมพวิเตอร์
รวมค่ำวัสดุ

ค่ำจัดซ้ือโต๊ะขำว

ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศ
ค่ำจัดซ้ือตู้เหล็ก 4 ล้ินชักใส่แฟม้แขวน

ค่ำจัดซ้ือเก้ำอี้พนักพงิ
ค่ำจัดซ้ือเก้ำอี้พกัคอย ขนำด 4 ที่นั่ง

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดอบรมใหค้วำมรู้กับ
ประชำชนภำยในต ำบลก ำปงั

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร

รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพธิกีำร

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏบิติัรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

ค่ำใช้สอย
รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ด้มำซ่ึงบริกำร

วสัดุงำนบำ้นงำนครัว
วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน

ค่ำวัสดุ
วสัดุส ำนักงำน

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม
รวมค่ำใช้สอย

ค่ำครุภณัฑ์
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ป ี2557 ป ี2558 ณ 31 กรกฎำคม 2559  ป ี2559
14,900.00 0.00  0 0 %
26,000.00 0.00  0 0 %

  
6,000.00 0.00  0 0 %

0.00 26,000.00  0 0 %
  

0.00 0.00  0 100 %
0.00 21,000.00  0 0 %
0.00 44,000.00  0 0 %
0.00 0.00  14,600 -100 %
0.00 16,000.00  0 0 %
0.00 6,000.00  0 0 %
0.00 0.00  3,100 -100 %

25,000.00 0.00  0 0 %
13,000.00 0.00  0 0 %

5,300.00 0.00  0 0 %
0.00 0.00  30,000 -100 %

90,200.00 209,000.00 76000.00  123,700
90,200.00 209,000.00 76000.00  123,700

  
  

0.00 240,572.50 0.00  0 0 %
0.00 240,572.50 0.00  0
0.00 240,572.50 0.00  0

2,075,309.00 3,094,616.30 2362821.00  3,526,440

แผนงำน/งำน
รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร

ยอดต่ำง 
(%)

ป ี2560

32,000
32,000

0

0

0
0

0
0
0

16,000

0

0
0
0
0
0
0

3,493,500
0
0
0

ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟ
ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟฟำ้

ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์
ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์/ชนิด LED สี 
แบบ Network

ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์โน๊ตบุ๊คส ำหรับงำน
ประมวลผลค่ำจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ส ำหรับงำน
ประมวลผล แบบที่ ๑

รวมค่ำครุภณัฑ์
รวมงบลงทนุ

เคร่ืองส ำรองไฟ ขนำด 1 KVA 1 เคร่ือง
จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ส ำหรับงำนประมวลผล
 แบบที่ 2

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 1 เคร่ือง
เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์ 1 เคร่ือง

รวมงบรำยจ่ำยอ่ืน
รวมงำนบริหำรงำนคลัง

รำยจ่ำยอื่น
รวมรำยจ่ำยอ่ืน

งบรำยจ่ำยอ่ืน
รำยจ่ำยอ่ืน

ชุดรับแขก 1 ชุด

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์
ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส ำหรับงำน
ส ำนักงำน

กล้องถ่ำยรูปดิจิตอล 1 เคร่ือง
ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองโทรทศัน์ แอล อี ดี (LED)

โต๊ะเหล็กท ำงำนพร้อมกระจก เก้ำอี้พนักพงิ 2 
ชุดครุภณัฑ์โฆษณำและเผยแพร่
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ป ี2557 ป ี2558 ณ 31 กรกฎำคม 2559  ป ี2559
11,386,679.72 11,167,815.73 12959546.41  14,339,060

  
  
  
  

37200.00   

0.00 100,000.00  64,000
134.3

8
%

40,000.00 41,100.00  80,000 0 %

0.00 0.00  30,000 -33.33 %

0.00 0.00  50,000 0 %

0.00 0.00  30,000 0 %

0.00 31,500.00  0 0 %

40,000.00 172,600.00 37200.00  254,000
  

0.00 0.00 12672.00  30,000 66.67 %
0.00 0.00 38300.00  40,000 25 %
0.00 0.00 0.00  0 100 %
0.00 0.00 50972.00  70,000

40,000.00 172,600.00 88172.00  324,000

รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร
ยอดต่ำง 

(%)
ป ี2560
15,056,610

150,000

330,000

0

30,000

50,000

20,000

80,000

480,000
150,000

50,000
50,000
50,000

รวมงบด ำเนินงำน

ค่ำใช้สอย
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏบิติัรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

งำนบริหำรทั่วไปเก่ียวกับกำรรักษำควำมสงบภำยใน
งบด ำเนินงำน

รวมแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน

ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรส่งเสริมกำรสวมหมวก
นิรภยั ๑๐๐%

ค่ำบริกำรติดต้ังกล้องโทรทศัน์วงจรปดิ และ
วสัดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรเสริมสร้ำงควำมรู้และ
วนิัยจรำจร

ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกซ้อมแผนกำรปอ้งกันและ
บรรเทำสำธำรณภยั

ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรพฒันำศักยภำพ
เครือข่ำยอปพร.

ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรลดอุบติัภยั

วสัดุเคร่ืองดับเพลิง
รวมค่ำวัสดุ

วสัดุไฟฟำ้และวทิยุ
วสัดุยำนพำหนะและขนส่ง

รวมค่ำใช้สอย
ค่ำวัสดุ

แผนงำน/งำน
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ป ี2557 ป ี2558 ณ 31 กรกฎำคม 2559  ป ี2559
  
  

  
30,000.00 0.00  0 0 %

2,788,500.00 0.00  0 0 %
  

0.00 44,000.00  0 0 %
0.00 49,000.00  0 0 %
0.00 24,000.00  0 0 %
0.00 79,200.00  0 0 %

66000.00   
0.00 17,000.00  0 0 %
0.00 0.00  18,000 -100 %
0.00 0.00  0 100 %
0.00 0.00  20,000 -100 %
0.00 0.00  28,000 -100 %
0.00 0.00  0 100 %

  
0.00 40,000.00  0 0 %
0.00 40,000.00  0 0 %

2,818,500.00 293,200.00 66000.00  66,000
2,818,500.00 293,200.00 66000.00  66,000
2,858,500.00 465,800.00 154172.00  390,000
2,858,500.00 465,800.00 154172.00  390,000

  

แผนงำน/งำน
รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร

ยอดต่ำง 
(%)

ป ี2560

0
0

40,000
0
0

0
0
0
0

0
0

80,000
80,000

0
0

40,000

560,000
560,000

รวมงบลงทนุ
รวมงำนบริหำรทั่วไปเก่ียวกับกำรรักษำควำมสงบภำยใน

ค่ำจัดซ้ือปำ้ยชี้ทำง
รวมค่ำครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์อื่น
ค่ำจัดซ้ือกระจกมองทำงโค้ง

รวมแผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน
แผนงำนกำรศึกษำ

รถเทรลเลอร์บรรทกุเรือ
รถบรรทกุน้ ำดับเพลิงอเนกประสงค์

ค่ำครุภณัฑ์
ครุภณัฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง

งบลงทนุ

ค่ำติดต้ังสัญญำณไฟกะพริบพลังงำนแสงอำทติย์
ครุภณัฑ์เคร่ืองดับเพลิง

ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองรับส่งวทิยุ
ค่ำจัดซ้ืออุปกรณ์บนัทกึภำพผ่ำนเครือข่ำยแบบ
 8 ช่อง

ครุภณัฑ์ไฟฟำ้และวทิยุ
ค่ำจัดซ้ือกล้องโทรทศัน์วงจรปดิ ชนิดไอพแีบบ
อินฟรำเรด ส ำหรับติดต้ังภำยนอกอำคำร

ค่ำจัดซ้ือหวัฉีดน้ ำดับเพลิง
ค่ำติดต้ังสัญญำณไฟกระพริบพลังงำน
แสงอำทติย์

ค่ำจัดซ้ือปำ้ยไฟกระพริบเตือนโรงเรียน
ค่ำจัดซ้ือสำยดับเพลิงขนำด 1.5 นิ้ว ยำว 30 
เมตร พร้อมข้อต่อ

ค่ำจัดซ้ือตู้ส ำหรับเก็บถังดับเพลิง
ค่ำจัดซ้ือทอ่ดูดตัวหนอน 3 นิ้ว ยำว 40 ฟตุ
พร้อมข้อต่อ
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ป ี2557 ป ี2558 ณ 31 กรกฎำคม 2559  ป ี2559
  
  
  

251,367.00 246,840.00 235620.00  292,440 8.78 %
0.00 0.00 0.00  10,000 -85 %

42,000.00 42,000.00 35000.00  42,000 0 %
67,740.00 166,439.57 180000.00  240,000 100 %
40,260.00 18,493.00 47850.00  24,000 100 %

401,367.00 473,772.57 498470.00  608,440
401,367.00 473,772.57 498470.00  608,440

  
  

119,740.00 40,000.00 0.00  106,740 -16.98 %
0.00 0.00 0.00  1,200 0 %
0.00 0.00 0.00  0 0 %

119,740.00 40,000.00 0.00  107,940
  

72,900.00 55,200.00 54000.00  75,000 -40 %
100,000.00 69,300.00 66000.00  66,000 -100 %

185600.00   

0.00 0.00 0.00  0 100 %
5,500.00 55,300.00 0.00  30,000 0 %

0.00 166,360.00 0.00  0 0 %
0.00 0.00 0.00  229,000 67.95 %

แผนงำน/งำน
รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร

ยอดต่ำง 
(%)

ป ี2560

889,620

เงินช่วยเหลือค่ำรักษำพยำบำล
รวมค่ำตอบแทน

ค่ำตอบแทนผู้ปฏบิติัรำชกำรอันเปน็ประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นค่ำตอบแทนกำรปฏบิติังำนนอกเวลำรำชกำร

งบด ำเนินงำน
ค่ำตอบแทน

0
45,000

89,820

889,620
48,000

480,000
42,000

1,500
318,120

0
1,200

88,620

384,600
0

30,000
60,000ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนวนัเด็กแหง่ชำติ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร

รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพธิกีำร
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏบิติัรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

ค่ำใช้สอย
รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ด้มำซ่ึงบริกำร

ค่ำอำหำรกลำงวนัเด็กนักเรียน
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำร
สถำนศึกษำ

เงนิเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)
เงินเดือนพนักงำน

งำนบริหำรทั่วไปเก่ียวกับกำรศึกษำ
งบบคุลำกร

รวมเงนิเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)
รวมงบบคุลำกร

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง

เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน
เงินประจ ำต ำแหน่ง
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ป ี2557 ป ี2558 ณ 31 กรกฎำคม 2559  ป ี2559
0.00 0.00 900.00  5,000 0 %

178,400.00 346,160.00 306500.00  405,000
  

6,214.00 6,000.00 0.00  6,000 0 %
20,000.00 20,000.00 0.00  20,000 0 %

1,449,255.20 1,455,277.10 938435.92  1,615,504 -5.25 %
172,760.00 0.00 0.00  0 0 %

75,000.00 0.00 0.00  0 0 %
5,600.00 5,955.00 4800.00  6,000 0 %

20,000.00 19,861.00 0.00  20,000 0 %
1,748,829.20 1,507,093.10 943235.92  1,667,504
2,046,969.20 1,893,253.10 1249735.92  2,180,444

  
  

120000.00   
0.00 0.00  0 100 %
0.00 0.00  120,000 -69.17 %
0.00 0.00  0 100 %
0.00 0.00  0 100 %
0.00 7,000.00  0 0 %
0.00 5,300.00  0 100 %
0.00 0.00  0 100 %
0.00 0.00  20,000 -100 %

37,299.13 0.00  0 0 %
0.00 5,000.00  0 0 %

แผนงำน/งำน
รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร

ยอดต่ำง 
(%)

ป ี2560

0
1,530,620

20,000
6,000

524,600

2,197,040
1,582,620

20,000
6,000

0

5,000
7,200

37,000
5,000

0
0
0

11,000
5,300

0

5,000

จัดซ้ือชั้นวำงทวีี

ค่ำจัดซ้ือพดัลมติดผนัง
เคร่ืองปรับอำกำศ 1 เคร่ือง

วสัดุคอมพวิเตอร์
วสัดุกำรศึกษำ

ค่ำอำหำรกลำงวนัเด็กนักเรียน
วสัดุกีฬำ

วสัดุงำนบำ้นงำนครัว
ค่ำอำหำรเสริม (นม)

ครุภณัฑ์ส ำนักงำน
ค่ำจัดซ้ือเก้ำอื้ท ำงำนพนักพงิมีแขน ส ำหรับ
ผู้บริหำร

งบลงทนุ
ค่ำครุภณัฑ์

รวมค่ำวัสดุ
รวมงบด ำเนินงำน

ค่ำจัดซ้ือตู้บำนเล่ือนกระจก
ค่ำจัดซ้ือโต๊ะเหล็กท ำงำนพร้อมกระจก และ
เก้ำอี้พนักพงิ

ค่ำจัดซ้ือชั้นวำงรองเทำ้
ค่ำจัดซ้ือตู้ ๒ บำน(มอก.)

ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศ
ค่ำจัดซ้ือชั้นเก็บของ

ค่ำวัสดุ
วสัดุส ำนักงำน

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม
รวมค่ำใช้สอย

43



ป ี2557 ป ี2558 ณ 31 กรกฎำคม 2559  ป ี2559
7,198.96 0.00  0 0 %
4,399.84 0.00  0 0 %

  
0.00 0.00  10,000 -100 %

  
0.00 0.00  10,000 -100 %
0.00 0.00  0 100 %

48,897.93 17,300.00 120000.00  160,000
  

  
0.00 0.00 0.00  0 0 %
0.00 0.00 0.00  0

48,897.93 17,300.00 120000.00  160,000
  
  

0.00 69,030.00 0.00  0 0 %
0.00 69,030.00 0.00  0
0.00 69,030.00 0.00  0

  
  

3,286,000.00 3,202,000.00 2359000.00  3,200,000 -1.56 %
0.00 0.00 0.00  0 0 %

3,286,000.00 3,202,000.00 2359000.00  3,200,000
3,286,000.00 3,202,000.00 2359000.00  3,200,000
5,783,234.13 5,655,355.67 4227205.92  6,148,884

รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร
ยอดต่ำง 

(%)
ป ี2560

0

0
0

3,150,100
3,150,100

0

92,500
0
0

0
3,150,100

0
0

6,329,260

92,500
22,000

0

เงนิอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

รวมงบรำยจ่ำยอ่ืน
งบเงนิอุดหนุน

รำยจ่ำยอื่น
รวมรำยจ่ำยอ่ืน

รวมงบเงนิอุดหนุน
รวมงำนบริหำรทั่วไปเก่ียวกับกำรศึกษำ

เงินอุดหนุนกิจกำรที่เปน็สำธำรณประโยชน์
รวมเงนิอุดหนุน

พดัลมติดเพดำน 2 ตัว
ครุภณัฑ์ไฟฟำ้และวทิยุ

พดัลมติดผนัง 4 ตัว

รวมค่ำครุภณัฑ์
ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง

ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองท ำน้ ำร้อน-น้ ำเย็น
ค่ำติดต้ังม่ำนตำไก่

ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองขยำยเสียงเคล่ือนที่แบบพกพำ
ครุภณัฑ์งำนบำ้นงำนครัว

งบรำยจ่ำยอ่ืน
รำยจ่ำยอ่ืน

รวมค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
รวมงบลงทนุ

อำคำรต่ำง ๆ
2.โครงกำรก่อสร้ำงหอ้งน้ ำศูนย์พฒันำเด็กเล็ก 
อบต.ก ำปงั

แผนงำน/งำน
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ป ี2557 ป ี2558 ณ 31 กรกฎำคม 2559  ป ี2559
5,783,234.13 5,655,355.67 4227205.92  6,148,884

  
  
  
  

320239.10   

0.00 0.00  0 100 %

0.00 0.00  70,000 -100 %

0.00 0.00  30,000 0 %

100,000.00 0.00  0 100 %

0.00 97,464.00  200,000 -100 %

181,000.00 182,500.00  250,000 0 %

281,000.00 279,964.00 320239.10  550,000
281,000.00 279,964.00 320239.10  550,000

  
  

80000.00   

แผนงำน/งำน
รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร

ยอดต่ำง 
(%)

ป ี2560

30,000

0

30,000

510,000
510,000

250,000

0

200,000

6,329,260

รวมค่ำใช้สอย
รวมงบด ำเนินงำน

ค่ำใช้จ่ำยในกำรควบคุมและปอ้งกันโรคติดต่อ 
ได้แก่ ไข้เลือดออก ไข้หวดัใหญ่สำยพนัธุใ์หม่
(ไข้หวดั ๒๐๐๙) ไข้หวดันก โรคฉี่หนูและ
อุจจำระร่วง

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดระบบกำรแพทย์ฉุกเฉิน
ประจ ำต ำบล

ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรฟื้นฟอูนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรควบคุมและปอ้งกันโรคติดต่อ

ครุภณัฑ์วทิยำศำสตร์หรือกำรแพทย์

งบลงทนุ
ค่ำครุภณัฑ์

รวมแผนงำนกำรศึกษำ
แผนงำนสำธำรณสุข

ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรก ำจัดขยะมูลฝอย และ
ปฏกิูล

ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรก ำจัดขยะมูลฝอย ส่ิง
ปฏกิูล และน้ ำเสีย

ค่ำใช้สอย

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏบิติัรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอ่ืน
งบด ำเนินงำน
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ป ี2557 ป ี2558 ณ 31 กรกฎำคม 2559  ป ี2559
0.00 0.00  16,000 -100 %
0.00 0.00  43,000 -100 %
0.00 0.00  35,000 -100 %
0.00 0.00  50,000 -100 %

27,000.00 0.00  0 0 %
0.00 0.00  0 100 %

9,900.00 0.00  0 0 %
13,500.00 0.00  0 0 %

  
70,000.00 0.00  0 0 %

120,400.00 0.00 80000.00  144,000
120,400.00 0.00 80000.00  144,000

  
  

0.00 132,500.00 125000.00  0 0 %
225,000.00 0.00 0.00  137,500 -3.64 %
225,000.00 132,500.00 125000.00  137,500
225,000.00 132,500.00 125000.00  137,500
626,400.00 412,464.00 525239.10  831,500
626,400.00 412,464.00 525239.10  831,500

  
  
  
  

0.00 246,840.00 235620.00  292,440 8.78 %

แผนงำน/งำน
รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร

ยอดต่ำง 
(%)

ป ี2560

0
0

50,000
0
0
0

50,000
50,000

0

692,500
692,500
132,500
132,500
132,500

0

318,120

0
0

เงนิอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

รวมงบลงทนุ
งบเงนิอุดหนุน

เคร่ืองพน่หมอกควนั 1 เคร่ือง
รวมค่ำครุภณัฑ์

รวมแผนงำนสำธำรณสุข
แผนงำนสังคมสงเครำะห์

รวมงบเงนิอุดหนุน
รวมงำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอ่ืน

เงินอุดหนุนกิจกำรที่เปน็สำธำรณประโยชน์
รวมเงนิอุดหนุน

เงนิเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)
เงินเดือนพนักงำน

งำนบริหำรทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเครำะห์
งบบคุลำกร

ค่ำจัดซ้ือเตียงรถเข็นพยำบำล แบบสำมำรถ
ปรับขึ้น-ลงได้ค่ำจัดซ้ือสระน้ ำลมส ำหรับฝึกช่วยเหลือเด็กจมน้ ำ

ค่ำจัดซ้ือฐำนรองอลูมิเนียมล็อคเตียงรถเข็น

สปอร์ตไลท ์แบบไร้สำย 1 ชุด
ครุภณัฑ์อื่น

ชุดล็อกศรีษะกับแผ่นกระดำนรองหลังผู้ปว่ย
เปลตักอลูมิเนียม 1 ชุด

ค่ำจัดซ้ือหุ่นจ ำลองกำรช่วยฟื้นคืนชีพแบบคร่ึง
ตัวผู้ใหญ่เคร่ืองดูดเสมหะ 2 ชุด
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ป ี2557 ป ี2558 ณ 31 กรกฎำคม 2559  ป ี2559
0.00 0.00 0.00  10,000 -85 %
0.00 42,000.00 35000.00  42,000 0 %
0.00 80,129.03 115000.00  150,000 -0.48 %
0.00 12,436.67 17850.00  20,000 10 %
0.00 381,405.70 403470.00  514,440
0.00 381,405.70 403470.00  514,440

  
  

0.00 22,000.00 0.00  71,580 -27.54 %

0.00 0.00 0.00  1,200 0 %
0.00 22,000.00 0.00  72,780

  

25360.00   

0.00 0.00 0.00  50,000 -100 %

0.00 26,950.00 0.00  30,000 -100 %

0.00 0.00 0.00  0 100 %

0.00 0.00 0.00  0 100 %

0.00 0.00 0.00  0 100 %

แผนงำน/งำน
รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร

ยอดต่ำง 
(%)

ป ี2560

532,900
532,900

22,000
149,280

42,000
1,500

30,000

30,000

0

0

30,000

53,070
1,200

51,870

งบด ำเนินงำน
ค่ำตอบแทน

รวมเงนิเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)
รวมงบบคุลำกร

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏบิติัรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำร
รวมกลุ่มอำชีพ และประชำชนทั้วไป

รวมค่ำตอบแทน
ค่ำใช้สอย

ค่ำตอบแทนผู้ปฏบิติัรำชกำรอันเปน็ประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

ค่ำตอบแทนกำรปฏบิติังำนนอกเวลำรำชกำร

ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรพฒันำศักยภำพผู้สูงอำยุ
ต ำบลก ำปงั

ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรศูนย์พฒันำครอบครัวใน
ชุมชนต ำบลก ำปงั

ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรปอ้งกันและแก้ไขปญัหำ
กำรต้ังครรภก์่อนวยัอันควร

ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรปอ้งกันและแก้ไขปญัหำ
กำรมีเพศสัมพนัธแ์ละกำรต้ังครรภก์่อนวยัอันควร

เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน
เงินประจ ำต ำแหน่ง
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ป ี2557 ป ี2558 ณ 31 กรกฎำคม 2559  ป ี2559

0.00 5,000.00 0.00  30,000 -100 %

0.00 0.00 0.00  0 100 %

0.00 0.00 0.00  0 100 %

0.00 0.00 0.00  0 100 %

0.00 0.00 0.00  0 100 %

0.00 0.00 0.00  30,000 0 %

0.00 20,000.00 0.00  100,000 0 %

0.00 51,950.00 25360.00  240,000
  

0.00 15,000.00  15,000 0 %
0.00 15,000.00 0.00  15,000
0.00 88,950.00 25360.00  327,780

  
  

0.00 53,277.00 0.00  0 0 %
0.00 53,277.00 0.00  0
0.00 53,277.00 0.00  0

  
  

รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร
ยอดต่ำง 

(%)
ป ี2560

0

408,070

30,000

30,000

30,000

30,000

0

15,000
15,000

340,000

100,000

30,000

0
0

ค่ำใช้จ่ำยในกำรสงเครำะหค์รอบครัวผู้มีรำยได้
น้อย ผู้สูงอำยุ ผู้พกิำร และผู้ด้อยโอกำส

รวมค่ำใช้สอย

ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง
สภำเด็กและเยำวชนต ำบลก ำปงั

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร

ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรส่งเสริมอำชีพผู้สูงอำยุใน
ต ำบลก ำปงั

ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ของบทบำทสตรี

งบรำยจ่ำยอ่ืน
รำยจ่ำยอ่ืน

รวมค่ำวัสดุ
รวมงบด ำเนินงำน

ค่ำวัสดุ
วสัดุส ำนักงำน

เงนิอุดหนุน

รวมงบรำยจ่ำยอ่ืน
งบเงนิอุดหนุน

รำยจ่ำยอื่น
รวมรำยจ่ำยอ่ืน

ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรส่งเสริมกองทนุพฒันำ
บทบำทสตรี

ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรส่งเสริมอำชีพผู้พกิำรใน
ต ำบลก ำปงั

แผนงำน/งำน
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ป ี2557 ป ี2558 ณ 31 กรกฎำคม 2559  ป ี2559
0.00 20,000.00 0.00  0 0 %
0.00 20,000.00 0.00  0
0.00 20,000.00 0.00  0
0.00 543,632.70 403470.00  842,220

  
  
  

87,459.00 0.00 0.00  0 0 %
10,500.00 0.00 0.00  0 0 %
97,959.00 0.00 0.00  0
97,959.00 0.00 0.00  0

  
  

67,570.00 0.00 0.00  0 0 %
67,570.00 0.00 0.00  0
67,570.00 0.00 0.00  0

  
0.00   

100,000.00 0.00 0.00  0 0 %
100,000.00 0.00 0.00  0
100,000.00 0.00 0.00  0
265,529.00 0.00 0.00  0
265,529.00 543,632.70 0.00  842,220

  
  

แผนงำน/งำน
รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร

ยอดต่ำง 
(%)

ป ี2560

0

940,970
0
0
0

0

0
0
0

0
0

0
0

940,970
0
0

แผนงำนเคหะและชุมชน
งำนบริหำรทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

รวมงำนสวัสดิกำรสังคมและสังคมสงเครำะห์
รวมแผนงำนสังคมสงเครำะห์

รวมเงนิอุดหนุน
รวมงบเงนิอุดหนุน

งบบคุลำกร
เงนิเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)

รวมงำนบริหำรทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเครำะห์
งำนสวัสดิกำรสังคมและสังคมสงเครำะห์

รวมเงนิอุดหนุน
รวมงบเงนิอุดหนุน

งบด ำเนินงำน
ค่ำตอบแทน

รวมเงนิเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)
รวมงบบคุลำกร

เงินเดือนพนักงำน
เงินประจ ำต ำแหน่ง

เงนิอุดหนุน
เงินอุดหนุนกิจกำรที่เปน็สำธำรณประโยชน์

รวมงบด ำเนินงำน
งบเงนิอุดหนุน

ค่ำตอบแทนผู้ปฏบิติัรำชกำรอันเปน็ประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น รวมค่ำตอบแทน

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร
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625,135.00 858,657.00 883861.00  1,199,040 -8.15 %
1,095.00 0.00 0.00  20,000 -90 %

42,000.00 42,000.00 35000.00  42,000 0 %
0.00 355,906.42 394422.58  496,000 61.2 %
0.00 54,143.96 56374.40  76,000 21.05 %

668,230.00 1,310,707.38 1369657.98  1,833,040
668,230.00 1,310,707.38 1369657.98  1,833,040

  
  

194,000.00 95,000.00 0.00  237,280 -6.31 %

0.00 0.00  10,000 0 %
23,400.00 83,414.00 77000.00  114,000 0 %

5,343.50 5,876.50 9880.00  12,000 10 %
0.00 0.00  0 0 %

222,743.50 184,290.50 86880.00  373,280
  

182,400.00 125,580.00 74000.00  150,000 33.33 %

71396.00   

53,748.00 70,626.00 0.00  90,000 -44.44 %
0.00 0.00 0.00  30,000 0 %

717.00 6,033.65 0.00  15,000 33.33 %

แผนงำน/งำน
รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร

ยอดต่ำง 
(%)

ป ี2560

1,101,300

359,505
0

222,305

2,036,860
2,036,860

92,000
799,560

42,000
2,000

20,000
30,000
50,000

200,000

13,200
114,000

10,000

รวมค่ำตอบแทน
ค่ำใช้สอย

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบตุร
เงินช่วยเหลือค่ำรักษำพยำบำล

ค่ำตอบแทนกำรปฏบิติังำนนอกเวลำรำชกำร
ค่ำเช่ำบำ้น

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรรังวดัตรวจสอบแนวเขตที่
สำธำรณประโยชน์

รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ด้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏบิติัรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

เงินประจ ำต ำแหน่ง
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง

เงินเดือนพนักงำน
เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน

งบบคุลำกร
เงนิเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)

ค่ำตอบแทน

ค่ำตอบแทนผู้ปฏบิติัรำชกำรอันเปน็ประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

รวมงบบคุลำกร
งบด ำเนินงำน

เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง
รวมเงนิเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)
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236,865.00 202,239.65 145396.00  285,000

  
53,997.00 27,889.00 26115.00  50,000 0 %

0.00 4,600.00 0.00  10,000 100 %
5,000.00 0.00 0.00  5,000 0 %
5,000.00 10,000.00 10000.00  10,000 0 %

0.00 0.00 2113.88  15,000 33.33 %
0.00 0.00 0.00  10,000 0 %

30,000.00 15,430.00 18790.00  40,000 0 %
93,997.00 57,919.00 57018.88  140,000

553,605.50 444,449.15 289294.88  798,280
  
  

144200.00   
0.00 12,000.00 0.00  0 0 %
0.00 0.00 0.00  95,000 -100 %
0.00 0.00 0.00  28,000 0 %
0.00 21,000.00 0.00  0 0 %
0.00 0.00 0.00  21,200 -100 %

  
0.00 37,000.00 0.00  0 0 %
0.00 0.00 0.00  2,700,000 -100 %

  
0.00 6,500.00 0.00  0 0 %
0.00 12,000.00 0.00  0 0 %

แผนงำน/งำน
รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร

ยอดต่ำง 
(%)

ป ี2560

0
0

0

10,000
5,000

20,000
50,000

300,000

814,505
155,000

40,000
10,000
20,000

0
28,000

0
0

0
0

งบลงทนุ
ค่ำครุภณัฑ์

รวมค่ำวัสดุ
รวมงบด ำเนินงำน

วสัดุโฆษณำและเผยแพร่
วสัดุคอมพวิเตอร์

ค่ำจัดซ้ือตู้ทบึ ขนำด ๖ ฟตุ
ค่ำจัดซ้ือตู้บำนเล่ือนกระจก

ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองถ่ำยเอกสำร
ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศ

ครุภณัฑ์ส ำนักงำน
ค่ำจัดซ้ือเก้ำอี้ท ำงำน พนักพงิ มีแขน

ค่ำจัดซ้ือตู้เย็น ขนำด ๕ คิว
ค่ำจัดซ้ือโทรทศัน์ แอล ซี ดี ขนำด ๓๒ นิ้ว

ค่ำจัดซ้ือรถยนต์บรรทกุอเนกประสงค์กระเช้ำ
ไฟฟำ้ครุภณัฑ์โฆษณำและเผยแพร่

ครุภณัฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง
ค่ำจัดซ้ือรถจักรยำนยนต์ ขนำด ๑๑๐ ซีซี 
จ ำนวน ๑ คัน

รวมค่ำใช้สอย

วสัดุก่อสร้ำง
วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน

วสัดุไฟฟำ้และวทิยุ
วสัดุงำนบำ้นงำนครัว

ค่ำวัสดุ
วสัดุส ำนักงำน
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0.00 0.00 0.00  10,000 -100 %
0.00 0.00 0.00  10,000 -100 %

  

0.00 0.00 0.00  30,000 -100 %

0.00 0.00 0.00  0 100 %

0.00 0.00 0.00  4,300 -100 %

0.00 0.00 0.00  3,100 3.23 %
32,000.00 0.00 0.00  0 0 %
53,000.00 0.00 0.00  0 0 %

1,700.00 0.00 0.00  0 0 %
86,700.00 88,500.00 144200.00  2,901,600

  
  

0.00 266,000.00 0.00  0 0 %

  

97,000.00 0.00 0.00  0 0 %

97,000.00 0.00 0.00  0 0 %

97,000.00 0.00 0.00  0 0 %

แผนงำน/งำน
รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร

ยอดต่ำง 
(%)

ป ี2560

0
0

0
3,200

0

16,000

0

0

47,200
0
0

0

0

0

15.โครงกำรก่อสร้ำงถนนหนิคลุก บำ้นนำรี
พฒันำ หมู่ที่ 15

ค่ำจัดซ้ือคอมพวิเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล 
แบบที่ 2

ค่ำจัดซ้ือคอมพวิเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน

ค่ำจัดซ้ือเทปวดัระยะ
ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

ครุภณัฑ์ส ำรวจ
ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองวดัระยะทำงด้วยแสงเลเซอร์ 
(Laser Rangefinder)

เคร่ืองส ำรองไฟ ขนำด 750 VA  1 เคร่ือง
รวมค่ำครุภณัฑ์

เคร่ืองคอมพวิเตอร์  1 เคร่ือง
เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์ 1 เคร่ือง

ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบหมึกฉีด (Inkjet 
Printer)

ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟ ขนำด 800 VA

1.โครงกำรก่อสร้ำงถนนหนิคลุก บำ้นซำด หมู่ที่
 1

10.โครงกำรก่อสร้ำงถนนหนิคลุก บำ้นโนนหวั
นำ หมู่ที่ 10

โครงกำรก่อสร้ำงร้ัวคอนกรีตเสริมเหล็ก อบต .
ก ำปงั

ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค

ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปกำร
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97,000.00 0.00 0.00  0 0 %

50,000.00 0.00 0.00  0 0 %

97,000.00 0.00 0.00  0 0 %

  

100,000.00 0.00 0.00  0 0 %

0.00 0.00 0.00  0 0 %

0.00 167,000.00 0.00  0 0 %

0.00 23,500.00 0.00  0 0 %

0.00 270,000.00 0.00  0 0 %

0.00 152,000.00 0.00  0 0 %
0.00 35,000.00 0.00  0 0 %

635,000.00 913,500.00 0.00  0
721,700.00 1,002,000.00 144200.00  2,901,600

  
  

0.00 148,815.50 0.00  0 0 %
0.00 148,815.50 0.00  0

แผนงำน/งำน
รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร

ยอดต่ำง 
(%)

ป ี2560

0
0

47,200
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้ำง

1.โครงกำรก่อสร้ำงต่อเติมหอ้งกองคลัง อบต.
ก ำปงั

5.โครงกำรก่อสร้ำงถนนหนิคลุก บำ้นหนองแวง
 หมู่ที่ 5

6.โครงกำรก่อสร้ำงถนนหนิคลุก บำ้นอ้อ หมู่ที่ 6

4.โครงกำรก่อสร้ำงถนนหนิคลุก บำ้นจำน หมู่ที่
 4

ต่อเติมหอ้งพกัรับรอง(หอ้งกิจกำรสภำ)
ติดต้ังตะแกรงกันนก

โครงกำรติดต้ังเหล็กดัด ประตู-หน้ำต่ำง(กองช่ำง)

โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนลำดยำง บำ้นนำ
 หมู่ที่ 7

27.โครงกำรปรับปรุงระบบโรงสีชุมชน บำ้น
กระเสียว ม.2

โครงกำรก่อสร้ำงต่อเติมหอ้งกองคลัง อบต.ก ำปงั

รำยจ่ำยอื่น
รวมรำยจ่ำยอ่ืน

งบรำยจ่ำยอ่ืน
รำยจ่ำยอ่ืน

รวมค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
รวมงบลงทนุ
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0.00 148,815.50 0.00  0

  
  

150,160.59 0.00 0.00  0 0 %
150,160.59 0.00 0.00  0
150,160.59 0.00 0.00  0

2,093,696.09 2,905,972.03 1803152.86  5,532,920
  
  
  

  
0.00 0.00 0.00  0 100 %

0.00 0.00 0.00  0 100 %

0.00 0.00 0.00  0 100 %

0.00 0.00 0.00  0 100 %

3549000.00   

0.00 157,000.00 0.00  0 0 %

0.00 99,000.00 0.00  0 0 %

แผนงำน/งำน
รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร

ยอดต่ำง 
(%)

ป ี2560

2,898,565
0
0
0

71,000

100,000

0

0

118,500

91,000

0

รวมเงนิอุดหนุน
รวมงบเงนิอุดหนุน

เงนิอุดหนุน
เงินอุดหนุนกิจกำรที่เปน็สำธำรณประโยชน์

รวมงบรำยจ่ำยอ่ืน
งบเงนิอุดหนุน

ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปกำร
1.1 โครงกำรปรับปรุงต่อเติมหอ้งกองช่ำง 
อบต.ก ำปงั

งบลงทนุ
ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง

รวมงำนบริหำรทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน
งำนไฟฟ้ำถนน

1.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บำ้นซำด ม.1

10.โครงกำรก่อสร้ำงถนนหนิคลุก บำ้นหนอง
แวง ม.5

1.4โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรเก็บเคร่ืองสูบน้ ำ

ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค

1.2โครงกำรปรับพื้นดินโดยรอบอำคำร
อเนกประสงค์และเทพื้นคอนกรีต อบต.ก ำปงั

1.3โครงกำรเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหน้ำ
ศูนย์พฒันำเด็กเล็ก
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0.00 286,000.00 0.00  0 0 %

0.00 0.00 0.00  0 0 %

0.00 99,000.00 0.00  0 0 %

0.00 0.00 0.00  0 0 %

0.00 280,000.00 0.00  0 0 %

0.00 99,000.00 0.00  0 0 %

0.00 246,000.00 0.00  0 0 %

0.00 0.00 0.00  0 0 %

0.00 94,000.00 0.00  0 0 %

0.00 0.00 0.00  0 0 %

0.00 237,000.00 0.00  0 0 %

0.00 94,000.00 0.00  0 0 %

แผนงำน/งำน
รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร

ยอดต่ำง 
(%)

ป ี2560

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บำ้นนำ ม.7

14.โครงกำรก่อสร้ำงถนนหนิคลุก บำ้นนำ ม.7

12.โครงกำรก่อสร้ำงถนนหนิคลุก บำ้นอ้อ ม.6

13.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บำ้นก ำปงั ม.8

11.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บำ้นอ้อ ม.6

12.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บำ้นนำ ม.7

17.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บำ้นใหม่นำรี ม.9

18.โครงกำรก่อสร้ำงถนนหนิคลุก บำ้นใหม่นำรี
 ม.9

16.โครงกำรก่อสร้ำงถนนหนิคลุก บำ้นก ำปงั 
ม.8

17.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บำ้นตะกุด ม.11

15.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บำ้นก ำปงั ม.8

16.โครงกำรก่อสร้ำงถนนหนิคลุก  บำ้นโนนหวั
นำ ม.10
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0.00 82,000.00 0.00  0 0 %

0.00 273,000.00 0.00  0 0 %

0.00 99,000.00 0.00  0 0 %

0.00 68,000.00 0.00  0 0 %

0.00 246,000.00 0.00  0 0 %

0.00 94,000.00 0.00  0 0 %

0.00 189,000.00 0.00  0 0 %

0.00 94,000.00 0.00  0 0 %

0.00 188,000.00 0.00  0 0 %

0.00 85,000.00 0.00  0 0 %

0.00 132,000.00 0.00  0 0 %

0.00 233,500.00 0.00  0 0 %

แผนงำน/งำน
รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร

ยอดต่ำง 
(%)

ป ี2560

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บำ้นกระเสียว ม.2

30.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บำ้นนำรีพฒันำ ม.15

28.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บำ้นอ้อเหนือ ม .14

29.โครงกำรก่อสร้ำงถนนหนิคลุก บำ้นอ้อเหนือ
 ม.14

25.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บำ้นไพล ม.12

27.โครงกำรก่อสร้ำงถนนหนิคลุก บำ้นจำน
เหนือ ม.13

23.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บำ้นตะกุด ม.11

24.โครงกำรก่อสร้ำงถนนหนิคลุก บำ้นตะกุด 
ม.11

21.โครงกำรก่อสร้ำงถนนหนิคลุก บำ้นโนนหวั
นำ ม.10

22.โครงกำรก่อสร้ำงถนนดินบำ้นโนนหวันำ ม.
10

19.โครงกำรก่อสร้ำงถนนดิน บำ้นใหม่นำรี ม.9

20.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บำ้นโนนหวันำ ม.10

56



0.00 94,000.00 0.00  0 0 %

0.00 0.00 0.00  0 0 %

0.00 87,000.00 0.00  0 0 %

0.00 237,000.00 0.00  0 0 %

0.00 99,000.00 0.00  0 0 %

0.00 127,000.00 0.00  0 0 %

0.00 0.00 0.00  0 0 %

0.00 99,000.00 0.00  0 0 %

0.00 178,000.00 0.00  0 0 %

0.00 0.00 0.00  190,000 8.95 %

0.00 0.00 0.00  235,000 12.34 %

0.00 0.00 0.00  405,000 -33.09 %

0.00 0.00 0.00  451,000 -12.2 %

0

0

0

0

0

264,000

207,000

0

0

0

0

396,000

271,000

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บำ้น
จำน หมู่ที่ 4

6.โครงกำรก่อสร้ำงถนนหนิคลุก บำ้นจอก ม.3

7.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บำ้นจำน ม.4

4.โครงกำรก่อสร้ำงถนนหนิคลุกบำ้นกระเสียว 
ม.2

5.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บำ้นจอก ม.3

31.โครงกำรก่อสร้ำงถนนหนิคลุก บำ้นนำรี
พฒันำ ม.15

4.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บำ้นจอก ม.3

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บำ้น
ก ำปงั หมู่ที่ 8

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บำ้น
จอก หมู่ที่ 3

9.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บำ้นหนองแวง ม.5

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บำ้น
กระเสียว หมู่ที่ 2

8.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บำ้นหนองแวง ม.5

8.โครงกำรก่อสร้ำงถนนหนิคลุก บำ้นจำน ม.4
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0.00 0.00 0.00  227,000 -7.05 %

0.00 0.00 0.00  0 0 %

0.00 0.00 0.00  352,000 -40.34 %

0.00 0.00 0.00  0 100 %

0.00 0.00 0.00  236,000 -38.56 %

0.00 0.00 0.00  190,000 21.58 %

0.00 0.00 0.00  190,000 -33.68 %

0.00 0.00 0.00  208,000 -56.73 %

0.00 0.00 0.00  414,000 -50 %

0.00 0.00 0.00  0 100 %

0.00 0.00 0.00  294,000 -17.01 %

0.00 0.00 0.00  149,000 38.93 %

0.00 0.00 0.00  98,000 -100 %

207,000

90,000

126,000

231,000

145,000

207,000

210,000

0

211,000

0

207,000

244,000

328,000

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บำ้น
นำ หมู่ที่ 7

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บำ้น
นำรีพฒันำ หมู่ที่ 15

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บำ้น
ซำด ม.1

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บำ้น
ตะกุด หมู่ที่ 11

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บำ้น
จำนเหนือ หมู่ที่ 13

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บำ้น
ใหม่พฒันำ หมู่ที่ 16

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บำ้น
อ้อ หมู่ที่ 6

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บำ้น
หนองแวง หมู่ 5

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บำ้น
ใหม่นำรี หมู่ที่ 9

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บำ้น
โนนหวันำ หมู่ที่ 10

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บำ้น
ไพล หมู่ที่ 12

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บำ้น
อ้อเหนือ หมู่ที่ 14

โครงกำรก่อสร้ำงถนนดิน บำ้นจำน หมู่ที่ 4
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0.00 0.00 0.00  0 100 %

0.00 858,000.00 0.00  0 0 %

0.00 0.00 0.00  0 100 %

0.00 0.00 0.00  0 100 %

986000.00   

0.00 0.00 0.00  99,000 -100 %

0.00 0.00 0.00  99,000 -100 %

0.00 0.00 0.00  98,000 -100 %

0.00 0.00 0.00  38,000 -100 %

0.00 0.00 0.00  415,000 -100 %

0.00 0.00 0.00  99,000 -100 %

0.00 0.00 0.00  99,000 -100 %

0.00 0.00 0.00  98,000 -100 %

0

0

151,000

361,000

0

0

0

0

0

0

0

364,000

โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนหนิคลุก บำ้น
จำนเหนือ หมู่ที่ 13

โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนหนิคลุก บำ้นนำ
 หมู่ที่ 7

โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนหนิคลุก บำ้น
จอก หมู่ที่ 3

โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนหนิคลุก บำ้น
จำน หมู่ที่ 4

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้ำง

โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนหนิคลุก บำ้น
ก ำปงั หมู่ที่ 8

โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนหนิคลุก บำ้นอ้อ
 หมู่ที่ 6

โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนหนิคลุก บำ้น
ไพล หมู่ที่ 12

โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนหนิคลุก บำ้น
ใหม่นำรี หมู่ที่ 9

โครงกำรก่อสร้ำงทอ่เหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก
 บำ้นจำนเหนือ หมู่ที่ 13

โครงกำรขยำยเขตประปำ บำ้นจำน หมู่ที่ 4

โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำง บำ้นซำด หมู่ที่ 1

โครงกำรก่อสร้ำงถนนหนิคลุก บำ้นจำน หมู่ที่ 4
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0.00 5,253,500.00 4535000.00  4,684,000
0.00 5,253,500.00 4535000.00  4,684,000

  
  

0.00 761,411.31 164346.67  236,000 222.0
3

%
0.00 761,411.31 164346.67  236,000
0.00 761,411.31 164346.67  236,000
0.00 6,014,911.31 4535000.00  4,920,000

2,093,696.09 8,920,883.34 6338152.86  10,452,920
  
  
  
  

32950.00   

0.00 0.00 0.00  0 100 %

15,000.00 18,500.00 0.00  25,000 0 %

0.00 9,850.00 0.00  10,000 -100 %

0.00 0.00 0.00  0 100 %

25,000.00 0.00 0.00  0 0 %

25,000.00 18,000.00 0.00  50,000 100 %

0

25,000

30,000

760,000
760,000

4,600,500
4,600,500

8,259,065
5,360,500

760,000

100,000

0

50,000

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏบิติัรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรครอบครัวสีขำว ครอบครัว
เข้มแข็ง

งบด ำเนินงำน
ค่ำใช้สอย

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน

ค่ำใช้จ่ำยเพื่อปอ้งกันและแก้ไขปญัหำยำเสพติด

ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรส่งเสริมควำมเข้มแข็ง
ของชุมชนในต ำบลก ำปงั

ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรเสริมสร้ำงควำมรักและ
ควำมสำมัคคีคนต ำบลก ำปงั

ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรพฒันำกำรบริหำรงำนที่มี
ประสิทธภิำพ

ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรศูนย์พฒันำครอบครัว
และชุมชนต ำบลก ำปงั

รวมงบลงทนุ
งบเงนิอุดหนุน

รวมค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง

รวมงำนไฟฟ้ำถนน
รวมแผนงำนเคหะและชุมชน

รวมเงนิอุดหนุน
รวมงบเงนิอุดหนุน

เงนิอุดหนุน
เงินอุดหนุนกิจกำรที่เปน็สำธำรณประโยชน์
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65,000.00 46,350.00 32950.00  85,000
65,000.00 46,350.00 32950.00  85,000
65,000.00 46,350.00 32950.00  85,000
65,000.00 46,350.00 32950.00  85,000

  
  
  
  

147,050.00 318,803.00 256350.00  580,000 -100 %

  

0.00 0.00 0.00  0 100 %

0.00 0.00 0.00  0 100 %

0.00 0.00 0.00  0 100 %

0.00 0.00 0.00  0 100 %

0.00 0.00 0.00  0 100 %

0.00 0.00 0.00  0 100 %

0.00 0.00 0.00  0 100 %

205,000
205,000

30,000

20,000

20,000

70,000

0

20,000

70,000

20,000

205,000
205,000

ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรปฏบิติัธรรม  ของ
ผู้บริหำร  พนักงำน  ลูกจ้ำง  สมำชิกสภำ  ผู้น ำ
ชุมชนและประชำชนต ำบลก ำปงัค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรพฒันำนักเรียนด้ำน
คุณธรรม จริยธรรมต ำบลก ำปงั

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏบิติัรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรแข่งขันกีฬำนักเรียน  
โรงเรียนในต ำบลก ำปงั

ค่ำใช้สอย
รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพธิกีำร

ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรส่งเสริมและอนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรมประเพณีไทย

ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรส่งเสริมอำชีพตำมแนว
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพยีง

ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรเรียนพระพทธศำสนำวนั
อำทติย์ ของเยำวชนและประชำชนต ำบลก ำปงั

ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรส่งเสริมกิจกรรมพฒันำ
ผู้เรียน

รวมค่ำใช้สอย

งำนกีฬำและนันทนำกำร
งบด ำเนินงำน

รวมแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร

รวมงบด ำเนินงำน
รวมงำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน
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0.00 0.00 0.00  0 100 %

0.00 0.00 0.00  0 100 %

0.00 0.00 0.00  0 100 %

0.00 0.00 0.00  0 100 %

0.00 0.00 0.00  0 100 %

0.00 0.00 0.00  0 100 %

147,050.00 318,803.00 256350.00  580,000
147,050.00 318,803.00 256350.00  580,000

  
  

10,000.00 0.00 0.00  0 0 %
525,000.00 495,000.00 0.00  0 0 %
535,000.00 495,000.00 0.00  0
535,000.00 495,000.00 0.00  0
682,050.00 813,803.00 256350.00  580,000

  
  
  

0.00 0.00 155000.00  485,000 -84.54 %
0.00 0.00 155000.00  485,000
0.00 0.00 155000.00  485,000

0
0
0
0

20,000

10,000

100,000

440,000
440,000

10,000

20,000

30,000

75,000
75,000
75,000

440,000

รวมเงนิอุดหนุน
รวมงบเงนิอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร
เงินอุดหนุนกิจกำรที่เปน็สำธำรณประโยชน์

งบเงนิอุดหนุน
เงนิอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจกำรที่เปน็สำธำรณประโยชน์
รวมเงนิอุดหนุน

งบเงนิอุดหนุน
เงนิอุดหนุน

รวมงำนกีฬำและนันทนำกำร
งำนศำสนำวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน

รวมงบเงนิอุดหนุน

ค่ำใช้จ่ำยในกำรแข่งขันกีฬำต ำบล

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนสืบสำนประเพณี
สงกรำนต์รดน้ ำด ำหวัผู้สูงอำยุ

รวมค่ำใช้สอย
รวมงบด ำเนินงำน

ค่ำใช้จ่ำยในกำรร่วมงำนรัฐพธิแีละงำนประเพณี
วฒันธรรมต่ำงๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมกีฬำต ำบล ในกำรส่ง
นักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำเชื่อม
ควำมสัมพนัธร์ะหวำ่งต ำบล อ ำเภอ และจังหวดั

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำบญุเล้ียงพระวนัขึ้นปใีหม่
ตำมประเพณี

ค่ำใช้จ่ำยในกำรน ำเด็กนักเรียนศูนย์พฒันำเด็ก
เล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำปงัไปทศันศึกษำ

62



0.00 0.00 155000.00  485,000
682,050.00 813,803.00 411350.00  1,065,000

  
  
  
  

  
0.00 0.00 0.00  0 0 %
0.00 0.00 0.00  0
0.00 0.00 0.00  0
0.00 0.00 0.00  0
0.00 0.00 0.00  0

  
  
  
  

0.00 0.00 0.00  18,900 1,948.
1

%
0.00 0.00 0.00  3,500 1,100 %
0.00 0.00 0.00  18,000 500 %
0.00 0.00 0.00  10,000 20 %
0.00 0.00 0.00  50,400
0.00 0.00 0.00  50,400

  
  

0.00 0.00 0.00  10,000 518.7 %

0.00 0.00 0.00  10,000 61,870

61,870

515,000
75,000

0
0
0

0
0

549,090
549,090

12,000
108,000

42,000
387,090

รวมค่ำตอบแทน

ค่ำตอบแทน
ค่ำตอบแทนผู้ปฏบิติัรำชกำรอันเปน็ประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

รวมงบลงทนุ
รวมงำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

28.โครงกำรขุดลอกเหมืองดิน บำ้นนำ ม.7
รวมค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง

ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้ำง

เงนิเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)
เงินเดือนพนักงำน

งำนส่งเสริมกำรเกษตร
งบบคุลำกร

รวมแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
แผนงำนกำรเกษตร

รวมงบบคุลำกร
งบด ำเนินงำน

เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง
รวมเงนิเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)

เงินประจ ำต ำแหน่ง
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง

งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
งบลงทนุ

รวมแผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

รวมงำนศำสนำวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน

63



  

0.00 0.00 0.00  10,000 100 %

15000.00   

0.00 0.00 0.00  0 100 %

0.00 15,000.00 0.00  0 0 %

0.00 0.00 0.00  40,000 -100 %

0.00 60,000.00 0.00  90,000 -66.67 %

0.00 0.00 0.00  0 100 %

0.00 19,200.00 0.00  0 100 %

0.00 0.00 0.00  10,000 100 %

60,000.00 0.00 0.00  70,000 0 %

60,000.00 94,200.00 15000.00  220,000
  

0.00 4,550.00 0.00  10,000 0 %
0.00 0.00 0.00  4,000 25 %
0.00 4,550.00 0.00  14,000

60,000.00 98,750.00 15000.00  244,000
  

225,000

70,000

20,000

10,000

30,000

30,000

301,870
15,000

5,000
10,000

0

0

45,000

20,000

งบลงทนุ

รวมค่ำวัสดุ
รวมงบด ำเนินงำน

รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ด้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏบิติัรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

ค่ำใช้สอย

ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรส่งเสริมอำชีพกำรท ำนำ

ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรส่งเสริมอำชีพกำรเล้ียง
สัตวป์กี

ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรส่งเสริมกำรผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ชีวภำพ

ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรส่งเสริมกำรเล้ียงโค-
กระบอื

ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี
พลังงำนทดแทนเพื่อกำรเกษตร

ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรฟื้นฟอูนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ

วสัดุส ำนักงำน
วสัดุกำรเกษตร

รวมค่ำใช้สอย
ค่ำวัสดุ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร

ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรรณรงค์ควบคุมปอ้งกันโรค
พษิสุนัขบำ้
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0.00 0.00 0.00  0 100 %
0.00 0.00 0.00  0 100 %

  
0.00 0.00 0.00  0 100 %
0.00 0.00 0.00  0 100 %
0.00 0.00 0.00  0 100 %

  
0.00 0.00 0.00  6,000 -100 %
0.00 0.00 0.00  33,000 -100 %

  
0.00 0.00 0.00  0 100 %

0.00 0.00 0.00  7,600 -100 %

0.00 0.00 0.00  0 100 %
0.00 0.00 0.00  46,600
0.00 0.00 0.00  46,600

60,000.00 98,750.00 15000.00  341,000
60,000.00 98,750.00 15000.00  341,000

   
  
  
  

0.00 0.00 0.00  0 0 %
0.00 0.00 0.00  0 0 %
0.00 0.00 0.00  0

225,200
225,200

3,200

0

16,000

40,000

8,000
3,000

0
0

100,000
55,000

1,076,160
1,076,160

0
0
0

แผนงำนกำรพำณชิย์
งำนกิจกำรประปำ

รวมงำนส่งเสริมกำรเกษตร
รวมแผนงำนกำรเกษตร

รวมค่ำครุภณัฑ์
รวมงบลงทนุ

รวมเงนิเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง

งบบคุลำกร
เงนิเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)

ครุภณัฑ์ส ำนักงำน
ค่ำจัดซ้ือเก้ำอี้ท ำงำน

ค่ำครุภณัฑ์

ค่ำจัดซ้ือแผงเหล็กบงัคับสัตว์
ครุภณัฑ์โฆษณำและเผยแพร่

ค่ำจัดซ้ือกังหนัลมสูบน้ ำเพื่อกำรเกษตร
ค่ำจัดซ้ือชุดสูบน้ ำพลังงำนแสงอำทติย์

ค่ำจัดซ้ือโต๊ะท ำงำน
ครุภณัฑ์กำรเกษตร

ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองพมิพ ์Multifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet)

ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟฟำ้

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์
ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ส ำหรับงำน
ส ำนักงำน

ค่ำจัดซ้ือกล้องถ่ำยภำพนิ่งระบบดิจิตอล
ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองมิลติมีเดียโปรเจคเตอร์
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0.00 0.00 0.00  0
  
  

0.00 0.00 0.00  0 0 %
0.00 0.00 0.00  0
0.00 0.00 0.00  0
0.00 0.00 0.00  0
0.00 0.00 0.00  0

ป ี2557 ป ี2558 ณ 31 กรกฎำคม 2559  ป ี2559
  
  
  
  

41,899.00 78,320.00 86023.00  100,000 0 %
698,218.94 350,000.00 500000.00  500,000 40 %

0.00 0.00 0.00  0 100 %
0.00 0.00 0.00  0 100 %

110,500.00 108,000.00 97000.00  120,000 25 %
1,101,681.85 660,355.70 322015.75  500,000 0 %

222,400.00 170,000.00 170000.00  170,000 0 %

173,909.88 216,754.84 227714.02  235,000 0 %

2,348,609.67 1,583,430.54 1402752.77  1,625,000
2,348,609.67 1,583,430.54 1402752.77  1,625,000

26,169,698.61 29,708,284.98 26469839.06  36,120,584

ยอดต่ำง 
(%)

ป ี2560

52,631,365
18,996,800
18,996,800

0

0
0
0
0
0

งบกลำง
เงินสมทบกองทนุประกันสังคม

งบกลำง
งบกลำง

รวมแผนงำนกำรพำณชิย์

แผนงำนงบกลำง

ส ำรองจ่ำย
รำยจ่ำยตำมข้อผูกพนั

เบี้ยยังชีพคนพกิำร
เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์

เงินช่วยเหลืองบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำรประปำ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ

รวมแผนงำนงบกลำง
รวมทกุแผนงำน

เงินสมทบกองทนุบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วน
ทอ้งถิ่น (กบท.)

รวมงบกลำง

700,000
100,000

235,000

170,000
500,000
150,000

3,004,800
14,137,000

รวมงบบคุลำกร

รวมงบด ำเนินงำน
รวมงำนกิจกำรประปำ

ค่ำไฟฟำ้
รวมค่ำสำธำรณปูโภค

งบด ำเนินงำน
ค่ำสำธำรณปูโภค

แผนงำน/งำน
รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร
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บำท

รวม บำท
รวม บำท
รวม บำท

1 จ ำนวน บำท
-

    ฐำนอ ำนำจ :

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป)

2 จ ำนวน บำท
-

    ฐำนอ ำนำจ :

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป)

3 จ ำนวน บำท
-

    ฐำนอ ำนำจ :

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป)

ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินตอบแทน นำยก อบต. , รอง นำยก อบต. , ประธ่ำนส
ภำ อบต. , รองประธำนสภำ อบต. , สมำชิกสภำ อบต. , เลขำนุกำร นำยก อบต. และ
เลขำนุกำรสภำ อบต. (ฉบับที ่2) พ.ศ.2557

ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินตอบแทน นำยก อบต. , รอง นำยก อบต. , ประธ่ำนส
ภำ อบต. , รองประธำนสภำ อบต. , สมำชิกสภำ อบต. , เลขำนุกำร นำยก อบต. และ
เลขำนุกำรสภำ อบต. (ฉบับที ่2) พ.ศ.2557

ระเบียบกำระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินตอบแทน นำยก อบต. , รอง นำยก อบต. , 
ประธ่ำนสภำ อบต. , รองประธำนสภำ อบต. , สมำชิกสภำ อบต. , เลขำนุกำร นำยก อบต. 
และเลขำนุกำรสภำ อบต. (ฉบับที ่2) พ.ศ.2557

7,284,110.00       

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพิเศษนำยก อบต. /รองนำยก อบต. 2 คน

เงินเดอืน  (ฝ่ำยกำรเมอืง)  521000 3,435,120.00       
เงินเดอืนนำยก / รองนำยก

เงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก /รองนำยก 42,120.00            
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก อบต. /รองนำยก อบต. 2 คน

เงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยก / รองนำยก 42,120.00             

514,080.00          
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนรำยเดือนนำยก อบต. /รองนำยก อบต. 2 คน

รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยทัว่ไป  
ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. 2560

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำปงั   อ ำเภอโนนไทย   จังหวัดนครรำชสีมำ

ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมทัง้สิ้น 52,631,365.00       จ่ำยจำกรำยได้จัดเก็บเอง 

หมวดภำษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป แยกเป็น

ดำ้นบริหำรงำนทัว่ไป  (00100) แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป  (00110)
งำนบริหำรทั่วไป  (00111) 11,423,110.00 

งบบุคลำกร  (520000)
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4 จ ำนวน บำท
-

    ฐำนอ ำนำจ :

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป)
5 จ ำนวน บำท

-

    ฐำนอ ำนำจ :

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป)
รวม บำท

1 จ ำนวน บำท
-

    ฐำนอ ำนำจ : ประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น
เร่ือง  ก ำหนดมำตรฐำนกลำงกำรบริหำรงำนบุคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่9)

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป)

2 จ ำนวน บำท
-

    ฐำนอ ำนำจ : ประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น
เร่ือง  ก ำหนดมำตรฐำนกลำงกำรบริหำรงำนบุคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่9)

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป)

ให้แก่พนักงำนส่วนต ำบลสังกัดส ำนักปลัด  อบต.ก ำปัง

เงินเดอืน  (ฝ่ำยประจ ำ)  522000 3,848,990.00       
เงินเดอืนพนักงำน

ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินตอบแทน นำยก อบต. , รอง นำยก อบต. , ประธ่ำนส
ภำ อบต. , รองประธำนสภำ อบต. , สมำชิกสภำ อบต. , เลขำนุกำร นำยก อบต. และ
เลขำนุกำรสภำ อบต. (ฉบับที ่2) พ.ศ.2557

ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินตอบแทน นำยก อบต. , รอง นำยก อบต. , ประธ่ำนส
ภำ อบต. , รองประธำนสภำ อบต. , สมำชิกสภำ อบต. , เลขำนุกำร นำยก อบต. และ
เลขำนุกำรสภำ อบต. (ฉบับที ่2) พ.ศ.2557

จ ำนวน  28  คน  และเลขำนุกำรสภำ  อบต.  1  คน

เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบลสังกัดส ำนักงำนปลัด  อบต.ก ำปัง ตำม
กรอบอัตรำก ำลัง

เงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำร /ทีป่รึกษำนำยก อบต. 86,400.00            
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนรำยเดือนหรือเลขำนุกำร  จ ำนวน  1  คน

2,526,150.00       

เงินค่ำตอบแทนสมำชกิสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 2,750,400.00       
เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนประธำนสภำ,รองประธำนสภำ สมำชิกสภำ อบต.

เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำครองชีพชั่วครำว , เงินปรับเพิม่ตำมคุณวุฒิหรือเงินเพิม่อื่นๆ
เงินเพ่ิมตำ่งๆ  ของพนักงำน 90,000.00            

ลงวันที ่20 พฤศจิกำยน 2558

ลงวันที ่20 พฤศจิกำยน 2558
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3 จ ำนวน บำท
-

ฐำนอ ำนำจ: ประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น
เร่ือง มำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกับอัตรเงินเดือนและวิธีกำรจ่ำยเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที ่6 ) พ.ศ. 2559

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป)

4 จ ำนวน บำท
-

    ฐำนอ ำนำจ : ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบล เร่ือง ก ำหนดอัตรำค่ำจ้ำงและ
กำรให้ลูกจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลได้รับค่ำจ้ำง (ฉบับที ่3) ลงวันที ่9 กรกฎำคม 2557

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป)

5 จ ำนวน บำท
-

    ฐำนอ ำนำจ : ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบล เร่ือง ก ำหนดอัตรำค่ำจ้ำงและ
กำรให้ลูกจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลได้รับค่ำจ้ำง (ฉบับที ่3) ลงวันที ่9 กรกฎำคม 2557

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป)

6 จ ำนวน บำท
-

    ฐำนอ ำนำจ : ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบล เร่ือง มำตรฐำนทัว่ไป
    เกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง (ฉบับที ่4) พ.ศ. ๒๕๕8

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป)

7 จ ำนวน บำท
-

ฐำนอ ำนำจ : ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบล เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไข
เกี่ยวกับกำรให้พนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำง และพนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ได้รับเงินเพิม่กำรครองชีพชั่วครำว (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ลว 18 มิถุนำยน 2558

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป)

ให้แก่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและพนักงำนจ้ำงทัว่ไปสังกัดส ำนักปลัด

เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำครองชีพชั่วครำว,เงินปรับเพิม่ตำมคุณวุฒหรือเงินเพิม่อื่นๆ

เงินเพ่ิมตำ่งๆ  ของพนักงำนจ้ำง  80,000.00            
เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำครองชีพชั่วครำว,เงินปรับเพิม่ตำมคุณวุฒิหรือเงินเพิม่อื่นๆ

ให้แก่ลูกจ้ำงประจ ำสังกัดส ำนักงำนปลัด

เงินประจ ำต ำแหน่ง  168,000.00          

2,000.00              

179,200.00          
เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่ลูกจ้ำงประจ ำสังกัดส ำนักงำนปลัด ตำมกรอบอัตรำก ำลัง

เงินเพ่ิมตำ่งๆ  ของลูกจ้ำงประจ ำ

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงชั่วครำวให้แก่พนักงำนจ้ำง ตำมกรอบอัตรำก ำลัง  

เพือ่จ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งของปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

เงินประจ ำต ำแหน่งของรองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและเงินประจ ำต ำแหน่ง
ของหัวหน้ำส ำนักปลัด

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง  803,640.00          

ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ
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รวม บำท
รวม บำท

1 จ ำนวน บำท
-

     ฐำนอ ำนำจ : ประกำศ ก.อบต.จังหวัดนครรำชสีมำ  เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนทัว่ไป
     เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีกำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
     อันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปี ส ำหรับพนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำง และพนักงำนจ้ำง
     ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๕๘

 - หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.4/ ว 3652 ลว. 17 พฤศจิกำยน 2553
(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป)

2 จ ำนวน บำท
-

     ฐำนอ ำนำจ : หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท ๐๘๐๘.๔/ว4๕๖๒ ลงวันที ่๑๕ พ.ค. ๒๕๕๐ เร่ือง

     กำรเบิกจ่ำยเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป)

3 จ ำนวน บำท
-

    ฐำนอ ำนำจ :
 - ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเร่ืองค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป)

60,000.00            
เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำเช่ำบ้ำนให้กับพนักงำนส่วนต ำบลสังกัดส ำนักปลัด

พนักงำนจ้ำงสังกัดส ำนักงำนปลัด  อบต.ก ำปัง  หรือผู้ปฏิบัติงำนนอกเวลำ
รำชกำรตำมค ำส่ัง  อบต.ก ำปัง 

หรือยืมตัวมำช่วยรำชกำร หรือผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่  อบต.

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัตงิำนนอกเวลำรำชกำร 30,000.00            

 - ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปีแก่พนักงำนส่วนท้องถิ่นให้เป็น
รำยจ่ำยอื่นของ อปท. พ.ศ.2557

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกรำชกำรให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล

งบด ำเนินกำร  (530000)
ค่ำตอบแทน  (531000) 631,000.00          
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัตริำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.ก ำปัง 521,000.00          

หรือเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  ส ำหรับพนักงำนส่วนต ำบล
พนักงำนจ้ำงสังกัดส ำนักปลัด  อบต.ก ำปังและผู้มีสิทธิได้รับตำมกฎหมำย

2,936,000.00       

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติรำชกำรในกรณีไม่มีพนักงำนส่วนต ำบล

หรือมิใช่ตัวเงินก็ได้ เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและตรวจกำรจ้ำง ค่ำตอบแทนกรรมกำรส ำหรับกำรสอบ
คัดเลือก เงินตอบแทนเจ้ำหน้ำที ่ ในกำรเลือกต้ัง เงินรำงวัล เงินท ำขวัญฝ่ำอันตรำย
เป็นคร้ังครำว ฯลฯ

ค่ำเชำ่บ้ำน

และผู้ทีม่ีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ 
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4 จ ำนวน บำท
-

    ฐำนอ ำนำจ :
 - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตร พนักงำนส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
และทีแ่ก้ไขเพิม่เติมถึงปัจจุบัน
(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป)

รวม บำท
1 จ ำนวน บำท

-

     ฐำนอ ำนำจ :  - หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท ๐๓๑๓.๔/ว๑๔๕๒ ลงวันที ่๒๗ พ.ค. ๒๕๔๑
                    เร่ือง กำรเบิกจ่ำยค่ำจ้ำงเหมำบริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ อปท. พ.ศ.2542

2 จ ำนวน บำท

    ฐำนอ ำนำจ :
 - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ อปท. พ.ศ.2542
 - หนังสือกระทรวงมหำดไทยที ่มท. 0808.4/ ว 2381 ลว 28 พฤษภำคม 2548
(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป)

1,440,000.00       
รำยจ่ำยเพ่ือให้ไดม้ำซ่ึงบริกำร  600,000.00          

40,000.00            

ค่ำจัดซ้ือหนังสือพิมพ์ ต้ังไว้  58,400  บำท เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือหนังสือพิมพ์
ส ำหรับหมู่บ้ำน จ ำนวน 16  หมู่บ้ำน  และทีท่ ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำปัง 
รวม 17 ฉบับต่อวัน ตลอดป3ี65 วัน เป็นเงิน 62,050  บำท

- ค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จ ำนวน 20,000 บำท
- ค่ำเล้ียงรับรองในกำรประชุม จ ำนวน 20,000 บำท

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป)

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเย็บหนังสือ  เข้ำปกหนังสือ  ค่ำซักฟอก  ค่ำตักส่ิงปฏิกูล  
- ค่ำระวำงรถบรรทุก ค่ำเช่ำทรัพย์สิน (นอกจำกค่ำเช่ำบ้ำน) ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ 
(รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรจ้ำงเหมำโฆษณำและเผยแพร่ข่ำวทำงวิทยุกระจำยเสียง 
โทรทัศน์  โรงมหรสพ  หรือส่ิงพิมพ์ต่ำง ๆ) ค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียนต่ำง ๆ  
ค่ำบริกำรรับใช้ค่ำเบีย้ประกัน ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดีตำมค ำพิพำกษำ

รำยจ่ำยเก่ียวกับกำรรับรองและพิธีกำร

1- ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร (ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรให้ผู้รับจ้ำงท ำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด  ซ่ึง
มิใช่เป็นกำรประกอบดัดแปลง  ต่อเติมครุภัณฑ์หรือส่ิงก่อสร้ำงอย่ำงใดและอยู่ใน
ควำมรับผิดชอบของผู้รับจ้ำง  เช่น  ค่ำจ้ำงเหมำสูบน้ ำ  ค่ำจ้ำงแบกหำมสัมภำระ  ค่ำ
หำบของ  ค่ำบริกำรก ำจัดปลวก  ค่ำจ้ำงผู้แสดงแบบ  และค่ำซ่อมแซมทรัพย์สิน ฯลฯ
- ค่ำติดต้ังโทรศัพท์  ค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ  ในกำรติดต้ังโทรศัพท์ ยกเว้นค่ำตู้สำขำ  ค่ำ
เคร่ืองโทรศัพท์พ่วงภำยใน และเคร่ืองโทรศัพท์ภำยใน  ฯลฯ
- ค่ำเช่ำพืน้ทีส่ ำหรับจัดท ำเว็บไซต์

20,000.00            
เพือ่จ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนต ำบล
สังกัดส ำนักปลัดและผู้ทีม่ีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ

ค่ำใชส้อย  (532000)

เงินชว่ยเหลือกำรศึกษำบุตร
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3 รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัตริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ
3.1 จ ำนวน บำท

-

    ฐำนอ ำนำจ :
 - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ อปท. พ.ศ.2542
(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป)

3.2 จ ำนวน บำท
-

รับค ำส่ังให้ไปรำชกำรในอ ำนำจหน้ำทีแ่ละภำรกิจขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
           ฐำนอ ำนำจ : ๑. ระเบียบ มท.ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของ

เจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕
                          ๒. ระเบียบ มท. ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม และกำรเข้ำรับ
                              กำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗

3.3 จ ำนวน บำท
-

ร่วมของประชำชนในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น
          ฐำนอ ำนำจ : พรบ.สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗
          แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่๖) พ.ศ. ๒๕๕๒  มำตรำ ๖9 /1

 - พ.ร.บ. ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 มำตรำ 16 (1) (16)
 - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ อปท. พ.ศ.2542

3.4 จ ำนวน บำท
-

หรือนอกรำชอำณำจักรของคณะผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  สมำชิกสภำองค์
กำรบริหำรส่วนต ำบล  พนักงำนส่วนต ำบล  ลูกจ้ำงประจ ำพนักงำนจ้ำง   
กลุ่มผู้น ำหมู่บ้ำน  กลุ่มสตรีแม่บ้ำน  กลุ่มอำชีพ  กลุ่มอำสำสมัครต่ำง ๆ และ
กลุ่มเยำวชน ฯลฯ

ค่ำใชจ้่ำยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร 170,000.00          

100,000.00          

สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกรณีครบวำระและกรณีแทนต ำแหน่งทีว่่ำง

ค่ำใชจ้่ำยในกำรเลือกตั้ง
ส ำหรับจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกต้ังนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและ

อื่น ๆ  ในกำรเดินทำงไปรำชกำรหรือไปอบรมสัมมนำของพนักงำนส่วนต ำบล  

เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดฝึกอบรมสัมมนำและศึกษำดูงำนในรำชอำณำจักร
10,000.00            

สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  อปพร. ,อสม. และบุคคลภำยนอกทีไ่ด้
ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนจ้ำง  คณะผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  

3.ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติ
รำชกำรของ อปท. พ.ศ.2542

50,000.00            
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเพือ่ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดท ำแผนชุมชนเพือ่น ำข้อมูล
มำจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นและกำรจัดเวทีประชำคม เพือ่ส่งเสริมกำรมีส่วน

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป)

ค่ำใชจ้่ำยตำมโครงกำรจัดท ำแผนชมุชน 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรจัดฝึกอบรมสัมมนำและศึกษำดงูำน

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป)

ส ำหรับจ่ำยเป็นค่ำเบีย้เล้ียงค่ำพำหนะค่ำเช่ำทีพ่ักค่ำลงทะเบียนและค่ำใช้จ่ำย
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          ฐำนอ ำนำจ : พรบ.สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗
          แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่๖) พ.ศ. ๒๕๕๒  มำตรำ ๖7 (5) , (6)

 - พ.ร.บ. ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 มำตรำ 16 (6) (16)
 - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ อปท. พ.ศ.2542
(กำรประชมุพิจำรณำร่ำงขอ้บัญญัตงิบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2560 วำระที ่2 ขั้นแปรญัตต ิ
ทีป่ระชมุสภำฯ มมีตเิห็นชอบกับค ำแปรญัตตโิดยให้ลดยอดจ่ำยจำกเดมิตั้งไว้ 50,000.- บำท
เป็นตั้งไว้ 10,000.-บำท งบประมำณคงเหลือ 40,000.- บำท โอนไปตั้งเป็นรำยกำรใหม่
แผนงำนเคหะชมุชน งบเงินอุดหนุน เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำขยำยเขตไฟฟ้ำหมู่บ้ำน จำกบ้ำนนำยเพ็งถึงบ้ำนนำงรวม
ระยะทำง 341.00 เมตร บ้ำนซำด หมู่ที ่1 ต ำบลก ำปัง อ ำเภอโนนไทย จังหวัดนครรำชสีมำ)

3.5 จ ำนวน บำท

-

          ฐำนอ ำนำจ : พรบ.สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗
          แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่๖) พ.ศ. ๒๕๕๒  มำตรำ ๖7 (5) (6) (8)

 - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ อปท. พ.ศ.2542

3.6 จ ำนวน บำท

-

          ฐำนอ ำนำจ : พรบ.สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗
          แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่๖) พ.ศ. ๒๕๕๒  มำตรำ ๖7 (8)

 - พ.ร.บ. ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 มำตรำ 16 (11) 
 - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ อปท. พ.ศ.2542

3.7 จ ำนวน บำท

-

          ฐำนอ ำนำจ : พรบ.สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗
          แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่๖) พ.ศ. ๒๕๕๒  มำตรำ ๖7 (8)

 - พ.ร.บ. ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 มำตรำ 16 (11) (15)

20,000.00 ค่ำใชจ้่ำยตำมโครงกำรสร้ำงควำมปรองดองและ

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรสร้ำงควำมปรองดองและสมำนฉันท์ของคนในชำติ

สมำนฉนัท์ของคนในชำติ

30,000.00 

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป)

ค่ำใชจ้่ำยตำมโครงกำรเตรียมควำมพร้อมเขำ้สู่ประชำคม 30,000.00 

 - พ.ร.บ. ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 
มำตรำ 16 (6) (7) (8) (11) (15) (16)

ค่ำใชจ้่ำยตำมโครงกำรวันท้องถ่ินไทย 

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรวันท้องถิ่นไทย ประจ ำปี 2559

อำเซียน

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่ประชำคม อำเซียน ปี 
2559

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป)

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป)
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 - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ อปท. พ.ศ.2542

  3.8  ค่ำใชจ้่ำยโครงกำรอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือพัฒนำ จ ำนวน บำท
คุณภำพชวีิตของผู้บริหำร สมำชกิสภำ อบต. พนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำ 

พนักงำนจ้ำง ของ อบต.ก ำปัง

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรอบรมคุณธรรมและจริยธรรมฯ

          ฐำนอ ำนำจ : พรบ.สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗
          แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่๖) พ.ศ. ๒๕๕๒  มำตรำ ๖7 (8)

 - พ.ร.บ. ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 มำตรำ 16 (11) (15)
 - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ อปท. พ.ศ.2542

3.9 จ ำนวน บำท

-

          ฐำนอ ำนำจ : พรบ.สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗
          แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่๖) พ.ศ. ๒๕๕๒  มำตรำ ๖7 (8)

 - พ.ร.บ. ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 มำตรำ 16 (11) (15)
 - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ อปท. พ.ศ.2542

3.10 ค่ำใชจ้่ำยตำมโครงกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรใชส้มนุไพรพ้ืนบ้ำน จ ำนวน บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรใช้สมุนไพรพืน้บ้ำน

          ฐำนอ ำนำจ : พรบ.สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗
          แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่๖) พ.ศ. ๒๕๕๒  มำตรำ ๖7 (8)

 - พ.ร.บ. ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 มำตรำ 16 (11) (15)
 - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ อปท. พ.ศ.2542

4 จ ำนวน บำท
-

          ฐำนอ ำนำจ :
 - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ อปท. พ.ศ.2542

     ซ่ึงปรำกฏรำยกำรอยู่ในบัญชีกำรจ ำแนก ประเภทรำยจ่ำยวัสดุทีก่รมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นก ำหนดให้ใช้ในกำร
    จัดท ำข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

30,000.00

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป)

ใช้งำนได้ตำมปกติ  เช่น  รถยนต์ รถจักรยำนยนต์  เคร่ืองพิมพ์ดีด  
เคร่ืองถ่ำยเอกสำร เคร่ืองปรับอำกำศ พัดลม เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ตู้ โต๊ะ ฯลฯ

ค่ำใชจ้่ำยตำมโครงกำรปกป้องสถำบันส ำคัญของชำติ 30,000.00 

ค่ำเพ่ือบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรปกป้องสถำบันส ำคัญของชำติ

เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำครุภัณฑ์ภำยในส ำนักงำนให้สำมำรถ
300,000.00          

30,000.00            

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป)

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป)

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป)

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป)
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รวม บำท
1 จ ำนวน บำท

-

    ฐำนอ ำนำจ :
 - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ อปท. พ.ศ.2542

     ซ่ึงปรำกฏรำยกำรอยู่ในบัญชีกำรจ ำแนก ประเภทรำยจ่ำยวัสดุทีก่รมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นก ำหนดให้ใช้ในกำร
    จัดท ำข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2 วัสดไุฟฟ้ำและวิทยุ จ ำนวน บำท
-

    ฐำนอ ำนำจ :
 - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ อปท. พ.ศ.2542

     ซ่ึงปรำกฏรำยกำรอยู่ในบัญชีกำรจ ำแนก ประเภทรำยจ่ำยวัสดุทีก่รมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นก ำหนดให้ใช้ในกำร
    จัดท ำข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3 จ ำนวน บำท
-

    ฐำนอ ำนำจ :
 - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ อปท. พ.ศ.2542

     ซ่ึงปรำกฏรำยกำรอยู่ในบัญชีกำรจ ำแนก ประเภทรำยจ่ำยวัสดุทีก่รมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นก ำหนดให้ใช้ในกำร
    จัดท ำข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

30,000.00            
เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ   เช่น  ฟิวส์  เทปพันสำยไฟฟ้ำ  
สำยไฟฟ้ำ  ปล๊ักไฟฟ้ำ  สวิตซ์ไฟฟ้ำ   หลอดไฟฟ้ำ  ขำหลอดฟลูออเรสเซนซ์  เบรก
เกอร์  บัลลำร์ด  สตำร์ทเตอร์  สำยอำกำศหรือเสำอำกำศส ำหรับวิทยุ เคร่ืองรับ
โทรทัศน์จำนรับสัญญำณดำวเทียม ล ำโพง  ไมโครโฟน  ไฟฉำยสปอร์ตไลท์  เคร่ือง
สัญญำณเตือนภัย ฯลฯ

วัสดงุำนบ้ำนงำนครัว 30,000.00            

วัสดสุ ำนักงำน 150,000.00          
515,000.00          

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป)

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป)

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป)

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน  เช่น  กระดำษ  สมุด เทปพีวีซี  ลวดเย็บกระดำษ  กำว  
แฟ้ม  แบบพิมพ์  ตรำยำง  ซอง  ธงชำติ ทีถู่พืน้  น้ ำด่ืม เคร่ืองตัดกระดำษ  เคร่ืองเย็บกระดำษ  
กุญแจ  เคร่ืองดับเพลิง  แผงปิดประกำศกระดำนไวท์บอร์ด  แผ่นป้ำยชื่อส ำนักงำน  แผ่นป้ำย
จรำจร  นำฬิกำ เคร่ืองค ำนวณเลข  ฯลฯ

ค่ำวัสด ุ (533000)

เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำส่ิงของเคร่ืองใช้ต่ำง ๆ  เช่น  แปรง  ไม้กวำด  สบู ่ ผงซักฟอก 
น้ ำยำท ำควำมสะอำด ถ้วยชำม  ช้อนส้อม  มีด  กระทะไฟฟ้ำ  หม้อหุงข้ำวไฟฟ้ำ  
กระติกน้ ำร้อน กระติกน้ ำแข็ง ถังแก๊ส  ฯลฯ
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4 วัสดกุ่อสร้ำง จ ำนวน บำท
-

    ฐำนอ ำนำจ :
 - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ อปท. พ.ศ.2542

     ซ่ึงปรำกฏรำยกำรอยู่ในบัญชีกำรจ ำแนก ประเภทรำยจ่ำยวัสดุทีก่รมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นก ำหนดให้ใช้ในกำร
    จัดท ำข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5 จ ำนวน บำท
-

    ฐำนอ ำนำจ :
 - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ อปท. พ.ศ.2542

     ซ่ึงปรำกฏรำยกำรอยู่ในบัญชีกำรจ ำแนก ประเภทรำยจ่ำยวัสดุทีก่รมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นก ำหนดให้ใช้ในกำร
    จัดท ำข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6 จ ำนวน บำท
-

    ฐำนอ ำนำจ :
 - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ อปท. พ.ศ.2542

     ซ่ึงปรำกฏรำยกำรอยู่ในบัญชีกำรจ ำแนก ประเภทรำยจ่ำยวัสดุทีก่รมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นก ำหนดให้ใช้ในกำร
    จัดท ำข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

7 จ ำนวน บำท
-

    ฐำนอ ำนำจ :
 - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ อปท. พ.ศ.2542

     ซ่ึงปรำกฏรำยกำรอยู่ในบัญชีกำรจ ำแนก ประเภทรำยจ่ำยวัสดุทีก่รมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นก ำหนดให้ใช้ในกำร
    จัดท ำข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

250,000.00          

5,000.00              

10,000.00            

10,000.00            
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช้ต่ำง ๆ  เช่น  ไม้ต่ำง ๆ น้ ำมันทำไม้  ทินเนอร์  สี  
ปูนซีเมนต์  อิฐหรือซีเมนต์บล็อก  ค้อน  จอบ  เล่ือย ฯลฯ

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป)

วัสดเุชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนต่ำงๆ เช่น น้ ำมันดีเซล น้ ำมันเบนซิน 
แก๊สหุงต้ม  น้ ำมันจำรบี น้ ำมันเคร่ือง ฯลฯ

วัสดกุำรเกษตร

วัสดยุำนพำหนะและขนส่ง
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ต่ำง ๆ ของรถยนต์ส่วนกลำง รถจักรยำนยนต์  เช่น 
 แบตเตอร่ี  ยำงนอก  สำยไมล์  เพลำ  ตลับลูกปืน   น้ ำมันเบรก  นอตและสกรู  
กระจกมองข้ำง  หม้อน้ ำ  กันชน  สัญญำณไฟฉุกเฉิน กุญแจปำกตำย กุญแจเล่ือน 
ประแจ ฯลฯ

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร  ส ำหรับใช้ในกำรบ ำรุงรักษำต้นไม้และก ำจัด
วัชพืชบริเวณโดยรอบอำคำรทีท่ ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  เช่น  สำรเคมี
ป้องกันและก ำจัดศัตรูพืช  ปุย๋  พันธุพ์ืช  สปริงเกลอร์ ฯลฯ

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป)

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป)

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป)
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8 จ ำนวน บำท
-

    ฐำนอ ำนำจ :
 - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ อปท. พ.ศ.2542

     ซ่ึงปรำกฏรำยกำรอยู่ในบัญชีกำรจ ำแนก ประเภทรำยจ่ำยวัสดุทีก่รมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นก ำหนดให้ใช้ในกำร
    จัดท ำข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวม บำท
1 จ ำนวน บำท

-

    ฐำนอ ำนำจ :
 - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ อปท. พ.ศ.2542

     ซ่ึงปรำกฏรำยกำรอยู่ในบัญชีกำรจ ำแนก ประเภทรำยจ่ำยวัสดุทีก่รมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นก ำหนดให้ใช้ในกำร
    จัดท ำข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2 จ ำนวน บำท
-

    ฐำนอ ำนำจ :
 - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ อปท. พ.ศ.2542

     ซ่ึงปรำกฏรำยกำรอยู่ในบัญชีกำรจ ำแนก ประเภทรำยจ่ำยวัสดุทีก่รมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นก ำหนดให้ใช้ในกำร
    จัดท ำข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3 จ ำนวน บำท
-

    ฐำนอ ำนำจ :
 - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ อปท. พ.ศ.2542

     ซ่ึงปรำกฏรำยกำรอยู่ในบัญชีกำรจ ำแนก ประเภทรำยจ่ำยวัสดุทีก่รมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นก ำหนดให้ใช้ในกำร
    จัดท ำข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

350,000.00          ค่ำสำธำรณูปโภค  (534000)

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำ  ส ำหรับอำคำรทีท่ ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และอำคำร
หรือสถำนทีอ่ื่นๆ ทีอ่ยู่ในควำมดูแลรับผิดชอบ

ค่ำไปรษณีย์

10,000.00            

30,000.00            

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเช่ำหมำยเลขและค่ำใช้บริกำรโทรศัพท์พืน้ฐำน  ส ำหรับองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล

ค่ำโทรศัพท์

วัสดคุอมพิวเตอร์

ค่ำไฟฟ้ำ  

10,000.00            
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำไปรษณีย์

250,000.00          

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นดิสก์บันทึกข้อมูล  ตลับผงหมึก
ส ำหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์  หมึกส ำหรับเคร่ืองพิมพ์อิงค์เจ็ท  แป้นพิมพ์  เมำส์  
เคร่ืองกระจำยสัญญำณ  เคร่ืองอ่ำนและบันทึกข้อมูล   โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือ
ซอฟต์แวร์ทีม่ีรำคำหน่วยหนึ่งไม่เกิน  20,000  บำท  ฯลฯ

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป)

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป)

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป)

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป)
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4 จ ำนวน บำท
-

    ฐำนอ ำนำจ :
 - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ อปท. พ.ศ.2542

     ซ่ึงปรำกฏรำยกำรอยู่ในบัญชีกำรจ ำแนก ประเภทรำยจ่ำยวัสดุทีก่รมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นก ำหนดให้ใช้ในกำร
    จัดท ำข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวม บำท
รวม บำท

1 ค่ำครุภัณฑ์ส ำนักงำน จ ำนวน บำท
1.1 ค่ำจัดซ้ือเครื่องปรับอำกำศ จ ำนวน บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศ ชนิดติดผนัง ส ำหรับติดต้ังภำยในอำคำร
ส ำนักงำนปลัด ขนำด 24,000 บีทียู จ ำนวน 1 เคร่ืองๆละ 28,000 บำท
(รำคำรวมค่ำติดต้ัง) รวมเป็นเงิน 28,000 บำท

ฐำนอ ำนำจ :
- ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ อปท. พ.ศ. 2542

แผนพัฒนำสำมป ี(พ.ศ.2560-2562) ล ำดับที ่2  หน้ำ 87
คุณลักษณะ

1 ขนำดทีก่ ำหนดเป็นขนำดทีไ่ม่ต ำกว่ำ
2 รำคำทีก่ ำหนดเป็นรำคำทีร่วมค่ำติดต้ัง
3 เคร่ืองปรับอำกำศทีม่ีควำมสำมำรถในกำรท ำควำมเย็น ขนำดไม่เกิน 50,000 บีทียู 

ต้องได้รับกำรรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม มอก. 2135-2555 และฉลำกประหยัด
ไฟฟ้ำเบอร์ 5 และต้องเป็นเคร่ืองปรับอำกำศทีป่ระกอบส ำเร็จรูปทัง้ชุด ทัง้หน่วยส่งควำมเย็น
และหน่วยระบำยควำมร้อนจำกโรงงำนเดียวกัน

4 เคร่ืองปรับอำกำศทีม่ีระบบฟอกอำกำศ ทีส่ำมำรถดักจับอนุภำคฝุ่นละอองและสำมำรถถอด
ล้ำงท ำควำมสะอำดได้
- ชนิดต้ังพืน้หรือแขวน
- ชนิดติดผนัง
ส ำหรับชนิดตู้ต้ังพืน้ เป็นเคร่ืองปรับอำกำศทีไ่ม่มีระบบฟอกอำกำศ

6 มีควำมหน่วงเวลำกำรท ำงำนของคอมเพรสเซอร์
7 กำรจัดซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศขนำดอื่นๆ ให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที ่ 9 มกรำคม

2533 แจ้งตำมหนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ที ่นร 0202/ว5 ลงวันที ่11 มกรำคม
2533 และตำมมติคณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติ

28,000.00            
28,000.00            

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป)

ค่ำครุภัณฑ์  (541000) 1,166,000.00       

เพือ่เป็นค่ำบริกำรระบบเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบควำมเร็วสูง

งบลงทุน  1,166,000.00       

ค่ำบริกำรทำงดำ้นโทรคมนำคม   80,000.00            

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป)
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2 ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง จ ำนวน บำท
2.1 จ ำนวน บำท

           ฐำนอ ำนำจ :
 - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ อปท. พ.ศ.2542
แผนพัฒนำสำมป ี(พ.ศ.2560-2562) ล ำดับที ่ 2  หน้ำ  87

           คุณลักษณะ
-
-

3 ครุภัณฑ์กำรเกษตร จ ำนวน บำท
3.1 จ ำนวน บำท

           ฐำนอ ำนำจ :
 - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ อปท. พ.ศ.2542
แผนพัฒนำสำมป ี(พ.ศ.2560-2562) ล ำดับที ่ 9  หน้ำ  46

           คุณลักษณะ
 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

(ไมม่บีัญชรีำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ตั้งตำมรำคำในจังหวัดหรือรำคำท้องถ่ิน) 
ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที ่22 มถุินำยน 2552
(กำรประชมุพิจำรณำร่ำงขอ้บัญญัตงิบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ.2560 วำระที ่2 ขั้นแปรญัตติ
ทีป่ระชมุสภำฯ มมีตเิห็นชอบกับค ำแปรญัตต ิโดยให้ลดยอดจ่ำยจำกเดมิตั้งไว้จ ำนวน 200,000.-บำท 
เป็นตั้งไว้จ ำนวน 100,000.-บำท งบประมำณคงเหลือ 100,000.-บำท โอนยอดเงินไปตั้งเป็นรำยกำรใหม ่
แผนงำนเคหะชมุชน งบเงินอุดหนุน เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำขยำยเขตไฟฟ้ำหมู่บ้ำน จำกบ้ำนนำยเพ็งถึงบ้ำนนำงรวม
ระยะทำง 341.00 เมตร บ้ำนซำด หมู่ที ่1 ต ำบลก ำปัง อ ำเภอโนนไทย จังหวัดนครรำชสีมำ)

100,000.00          
ท่อเครื่องสูบน้ ำ

สกรู 5/8"x6"+แหวน+อีแปะ=160ชุด

ท่อ HDPE 225 mm"(8นิ้ว)x6เมตร PE100 PN6

38,000.00            
ค่ำจัดซ้ือรถจักรยำนยนต์
เพือ่เป็นค่ำจัดซ้ือรถจักรยำนยนต์ ขนำด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดำ จ ำนวน 1 คัน 
เป็นเงิน 38,000 บำท

เพือ่เป็นค่ำจัดซ้ือท่อเคร่ืองสูบน้ ำ จ ำนวน 20 ท่อนๆละ 10,000 
บำท เป็นเงิน 200,000 บำท

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป)

รถจักรยำนยนต์ ขนำด 110 ซีซี
แบบเกียร์ธรรมดำ 

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป)

100,000.00          

ประเก็นยำง 8" = 20 แผ่น

พร้อมเชื่อมสดับเอ็น+แหวนเหล็กหน้ำแปลน 2 ข้ำง

SER26 มำตรฐำน TIS982-2013 (มอก.982-2556)

38,000.00            
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4 จ ำนวน บำท

4.1 จ ำนวน บำท

-

1
1.1 คุณลักษณะของชุดเคร่ืองรับสัญญำณ ควำมถี่ 420.200 MHz 

จ ำนวน 11 ชุด
- ควำมถี่เคร่ืองรับ 420.200 MHz ควำมไว .8µV/12dB n
- เคร่ืองรับสัญญำณต้องสำมำรถทนแดด ทนฝน สำมำรถติดต้ังในทีก่ลำงแจ้งได้
- ก ำลังขยำยเสียงเพือ่ขับล ำโพง 100 W
- สำมำรถต่อล ำโพงขนำด 60 วัตต์  ได้ ไม่น้อยกว่ำ 4 ล ำโพง
- สำมำรถต้ังรหัสได้จำกภำยนอกโดยผู้ใช้เป็นผู้ก ำหนดเอง
- ใช้ไฟ 220 VAC
- รับประกันสินค้ำและบริกำรเป็นระยะเวลำ 1 ปี

1.2 คุณลักษณะของแผงเสำอำกำศปรับทิศทำงและสำยน ำสัญญำณ จ ำนวน 11 ชุด
- เป็นเสำอำกำศทิศทำงเพือ่หันไปหำสถำนีแม่ข่ำย
- ควำมถี่รับเฉพำะที ่420.200 MHz
- 2 อีลีเม้นท์ มีขำจับกับอุปกรณ์เคร่ืองรับ

1.3 คุณลักษณะของ ล ำโพงฮอร์น ชนิดปำกกลม ขนำดไม่น้อยกว่ำ 199 นิ้ว 60 วัตต์ (4 ล ำโพง ต่อ 1 ชุด)
จ ำนวน 11 ชุด

- ปำกล ำโพงท ำจำกวัสดุอลูมิเนียม ทนแดด ทนฝน ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว
- ทนก ำลังขับไม่น้อยกว่ำ 60 วัตต์
- สำยน ำสัญญำณพร้อมขั้วต่อ ยำว 1 เมตร
1.4 มิเตอร์ไฟฟ้ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 5A จ ำนวน 11 ชุด
- ทีส่ำยสัญญำณต้องมีแถบแสดงสัญลักษณ์ของสำยเพือ่ป้องกันกำรต่อผิดเฟส

ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ

คุณลักษณะของเคร่ืองรับชนิดไร้สำย

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป)

ขยำยเขตชดุรับสัญญำณชนิดไร้สำยทำงไกลอัตโนมตั ิพร้อม        1,000,000.00

       1,000,000.00

แผนพัฒนำสำมป ี(พ.ศ.2560-2562) ล ำดับที ่1   หน้ำที ่84
รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ

ฐำนอ ำนำจ :
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ อปท. พ.ศ.2542

ตดิตั้ง
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รวม บำท

รวม บำท

รวม บำท
รวม บำท

1 จ ำนวน บำท
เป็นสำธำรณประโยชน์
1.1 อุดหนุนทีท่ ำกำรปกครองอ ำเภอโนนไทย ตำมโครงกำร จ ำนวน บำท

จัดงำนรัฐพิธี
-

          ฐำนอ ำนำจ : พรบ.สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗
          แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่๖) พ.ศ. ๒๕๕๒  มำตรำ ๖7 (5)

 - พ.ร.บ. ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 มำตรำ 16 (11) 
ตำมเอกสำรแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) ล ำดับที ่3 หน้ำ 84

- ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ.2559

1.2 อุดหนุนเทศบำลต ำบลโนนไทย ตำมโครงกำรขอรับกำร จ ำนวน บำท

-

          ฐำนอ ำนำจ : พรบ.สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗
          แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่๖) พ.ศ. ๒๕๕๒  มำตรำ ๖7 (9)

 - พ.ร.บ. ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 มำตรำ 16 (16)
ตำมเอกสำรแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562)  ล ำดับที ่4 หน้ำ 85

- ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ.2559

เงินอุดหนุน  (561000) 37,000.00            
เงินอุดหนุนหน่วยงำนของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกิจกรรมอัน 37,000.00             

20,000.00             

เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดงำนรัฐพิธี

17,000.00             

เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรหำพัสดุ ครุภัณฑ์และค่ำใช้จ่ำยของศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร
กำรซ้ือหรือจ้ำงของสถำนทีก่ลำงกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอ ำเภอโนนไทย อ ำเภอโนนไทย ปีงบประมำณ 2559

สนับสนุนงบประมำณศูนย์ขอ้มลูขำ่วสำรกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินอ ำเภอโนนไทย ปีงบประมำณ 2559

รำยจ่ำยอ่ืน  (551000) -                      
ไม่มี

งบเงินอุดหนุน  (560000) 37,000.00            

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป)

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป)

งบรำยจ่ำยอ่ืน  (550000) -                      
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รวม บำท

รวม บำท
เงินเดอืน  (ฝ่ำยประจ ำ)  522000 รวม บำท

1 เงินเดอืนพนักงำน จ ำนวน บำท
-

    ฐำนอ ำนำจ : ประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น
เร่ือง  ก ำหนดมำตรฐำนกลำงกำรบริหำรงำนบุคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่9)

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป)

2 เงินเพ่ิมตำ่งๆ  ของพนักงำน จ ำนวน บำท
-

    ฐำนอ ำนำจ : ประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น
เร่ือง  ก ำหนดมำตรฐำนกลำงกำรบริหำรงำนบุคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่9)

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป)

3 เงินประจ ำต ำแหน่ง  จ ำนวน บำท
-

ฐำนอ ำนำจ: ประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น
เร่ือง มำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกับอัตรเงินเดือนและวิธีกำรจ่ำยเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที ่6 ) พ.ศ. 2559

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป)

42,000.00          

ให้แก่พนักงำนส่วนต ำบลกองคลัง  อบต.ก ำปัง

ลงวันที ่20 พฤศจิกำยน 2558

เพือ่จ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งของผู้อ ำนวยกำรกองคลัง

รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยทัว่ไป  
ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. 2560

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำปงั   อ ำเภอโนนไทย   จังหวัดนครรำชสีมำ

ดำ้นบริหำรงำนทัว่ไป  (00100)         แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป  (00110)
งำนบริหำรงำนคลัง  (00113) 3,493,500.00    

งบบุคลำกร  (520000) 2,611,500.00    
2,611,500.00    
1,567,000.00     

เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบลกองคลัง  อบต.ก ำปัง ตำมกรอบ
อัตรำก ำลัง

ลงวันที ่20 พฤศจิกำยน 2558

เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำครองชีพชั่วครำว , เงินปรับเพิม่ตำมคุณวุฒิหรือเงินเพิม่อื่นๆ
3,000.00            
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4 จ ำนวน บำท
-

    ฐำนอ ำนำจ : ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบล เร่ือง ก ำหนดอัตรำค่ำจ้ำงและ
กำรให้ลูกจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลได้รับค่ำจ้ำง (ฉบับที ่3) ลงวันที ่9 กรกฎำคม 2557

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป)

5 จ ำนวน บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำครองชีพชั่วครำว,เงินปรับเพิม่ตำมคุณวุฒิหรือเงินเพิม่อื่นๆ
ให้แก่ลูกจ้ำงประจ ำสังกัดกองคลัง 
 ฐำนอ ำนำจ :ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบล เร่ือง ก ำหนดอัตรำค่ำจ้ำงและกำรให้
ลูกจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลได้รับค่ำจ้ำง (ฉบับที ่3) ลงวันที ่9 กรกฎำคม 2557
(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป)

6 จ ำนวน บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำนจ้ำง สังกัดกองคลังเพือ่จ่ำยเป็นเพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำง   



ให้แก่พนักงำนจ้ำง ตำมกรอบอัตรำก ำลัง
ฐำนอ ำนำจ : ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบล เร่ือง มำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง

     (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๗
(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป)

7 จ ำนวน บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่ค่ำครองชีพชั่วครำว , เงินเพิม่ปรับตำมวุฒิกำรศึกษำ และเงินเพิม่ต่ำง ๆ 

ส ำหรับพนักงำนจ้ำงตำมกรอบอัตรำก ำลัง
ฐำนอ ำนำจ : ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบล เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับกำร
ให้พนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำง และพนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลได้รับ
เงินเพิม่กำรครองชีพชั่วครำว (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ลว 18 มิถนำยน 2558
(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป)

รวม บำท
รวม บำท

1 จ ำนวน บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติรำชกำรในกรณีไม่มีพนักงำนส่วนต ำบลหรือยืมตัว

มำช่วยรำชกำรกองคลัง  หรือผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่กองคลัง  หรือเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษส ำหรับพนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนจ้ำงกองคลัง
และผู้มีสิทธิได้รับตำมกฎหมำย

เงินเพ่ิมตำ่งๆ  ของลูกจ้ำงประจ ำ

ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ 188,000.00       
เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่ลูกจ้ำงประจ ำกองคลัง ตำมกรอบอัตรำก ำลัง

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง

เงินเพ่ิมตำ่งๆ  ของพนักงำนจ้ำง 95,000.00          

งบด ำเนินกำร  (530000)

2,500.00            

714,000.00       

850,000.00       
ค่ำตอบแทน  (531000) 325,000.00       
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัตริำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่  อปท. 290,000.00       
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ฐำนอ ำนำจ :ประกำศ ก.อบต.จังหวัดนครรำชสีมำ  เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เง่ือนไข
และวิธีกำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปี
ส ำหรับพนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำง และพนักงำนจ้ำง ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๕๘
 - ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
อันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปีแก่พนักงำนส่วนท้องถิ่นให้เป็นรำยจ่ำยอื่นของ อปท. พ.ศ.2557  
 - หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.4/ ว 3652 ลว. 17 พฤศจิกำยน 2553
(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป)

2 จ ำนวน บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล

พนักงำนจ้ำงสังกัดกองคลัง อบต.ก ำปัง หรือผู้ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรตำมค ำส่ัง  
อบต.ก ำปัง  
ฐำนอ ำนำจ :หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท ๐๘๐๘.๔/ว๑๕๖๒ ลงวันที ่๑๕ พ.ค. ๒๕๕๐ เร่ือง
กำรเบิกจ่ำยเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป)

3 จ ำนวน บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนต ำบล

ฐำนอ ำนำจ :ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตร
 พนักงำนส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติมถึงปัจจุบัน
(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป)

รวม บำท
1 จ ำนวน บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำง  ๆ  (ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรให้ผู้รับจ้ำงท ำกำรอยู่ในควำม

รับผิดชอบของผู้รับจ้ำง )  อย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ซ่ึงมิใช่เป็นกำรประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์
หรือส่ิงก่อสร้ำงอย่ำงใด และค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับปรุงฐำนข้อมูลในกำรจัดท ำแผนทีภ่ำษี
ค่ำด ำเนินกำรจัดท ำข้อมูลแผนทีภ่ำษีในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำปัง  ฯลฯ

ฐำนอ ำนำจ : หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท ๐๓๑๓.๔/ว๑๔๕๒ ลงวันที ่๒๗ พ.ค. ๒๕๔๑

                    เร่ือง กำรเบิกจ่ำยค่ำจ้ำงเหมำบริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ 
อปท. พ.ศ.2542
(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป)

เงินชว่ยเหลือกำรศึกษำบุตร 30,000.00          

สังกัดกองคลัง  และผู้ทีม่ีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ

ค่ำใชส้อย  (532000) 310,000.00       
รำยจ่ำยเพ่ือให้ไดม้ำซ่ึงบริกำร 150,000.00       

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัตงิำนนอกเวลำรำชกำร 5,000.00            
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2 รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัตริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ
2.1 จ ำนวน บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ค่ำลงทะเบียน  ค่ำพำหนะ  
ค่ำเช่ำทีพ่ัก  ค่ำเบีย้เล้ียง  และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ในกำรเดินทำงไปรำชกำร  
หรืออบรมสัมมนำของพนักงำนส่วนต ำบลและลูกจ้ำงประจ ำ
ฐำนอ ำนำจ :ระเบียบ มท.ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕

                           - ระเบียบ มท. ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่
                              ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗

 - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ 
อปท. พ.ศ.2542
(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป)

2.2 จ ำนวน บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดอบรมให้ควำมรู้กับประชำชนภำยในต ำบลก ำปัง 

เช่น ภำษีโรงเรือน . ภำษีป้ำย . ภำษีบ ำรุงท้องที ่. แผนทีภ่ำษี , กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง , กำรพัสดุ ฯลฯ
ฐำนอ ำนำจ : พรบ.สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิม่เติมถึง

           (ฉบับที ่๖) พ.ศ. ๒๕๕๒  มำตรำ ๖8 (6) (7)
 - พ.ร.บ. ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 มำตรำ 16 (6) (16)

 - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จำ่ยเกี่ยวกบักำรปฏิบัติรำชกำรของ อปท. พ.ศ.2542

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป)

3 จ ำนวน บำท
- เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำครุภัณฑ์ภำยในส ำนักงำนให้

สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ  เช่น  รถยนต์ รถจักรยำนยนต์  เคร่ืองพิมพ์ดีด 
เคร่ืองถ่ำยเอกสำร เคร่ืองปรับอำกำศ พัดลม เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ตู้ โต๊ะ ฯลฯ
ฐำนอ ำนำจ : ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ
อปท. พ.ศ.2542 ซ่ึงปรำกฏรำยกำรอยู่ในบัญชีกำรจ ำแนก ประเภทรำยจ่ำยวัสดุ

     ทีก่รมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นก ำหนดให้ใช้ในกำรจัดท ำข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
    ประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป)

30,000.00          

ค่ำใชจ้่ำยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร 80,000.00          

ค่ำใชจ้่ำยในกำรจัดอบรมให้ควำมรู้กับประชำชน 

ค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน 50,000.00          
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รวม บำท
1 จ ำนวน บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช้ต่ำง ๆ  เช่น  กระดำษ  แฟ้ม  ปำกกำ  ดินสอ  แบบพิมพ์  ฯลฯ   

ฐำนอ ำนำจ :ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ
อปท. พ.ศ.2542 ซ่ึงปรำกฏรำยกำรอยู่ในบัญชีกำรจ ำแนก ประเภทรำยจ่ำยวัสดุ

     ทีก่รมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นก ำหนดให้ใช้ในกำรจัดท ำข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
    ประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป)

2 จ ำนวน บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช้ส ำหรับงำนบ้ำนงำนครัว เช่น ไม้กวำด ไม้ถูพืน้ แก้วน้ ำ ฯลฯ

 ฐำนอ ำนำจ : ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ
อปท. พ.ศ.2542 ซ่ึงปรำกฏรำยกำรอยู่ในบัญชีกำรจ ำแนก ประเภทรำยจ่ำยวัสดุ

     ทีก่รมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นก ำหนดให้ใช้ในกำรจัดท ำข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
    ประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป)

3 จ ำนวน บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนต่ำง ๆ ทีใ่ช้ในกำรปฏิบัติรำชกำร 

ฐำนอ ำนำจ :ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ
อปท. พ.ศ.2542 ซ่ึงปรำกฏรำยกำรอยู่ในบัญชีกำรจ ำแนก ประเภทรำยจ่ำยวัสดุ

     ทีก่รมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นก ำหนดให้ใช้ในกำรจัดท ำข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
    ประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป)

4 จ ำนวน บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุ คอมพิวเตอร์  เช่น   ตลับผงหมึกส ำหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์   

แผ่นหรือ จำนบันทึกข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส ำหรับเคร่ืองพิมพ์
คอมพิวเตอร์  กระดำษต่อเนื่อง  โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ ฯลฯ
 ฐำนอ ำนำจ :ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ
อปท. พ.ศ.2542 ซ่ึงปรำกฏรำยกำรอยู่ในบัญชีกำรจ ำแนก ประเภทรำยจ่ำยวัสดุ

     ทีก่รมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นก ำหนดให้ใช้ในกำรจัดท ำข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
    ประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป)

ค่ำวัสด ุ (533000) 215,000.00       
วัสดสุ ำนักงำน 150,000.00       

50,000.00         

วัสดเุชื้อเพลิงและหล่อลื่น 5,000.00           

วัสดงุำนบ้ำนงำนครัว 10,000.00         

วัสดคุอมพิวเตอร์
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                                           บำท
รวม บำท

1 จ ำนวน บำท

1.1 จ ำนวน บำท
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 200X50X80  ซม. (กว้ำง*ลึก*สูง)  จ ำนวน 2 ชุด ๆละ 8,000  บำท 
เป็นเงิน 16,000  บำท  

ฐำนอ ำนำจ :ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ
อปท. พ.ศ.2542  
แผนพัฒนำสำมป ี(พ.ศ.2560-2562) ล ำดับที ่ 2  หน้ำ  87

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป)
2 ค่ำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ ำนวน บำท

2.1 จ ำนวน บำท

 ฐำนอ ำนำจ : ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จำ่ยเกี่ยวกบักำรปฏิบัติรำชกำรของ อปท. พ.ศ.2542
แผนพัฒนำสำมป ี(พ.ศ.2559-2561) ล ำดับที ่ 2  หน้ำ  87

 - มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 2 แกนหลัก (2 core) มีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพืน้ฐำน

 -

 -
Solid State Disk ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 100GB จ ำนวน 1 หน่วย

 - มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จ ำนวน 1 หน่วย
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่ำ จ ำนวน

ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
 - มีแป้นพิมพ์และเมำส์
 - มีจอภำพแบบ LCD หรือดีกว่ำ มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่ำ 600:1 และมีขนำดไม่น้อยกว่ำ 
 - 18.5 นิ้ว จ ำนวน 1 หน่วย

เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืน้ฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที ่ 11  มีนำคม  2559

งบลงทุน  (540000) 32,000.00         
ค่ำครุภัณฑ์  (541000) 32,000.00         

ค่ำครุภัณฑ์ส ำนักงำน 16,000.00         

ค่ำจัดซ้ือเก้ำอ้ีพักคอย ขนำด 4 ทีน่ั่ง 16,000.00          

16,000.00         
ค่ำจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน 16,000.00         
เพือ่เป็นจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนส ำนักงำน * (จอขนำดไม่น้อย
กว่ำ 18.5  นิ้ว)  จ ำนวน 1  เคร่ือง ๆ ละ 16,000.- บำท

ไม่น้อยกว่ำ 3.3 GHz หรือดีกว่ำ จ ำนวน 1 หน่วย
มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB

เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืน้ฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ณ  วันที ่ 11  มีนำคม  2559

มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล(Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 1 TB หรือ ชนิด
1 หน่วย

คุณลักษณะพืน้ฐำน

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้   ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป)

 -  มีควำมละอียดในกำรพิมพ์สีไม่น้อยกว่ำ  4,800  x  1,200  dpi
 -  มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงขำวด ำไม่น้อยกว่ำ  30  หน้ำต่อนำที  หรือ  15  ภำพต่อนำที
 -  มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงสีไม่น้อยกว่ำ  20  หน้ำต่อนำที  หรือ  10  ภำพต่อนำที
 -  มีช่องเชื่อมต่อ  (Interface)  แบบ  Parallel  หรือ  USB  2.0  หรือดีกว่ำ  จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ  1  ช่อง
 -  สำมำรถใช้ได้กับ  A4,  Letter  ,  Legal  และ  Custom  โดยถำดใส่กระดำษไม่น้อยกว่ำ  100  แผ่น
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รวม บำท

รวม บำท
รวม บำท

1 บำท
1.1 จ ำนวน บำท

-

          ฐำนอ ำนำจ : พรบ.สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗
          แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่๖) พ.ศ. ๒๕๕๒  มำตรำ ๖7 (4)

 - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ อปท. พ.ศ.2542

1.2 จ ำนวน บำท
-

          ฐำนอ ำนำจ : พรบ.สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗
          แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่๖) พ.ศ. ๒๕๕๒  มำตรำ ๖7 (4)

 - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ อปท. พ.ศ.2542

งบด ำเนินกำร  (530000) 480,000.00 
ค่ำใชส้อย  (532000) 330,000.00 
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัตริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยทัว่ไป  
ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำปงั   อ ำเภอโนนไทย   จังหวัดนครรำชสีมำ

ดำ้นบริหำรงำนทัว่ไป  (00100) แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน  (00120) 
งำนบรหิำรทั่วไปเก่ียวกับกำรรกัษำควำมสงบภำยใน (00121) 560,000.00 

80,000.00 
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรป้องกันอุบัติเหตุทำงถนน  ทัง้ถนนสำยหลักและถนน
สำยรองในช่วงเทศกำลปีใหม่ สงกรำนต์ วันลอยกระทง หรือวันทีม่ีวันหยุดรำชกำร
ติดต่อกันหลำยวัน โดยกำรรณรงค์ประชำสัมพันธ์ผู้ใช้รถใช้ถนนตระหนักถึงกำร
ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตำมกฎหมำยและวินัยจรำจร  ตรวจสอบเส้นทำงคมนำคมทีเ่ป็น
จุดเส่ียงอันตรำย ติดต้ังป้ำยสัญญำณเพือ่ให้ประชำชนทรำบถนนทีอ่ยู่ระหว่ำงกำร
ก่อสร้ำงปรับปรุงซ่อมแซม ต้ังจุดตรวจ จุดสกัดและจุดบริกำรประชำชน และ
ค่ำตอบแทน อปพร.

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน)

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมรณรงค์ประชำสัมพันธ์ส่งเสริมกำรสวมหมวก
นิรภัยในเขตต ำบลก ำปัง

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน)

ค่ำใชจ้่ำยในโครงกำรส่งเสริมกำรสวมหมวกนิรภัย 100 % 30,000.00 

ค่ำใชจ้่ำยตำมโครงกำรลดอุบัตภิัย
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1.3 จ ำนวน บำท

-

          ฐำนอ ำนำจ : พรบ.สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗
          แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่๖) พ.ศ. ๒๕๕๒  มำตรำ ๖7 (4)

 - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ อปท. พ.ศ.2542

1.4 จ ำนวน บำท
-

          ฐำนอ ำนำจ : พรบ.สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗
          แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่๖) พ.ศ. ๒๕๕๒  มำตรำ ๖7 (4)

 - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ อปท. พ.ศ.2542

1.5 จ ำนวน บำท
-

          ฐำนอ ำนำจ : พรบ.สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗
          แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่๖) พ.ศ. ๒๕๕๒  มำตรำ ๖7 (4)

 - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ อปท. พ.ศ.2542

รวม บำท
1 จ ำนวน บำท

-

    ฐำนอ ำนำจ :
 - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ อปท. พ.ศ.2542

     ซ่ึงปรำกฏรำยกำรอยู่ในบัญชีกำรจ ำแนก ประเภทรำยจ่ำยวัสดุทีก่รมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นก ำหนดให้ใช้ในกำร
    จัดท ำข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกซ้อมแผนกำรป้องกันอัคคีภัยขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลก ำปัง

ค่ำใชจ้่ำยในกำรฝึกซ้อมแผนกำรป้องกันอัคคีภัย 50,000.00 

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน)

ค่ำใชจ้่ำยตำมโครงกำรพัฒนำศักยภำพเครือขำ่ย อปพร. 150,000.00 
เพือ่จ่ำยเป็น   ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมหลักสูตร   อปพร. และหลักสูตรเฉพำะทำง
ในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย หรือเพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม
ทบทวนสมำชิก อปพร.  ทบทวนควำมรู้และทักษะให้สำมำรถปฏิบัติหน้ำทีไ่ด้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

ค่ำใชจ้่ำยตำมโครงกำรเสริมสร้ำงควำมรู้และวินัยจรำจร 20,000.00 
เพือ่จ่ำยเป็น   ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรเสริมสร้ำงควำมรู้และวินัยจรำจร

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน)

ค่ำวัสด ุ (533000) 150,000.00        
วัสดไุฟฟ้ำและวิทยุ 50,000.00          

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ เช่น เคร่ืองสัญญำณเตือนภัย,วิทยุส่ือสำร ฯลฯ

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน)

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน)
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2 จ ำนวน บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุเคร่ืองดับเพลิง เช่น น้ ำยำดับเพลิง ถังดับเพลิง ฯลฯ

    ฐำนอ ำนำจ :
 - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ อปท. พ.ศ.2542

     ซ่ึงปรำกฏรำยกำรอยู่ในบัญชีกำรจ ำแนก ประเภทรำยจ่ำยวัสดุทีก่รมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นก ำหนดให้ใช้ในกำร
    จัดท ำข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3 วัสดยุำนพำหนะและขนส่ง จ ำนวน บำท
-  เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง   เช่น กรวยจรำจร ,  

สัญญำณไฟกระพริบ, สัญญำณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ
    ฐำนอ ำนำจ :

 - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ อปท. พ.ศ.2542
     ซ่ึงปรำกฏรำยกำรอยู่ในบัญชีกำรจ ำแนก ประเภทรำยจ่ำยวัสดุทีก่รมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นก ำหนดให้ใช้ในกำร
    จัดท ำข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวม บำท
รวม บำท

1 บำท

1.1 จ ำนวน บำท

           ฐำนอ ำนำจ :
 - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ อปท. พ.ศ.2542
แผนพัฒนำสำมป ี(พ.ศ.2560-2562) ล ำดับที ่9  หน้ำ  68

           คุณลักษณะ
- โคมไฟกระพริบ ขนำด 300 มิลลิเมตร
-

- แผงโชล่ำเซลล์ ขนำดก ำลัง 10 วัตต์
- แบตเตอรร่ีแบบแห้ง ขนำด 12 โวลต์ 75 แอมป์
- เสำขนำด 4 นิ้ว (สีขำว-ด ำ) ยำว 3 เมตร
- ฟลุตติง ขนำด 30x50 สูง 50 เซนติเมตร
- งำนเทลีน พร้อมบดอัด ตำมมำตรฐำนกำรรับแรง
- ป้ำยแบบ เขตโรงเรียน ขนำดกว้ำง 30 เซนติเมตร ยำว 60 เซนติเมตร
- ป้ำยแบบรูปคนจูงเด็ก ขนำดกว้ำง 60 เซนติเมตร ยำว 60 เซนติเมตร

80,000.00 

วัสดดุบัเพลิง 50,000.00          

หลอด LED จ ำนวน LED 144 ดวง

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน)

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน)

40,000.00          ค่ำจัดซ้ือป้ำยไฟกระพริบเตอืนโรงเรียน

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือป้ำยไฟกระพริบเตือนโรงเรียน จ ำนวน 2 ป้ำยๆละ 20,000 
บำท เป็นเงิน 40,000 บำท

50,000.00          

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน)

ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง
ค่ำครุภัณฑ์  (541000) 80,000.00 

80,000.00          

งบลงทุน  
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1.2 จ ำนวน บำท

           ฐำนอ ำนำจ :
 - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ อปท. พ.ศ.2542
แผนพัฒนำสำมป ี(พ.ศ.2560-2562) ล ำดับที ่9  หน้ำ  68

           คุณลักษณะ
- โคมไฟกะพริบ ขนำด 300 มิลลิเมตร

หลอด LED จ ำนวน 2 ดวง

แผงโชล่ำเซลล์ ขนำดก ำลัง 10 วัตต์

แบตเตอรร่ีแบบแห้ง ขนำด 12 โวลต์ 35 แอมป์

เสำขนำด 4 นิ้ว (สีขำว-ด ำ) ยำว 3 เมตร

ฟลุตติง ขนำด 30x50 สูง 50 เซนติเมตร

งำนเทลีน พร้อมบดอัด ตำมมำตรฐำนกำรรับแรง

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือและค่ำติดต้ังไฟกะพริบพลังงำนแสงอำทิตย์ จ ำนวน 2 ดวง

40,000.00          ค่ำตดิตั้งสัญญำณไฟกระพริบพลังงำนแสงอำทิตย์

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน)
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รวม บำท

รวม บำท
รวม บำท

1 จ ำนวน บำท
-  

ตำมแผนอัตรำก ำลัง  ๓ ปี
ฐำนอ ำนำจ : ประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลท้องถิ่น
เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนกลำงกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่9)
ลงวันที ่20  พฤศจิกำยน 2558
(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนกำรศึกษำ)

2 เงินประจ ำต ำแหน่ง  จ ำนวน บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งของผู้อ ำนวยกำรกองศึกษำฯเดือนละ 3,500.-บำท

ฐำนอ ำนำจ :ประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำน
    กลำงกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่๒)  พ.ศ. ๒๕๕๖

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนกำรศึกษำ)

3 เงินเพ่ิมตำ่งๆ  ของพนักงำน จ ำนวน บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่ค่ำครองชีพชั่วครำว ,เงินเพิม่ปรับตำมวุฒิกำรศึกษำ และเงินเพิม่ต่ำง ๆ

 ส ำหรับพนักงำนส่วนต ำบลสังกัดกองศึกษำฯตำมกรอบอัตรำก ำลัง
ฐำนอ ำนำจ : ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบล เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไข
เกี่ยวกับกำรให้พนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำง และพนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ได้รับเงินเพิม่กำรครองชีพชั่วครำว (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ลว 18 มิถนำยน 2558
 - ประกำศ ก.อบต. เร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีกำรก ำหนดอัตรำเงินเดือนและจ ำนวนเงิน
ทีป่รับเพิม่ส ำหรับคุณวุฒิที ่ก.พ. หรือ คณะกรรมกำรกลำงข้ำรำชกำรและพนักงำน
ส่วนท้องถิ่นรับรองว่ำคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งทีไ่ด้รับแต่งต้ัง 
(ฉบับที ่4) ลว. 10 กรกฎำคม พ.ศ.2557
(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนกำรศึกษำ)

รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยทัว่ไป  
ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำปงั   อ ำเภอโนนไทย   จังหวัดนครรำชสีมำ

ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  (๐๐๒๐๐)  แผนงำนกำรศึกษำ  (๐๐๒๑๐)

เงินเดอืนพนักงำน 318,120.00          

งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกับกำรศึกษำ  (๐๐๒๑๑) 6,329,260.00        

งบบุคลำกร  (๕๒๐๐๐๐) 889,620.00          
เงินเดอืน  (ฝ่ำยประจ ำ)  ๕๒๒๐๐๐ 889,620.00          

เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบลสังกัดกองกำรศึกษำฯ

1,500.00              

42,000.00            
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๔ จ ำนวน บำท
-

ฐำนอ ำนำจ : ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบล เร่ือง มำตรฐำนทัว่ไป
เกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2558
ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ

๕ จ ำนวน บำท
-

ฐำนอ ำนำจ : ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบล เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำน
ทัว่ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์กำรให้พนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำง และพนักงำนจ้ำง
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลได้รับเงินเพิม่กำรครองชีพชั่วครำว (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2558

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนกำรศึกษำ)

๖ จ ำนวน บำท
-

ฐำนอ ำนำจ : ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบล เร่ือง มำตรฐำนทัว่ไป
เกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2558
ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ

๗ จ ำนวน บำท
-

ฐำนอ ำนำจ : ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบล เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำน
ทัว่ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์กำรให้พนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำง และพนักงำนจ้ำง
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลได้รับเงินเพิม่กำรครองชีพชั่วครำว (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2558

(ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป ปรำกฎในแผนงำนกำรศึกษำ)

งบด ำเนินกำร จ ำนวน 2,197,040.00   บำท
รวม บำท

1 จ ำนวน บำท
-

ค่ำตอบแทน  (531000) 89,820.00            
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัตริำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่  อปท.

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติรำชกำรในกรณีไม่มีพนักงำนส่วนต ำบล 
หรือยืมตัวมำช่วยรำชกำรกองกำรศึกษำฯ หรือผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์ 

เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำครองชีพชั่วครำว,เงินปรับเพิม่ตำมคุณวุฒิหรือเงินเพิม่อื่นๆ  
ให้แก่ พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและพนักงำนจ้ำงทัว่ไป  สังกัดกองกำรศึกษำฯ

88,620.00            

แก่กองกำรศึกษำฯ  หรือเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  ส ำหรับพนักงำน

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 120,000.00          
เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและพนักงำนจ้ำงทัว่ไป

สังกัดกองกำรศึกษำฯ  

เงินเพ่ิมตำ่งๆ  ของพนักงำนจ้ำง 12,000.00            

สังกัดกองกำรศึกษำฯ  

เงินเพ่ิมตำ่งๆ  ของพนักงำนจ้ำง 36,000.00            
 

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 360,000.00          

เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำครองชีพชั่วครำว,เงินปรับเพิม่ตำมคุณวุฒิหรือเงินเพิม่อื่นๆ
ให้แก่ พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและพนักงำนจ้ำงทัว่ไป  สังกัดกองกำรศึกษำฯ

เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและพนักงำนจ้ำงทัว่ไป
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(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนกำรศึกษำ)
ฐำนอ ำนำจ :ประกำศ ก.อบต.จังหวัดนครรำชสีมำ  เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เง่ือนไข
และวิธีกำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปี
ส ำหรับพนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำง และพนักงำนจ้ำง ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๕๘
 - ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
อันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปีแก่พนักงำนส่วนท้องถิ่นให้เป็นรำยจ่ำยอื่นของ อปท. พ.ศ.2557  
 - หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.4/ ว 3652 ลว. 17 พฤศจิกำยน 2553
(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนกำรศึกษำ)

2 จ ำนวน บำท
-

เวลำรำชกำร ฯลฯ
ฐำนอ ำนำจ :หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท ๐๘๐๘.๔/ว๑๕๖๒ ลงวันที ่๑๕ พ.ค. ๒๕๕๐ เร่ือง
กำรเบิกจ่ำยเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนกำรศึกษำ)

รวม บำท
1 จ ำนวน บำท

1.1 จ ำนวน บำท
-
ฐำนอ ำนำจ:

-

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนงำนศึกษำ)

1.1 จ ำนวน บำท
-
ฐำนอ ำนำจ:

-

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนงำนศึกษำ)

524,600.00          
45,000.00             
30,000.00             

ค่ำใชส้อย  (532000)
รำยจ่ำยเพ่ือให้ไดม้ำซ่ึงบริกำร

ค่ำจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกมำปฏิบัตงิำนรำยวัน
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกมำปฏิบัติงำนรำยวัน

ค่ำจ้ำงเหมำเดนิสำยไฟพร้อมอุปกรณ์ตู้ควบคุมกำรจ่ำยไฟ 15,000.00             
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำเดินสำยไฟพร้อมอุปกรณ์ตู้ควบคุมกำรจ่ำยไฟ

รำชกำรของ อปท.พ.ศ.2542

1,200.00              

ส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำงของกองกำรศึกษำฯ  และผู้มีสิทธิได้รับตำมกฎหมำย

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัตงิำนนอกเวลำรำชกำร
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้แก่  ผู้ปฏิบัติงำนนอกเวลำ

หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท. 0313.4/ว1452 ลงวันที ่27 พ.ค 2541
เร่ือง กำรเบิกจ่ำยค่ำจ้ำงเหมำบริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รำชกำรของ อปท.พ.ศ.2542
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติ

หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท. 0313.4/ว1452 ลงวันที ่27 พ.ค 2541
เร่ือง กำรเบิกจ่ำยค่ำจ้ำงเหมำบริกำรขององค์กรปกครองส่งนท้องถิ่น
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติ
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๒ รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัตริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ จ ำนวน บำท
จ ำนวน บำท

-
          ฐำนอ ำนำจ : พรบ.สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗
          แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่๖) พ.ศ. ๒๕๕๒  มำตรำ ๖7 (4)

 อปท. พ.ศ.2542
(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนงำนศึกษำ)

2.2 ค่ำใชจ้่ำยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร จ ำนวน บำท
-

รับค ำส่ังให้ไปรำชกำรในอ ำนำจหน้ำทีแ่ละภำรกิจขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
           ฐำนอ ำนำจ : ๑. ระเบียบ มท.ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของ

เจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕
                          ๒. ระเบียบ มท. ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม และกำรเข้ำรับ
                              กำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗

จ ำนวน บำท
-

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำปัง  ๕,๐๐๐  บำท

-

ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณของ อปท. พ.ศ.2541
และทีแ่ก้ไขเพิม่เติมข้อ 4 ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย
รองรับเงินอุดหนุนทัว่ไปด้ำนกำรศึกษำของ อปท.ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2559

30,000.00            

474,600.00          
๒.1  ค่ำใชจ้่ำยในกำรจัดงำนวันเดก็แห่งชำติ 60,000.00            

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ

 -  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน ส ำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อบต.ก ำปัง 

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป)

ส ำหรับจ่ำยเป็นค่ำเบีย้เล้ียงค่ำพำหนะค่ำเช่ำทีพ่ักค่ำลงทะเบียนและค่ำใช้จ่ำย
อื่น ๆ  ในกำรเดินทำงไปรำชกำรหรือไปอบรมสัมมนำของพนักงำนส่วนต ำบล  
ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนจ้ำง  คณะผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  อปพร. ,อสม. และบุคคลภำยนอกทีไ่ด้

3.ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำร
ของ อปท. พ.ศ.2542

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป)

ฐำนอ ำนำจ: 

๒.๓  โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ 384,600.00          
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรประกอบอำหำรกลำงวันส ำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำปัง  เพือ่จ่ำยเป็นค่ำอำหำรกลำงวันส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำปัง  จ ำนวน  ๕๒  คน   อัตรำคนละ  20  บำท  จ ำนวน 
 280  วัน  จ ำนวน  ๒๙๑,๒๐๐ น.

๘๘,๔๐๐  บำท
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๓ จ ำนวน บำท
-

ฐำนอ ำนำจ: ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ อปท.พ.ศ.2542

รวม บำท
1 จ ำนวน บำท

-

ฐำนอ ำนำจ: ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ อปท.พ.ศ.2542

2 จ ำนวน บำท
-

ฐำนอ ำนำจ: ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ อปท.พ.ศ.2542

3 จ ำนวน บำท
3.1

ค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน 5,000.00              

ค่ำวัสด ุ (533000) 1,582,620.00        

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่นเคร่ืองคอมพิวเตอร์  เคร่ืองพิมพ์ ตู้  โต๊ะ และ
ทรัพย์สินอื่น  ฯลฯ

ซ่ึงปรำกฎรำยกำรอยู่ในบัญชีกำรจ ำแนก ประเภทรำยจ่ำยวัสดุทีก่รมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นก ำหนด
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนศึกษำ)

ให้ใช้กำรจัดท ำข้อบัญญัติประเภทรำยจ่ำยวัสดุทีก่รมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นก ำหนดให้ใช้กำรจัดท ำ
ข้อบัญญัติ

วัสดสุ ำนักงำน 6,000.00              

วัสดงุำนบ้ำนงำนครัว 20,000.00            

ค่ำอำหำรเสริม (นม) 1,530,620.00        

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัวเพือ่ใช้ในกิจกรรมศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลก ำปัง เช่น  ทีน่อนส ำหรับเด็ก  ผ้ำเช็ดหน้ำ  แป้ง  ยำสีฟัน  แปรงสีฟัน 

 น้ ำปลำ  น้ ำยำล้ำงจำน  ไม้กวำด  ผงซักฟอกน้ ำยำล้ำงห้องน้ ำ ฯลฯ

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำซ้ือส่ิงของ  เคร่ืองใช้ต่ำง ๆ  เช่น  กระดำษ  แฟ้ม  ปำกกำ  ดินสอ  ฯลฯ

ซ่ึงปรำกฎรำยกำรอยู่ในบัญชีกำรจ ำแนก ประเภทรำยจ่ำยวัสดุทีก่รมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นก ำหนด
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ใช้กำรจัดท ำข้อบัญญัติประเภทรำยจ่ำยวัสดุทีก่รมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นก ำหนดให้ใช้กำรจัดท ำ
ข้อบัญญัติ

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนศึกษำ)

ซ่ึงปรำกฎรำยกำรอยู่ในบัญชีกำรจ ำแนก ประเภทรำยจ่ำยวัสดุทีก่รมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นก ำหนด
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ใช้กำรจัดท ำข้อบัญญัติประเภทรำยจ่ำยวัสดุทีก่รมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นก ำหนดให้ใช้กำรจัดท ำ
ข้อบัญญัติ

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนศึกษำ)

ค่ำใชจ้่ำยโครงกำรอำหำรเสริม(นม) โรงเรียน เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรอำหำร
เสริม(นม)โรงเรียน ให้แก่กลุ่มโรงเรียน  จ ำนวน  ๖ โรงเรียน(เด็กเล็ก-ประถมศึกษำปีที ่ ๖)
 ในเขตพืน้ทีอ่งค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำปัง        จ ำนวน  1,๔๒๘,๗๐๐  บำท
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3.2

๔ วัสดคุอมพิวเตอร์ จ ำนวน บำท
-

ฐำนอ ำนำจ

- ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ อปท. พ.ศ. 2542 

๕ จ ำนวน บำท
-

ฐำนอ ำนำจ

- ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ อปท. พ.ศ. 2542 

6,000.00              

วัสดกุำรศึกษำ 20,000.00            

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นดิสก์  โปรแกรมและอื่น ๆ  ทีเ่กี่ยวข้อง
กับคอมพิวเตอร์

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุกำรศึกษำ เช่น ส่ือกำรเรียนกำรสอนต่ำงๆ  หนังสือของเล่น
ส ำหรับเด็กเพือ่ฝึกทักษะและพัฒนำกล้ำมเนื้อเป็นต้นเพือ่ใช้ในกิจกรรมศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำปัง

ซ่ึงปรำกฎรำยกำรอยู่ในบัญชีจ ำแนก ประเภทรำยจ่ำยวัสดุทีก่รมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น

ก ำหนดให้ใช้ในกำรจัดท ำข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนกำรศึกกษำ)

ซ่ึงปรำกฎรำยกำรอยู่ในบัญชีจ ำแนก ประเภทรำยจ่ำยวัสดุทีก่รมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น

ก ำหนดให้ใช้ในกำรจัดท ำข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนกำรศึกกษำ)

ค่ำใชจ้่ำยในกำรจัดซ้ืออำหำรเสริม (นม) ส ำหรับเดก็เล็กในศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก เพือ่จ่ำย
เป็นค่ำจัดซ้ืออำหำรเสริม (นม) ส ำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลก ำปัง จ ำนวน  ๑๐๑,๙๒๐  บำท

ฐำนอ ำนำจ: ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณของ อปท. พ.ศ. 
2541 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติมข้อ 4 ซักซ่อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยรองรับ
เงินอุดหนุนทัว่ไปด้ำนกำรศึกษำของ อปท. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560

(ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป ปรำกฎในแผนงำนกำรศึกษำ)

ฐำนอ ำนำจ: ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณของ อปท. พ.ศ. 
2541 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติมข้อ 4 ซักซ่อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยรองรับ
เงินอุดหนุนทัว่ไปด้ำนกำรศึกษำของ อปท. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560

(ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป ปรำกฎในแผนงำนกำรศึกษำ)
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รวม บำท

รวม บำท

๑ จ ำนวน 37,000 บำท
1.1

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนกำรศึกษำ)

1.2 จ ำนวน 11,000 บำท

           ฐำนอ ำนำจ :
 - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ อปท. พ.ศ.2542

งบลงทุน 92,500.00            

ค่ำครุภัณฑ์  (541000) 92,500.00            

ค่ำครุภัณฑ์ส ำนักงำน

๕. มีควำมหน่วงเวลำกำรท ำงำนของคอมเพรสเซอร์
๖. กำรจัดซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศขนำดอื่นๆ ให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ ๙ ม.ค. 
๒๕๓๓
๗. กำรติดต้ังเคร่ืองปรับอำกำศแบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ สวิตช์ ๑ ตัว 
ท่อทองแดงไปกลับหุม้ฉนวนยำว ๕ เมตร สำยไฟยำวไม่เกิน ๑๕ เมตร
8. ค่ำติดต้ังเคร่ืองปรับอำกำศ (กรณีต้องกำรแสดงค่ำติดต้ังแยกจำกรำคำ
เคร่ืองปรับอำกำศ)

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเครื่องปรับอำกำศ ส ำหรับติดต้ังภำยในอำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำปัง  ขนำด ๓๐,๐๐๐ บีทียู จ ำนวน  ๑  เคร่ือง ๆ ละ  
๓๗,๐๐๐ บำท  รวมเป็นเงิน  ๓๗,๐๐๐  บำท (รำคำรวมค่ำติดต้ัง)
คุณลักษณะเฉพำะครุภัณฑ์
๑. รำคำทีก่ ำหนดเป็นรำคำรวมค่ำติดต้ัง
๒. เคร่ืองปรับอำกำศทีม่ีควำมสำมำรถในกำรท ำควำมเย็นขนำดไม่เกิน 
๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับกำรรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมและ
ฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ ๕
๓. ต้องเป็นเคร่ืองปรับอำกำศทีป่ระกอบส ำเร็จรูปทัง้ชุด ทัง้หน่วยส่งควำมเย็น
 และหน่วยระบำยควำมร้อนจำกโรงงำนเดียวกัน
๔. เคร่ืองปรับอำกำศทีม่ีระบบฟอกอำกำศ สำมำรถดักจับอนุภำคฝุ่นละออง
และสำมำรถถอดล้ำงท ำควำมสะอำดได้

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนกำรศึกษำ)

ค่ำจัดซ้ือโตะ๊เหล็กท ำงำนพร้อมกระจก และเก้ำอ้ีพนักพิง 
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือโต๊ะเหล็กท ำงำนพร้อมกระจก  และเก้ำอี้พนักพิง จ ำนวน ๑ ชุด
ชุด ละ ๑๑,๐๐๐ บำท
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1.3 จ ำนวน 5,000 บำท

           ฐำนอ ำนำจ :
 - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ อปท. พ.ศ.2542

1.4 จ ำนวน 7,200 บำท

           ฐำนอ ำนำจ :
 - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ อปท. พ.ศ.2542

1.5 จ ำนวน 5,300 บำท

           ฐำนอ ำนำจ :
 - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ อปท. พ.ศ.2542

1.6 จ ำนวน 5,000 บำท

           ฐำนอ ำนำจ :
 - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ อปท. พ.ศ.2542

๒ จ ำนวน บำท
2.1 จ ำนวน บำท

-

           ฐำนอ ำนำจ :
 - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ อปท. พ.ศ.2542

ค่ำจัดซ้ือชั้นเก็บของ
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือชั้นเก็บของ  ส ำหรับใช้ภำยในอำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
อบต.ก ำปัง จ ำนวน ๔ หลัง ๆ ละ ๑,๘๐๐ บำท

อบต.ก ำปัง จ ำนวน ๑ หลัง ๆ ละ ๕,๐๐๐ บำท

ค่ำครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว 22,000.00            
ค่ำตดิตั้งมำ่นตำไก่ 22,000.00            

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนกำรศึกษำ)

ค่ำจัดซ้ือตู้บำนเลื่อนกระจก

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือตู้บำนเล่ือนกระจก ส ำหรับใช้ภำยในอำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

อบต.ก ำปัง จ ำนวน ๑ หลัง ๆ ละ ๕,๓๐๐ บำท

ค่ำจัดซ้ือชั้นวำงรองเท้ำ
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือชั้นวำงรองเท้ำ ส ำหรับใช้ภำยในอำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำติดต้ังม่ำนตำไก่  ส ำหรับติดต้ังภำยในอำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลก ำปัง  

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนกำรศึกษำ)

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนกำรศึกษำ)

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนกำรศึกษำ)

ค่ำจัดซ้ือเก้ำอ้ีท ำงำนพนักพิงมแีขน  ส ำหรับผู้บริหำร

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเก้ำอี้ท ำงำนพนักพิงมีแขน  ส ำหรับผู้บริหำร

จ ำนวน ๑ ตัว ๆ ละ ๕,๐๐๐ บำท

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนกำรศึกษำ)
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รวม บำท

รวม บำท
1 จ ำนวน บำท

1.1 จ ำนวน บำท

-

๑.๒ จ ำนวน บำท10,100.00            

 

เงินอุดหนุน  (561000) 3,150,100.00        
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร หน่วยงำนของรัฐหรือองค์กรเอกชนใน
กิจกรรมอันเป็นสำธำรณประโยชน์

3,150,100.00        

เงินอุดหนุนค่ำอำหำรกลำงวันส ำหรับเดก็อนุบำล-ชั้น 3,140,000.00        

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำอำหำกลำงวันส ำหรับเด็กอนุบำล - ชั้นประถมศึกษำปีที ่ ๖  ทัง้       ๖   
โรงเรียน  ในเขตพืน้ทีอ่งค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำปัง  จ ำนวน  ๗๘๕  คน  อัตรำคนละ  
๒๐  บำท  จ ำนวน  ๒๐๐  วัน

อุดหนุนส ำนักงำนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค  ตำมโครงกำรติดต้ัง
มิเตอร์ไฟฟ้ำ  ระบบ  ๓ เฟส  ขนำดมิเตอร์  ๑๕(๔๕) แอมป์  
ส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อบต.ก ำปัง ให้แก่ส ำนักงำนกำรไฟฟ้ำ
ภูมิภำคเขตอ ำเภอโนนไทย  จังหวัดนครรำชสีมำ

ประถมศึกษำปีที ่๖ ทัง้ ๖โรงเรียน ในเขตพ้ืนทีอ่งค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำปัง

ฐำนอ ำนำจ: ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณของ อปท. พ.ศ. 
2541 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติมข้อ 4 ซักซ่อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยรองรับ
เงินอุดหนุนทัว่ไปด้ำนกำรศึกษำของ อปท. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560

(ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป ปรำกฎในแผนงำนกำรศึกษำ)

ฐำนอ ำนำจ: ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณของ อปท. พ.ศ. 
2541 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติมข้อ 4 ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยรองรับ
เงินอุดหนุนทัว่ไปด้ำนกำรศึกษำของ อปท. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนกำรศึกษำ)

งบเงินอุดหนุน  (560000) 3,150,100.00        
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รวม บำท

รวม บำท
รวม บำท

1 รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัตริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ
1.1 จ ำนวน บำท

-
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกำยส ำหรับผู้ปฏิบัติกำรในระบบกำรแพทย์ฉุกเฉิน
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุกำรแพทย์ทีจ่ ำเป็นและเวชภัณฑ์ส ำหรับกำรบริกำรประชำชน
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรผู้ปฏิบัติงำนในระบบกำรแพทย์ฉุกเฉินทีป่ฏิบัติงำน

ประจ ำในชุดปฏิบัติกำรฉุกเฉินขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำปัง  เพือ่ให้บริกำร
ตลอด  24  ชั่วโมง

-
- ป้ำยประชำสัมพันธ์ตำมโครงกำรป้องกันเด็กจมน้ ำ จ ำนวน 20 ป้ำย ขนำด 1เมตรx1.8 เมตร พร้อมโครงไม้

          ฐำนอ ำนำจ : พรบ.สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗
          แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่๖) พ.ศ. ๒๕๕๒  มำตรำ ๖7 (4)

-
 - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ อปท. พ.ศ.2542

1.2 จ ำนวน บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำรณรงค์ประชำสัมพันธ์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อได้แก่ไข้เลือดออก โรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ฯลฯ
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำค่ำวัสดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงเพือ่ผสมน้ ำยำเคมีพ่นยุง
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ 

          ฐำนอ ำนำจ : พรบ.สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗
          แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่๖) พ.ศ. ๒๕๕๒  มำตรำ ๖7 (๓)

 - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ อปท. พ.ศ.2542

รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยทัว่ไป  

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำฝึกอบรมเพิม่พูนควำมรู้ผู้ปฏิบัติกำรในระบบกำรแพทย์ฉุกเฉิน

ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๐
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำปงั   อ ำเภอโนนไทย   จังหวัดนครรำชสีมำ

ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  (00200)  แผนงำนสำธำรณสุข  (00220)
งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอ่ืน (00223) 692,500.00 

งบด ำเนินกำร  (530000) 510,000.00 
ค่ำใชส้อย  (532000) 510,000.00 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรจัดระบบกำรแพทย์ฉกุเฉนิประจ ำต ำบล 250,000.00 

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรประชำสัมพันธ์ชุดปฏิบัติกำรฉุกเฉินประจ ำต ำบล

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนสำธำรณสุข)

ค่ำใชจ้่ำยในกำรควบคุมและป้องกันโรคตดิตอ่ 200,000.00 

พ.ร.บ.แพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551 มำตรำ 31

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนสำธำรณสุข)
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1.3 จ ำนวน บำท

          ฐำนอ ำนำจ : พรบ.สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗
          แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่๖) พ.ศ. ๒๕๕๒  มำตรำ ๖7 (2)

 - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ อปท. พ.ศ.2542
 - พ.ร.บ. ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 มำตรำ 16 (18)

1.4 จ ำนวน บำท
-

          ฐำนอ ำนำจ : พรบ.สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗
          แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่๖) พ.ศ. ๒๕๕๒  มำตรำ ๖7 (7)

 - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ อปท. พ.ศ.2542
 - พ.ร.บ. ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 มำตรำ 16 (24)

รวม บำท
รวม บำท

1 ครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ จ ำนวน บำท
1.1 ชดุล็อกศรีษะกับแผ่นกระดำนรองหลังผู้ป่วย 1 ชดุ จ ำนวน บำท

-     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยชุดล็อกศรีษะกับแผ่นกระดำนรองหลังผู้ป่วย 1 ชุด,ชุดป้องกันกระดูกคอเคล่ือน 
และสำยรัด Bklife จ ำนวน 4 เส้น

ฐำนอ ำนำจ :
- ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ อปท. พ.ศ. 2542

แผนพัฒนำสำมป ี(พ.ศ.2560-2562) ล ำดับที ่ 2   หน้ำ 80
รำยละเอียดและคุณลักษณะเฉพำะ

- ใช้ส ำหรับยึดประคองศรีษะไม่ให้เคล่ือนไหวไปมำในกำรเคล่ือนย้ำยผู้ป่วยกับกระดำนกระดูกสันหลัง
- ใช้ประคองข้ำงศรีษะ 2 ข้ำง ท ำด้วยวัสดุชุบเคลือบพลำสติกไวนิล ยำว 25 ซม. กว้ำง 8.7 ซม.

มีซองวงกลมตรงกลำงส ำหรับช่องหูของผู้ป่วย เส้นผ่ำศูนย์กลำง 6 ซม. และมีเวลโค ยึดติดกับฐำน
ของชุดล็อกศรีษะ

- ฐำนส ำหรับรองศรีษะผู้ป่วยท ำด้วยวัสดุชุบเคลือบพลำสติกไวนิล ไม่รอยเย็บและมีเวลโคร ส ำหรับ
ยึดอุปกรณ์ประคองข้ำงศรีษะ 2 ข้ำง มีห่วงส ำหรับใส่สำยรัดหน้ำฝำกและคำงของผู้ป่วย
ข้ำงละ 4 ห่วง เพือ่ปรับระดับควำมกระชับใบหน้ำของผู้ป่วยและมีสำยส ำหรับยึดชุดล็อกศรีษะติด
กับแผ่นกระดำนกระดูกสันหลัง 2 เส้น ขนำดควำมยำว 82 ซม. สำมำรถถถอดเปล่ียนได้เมื่อเกิด
กำรช ำรุด

งบลงทุน
ค่ำครุภัณฑ์  (541000) 50,000.00            

50,000.00            

ค่ำใชจ้่ำยตำมโครงกำรก ำจัดขยะมลูฝอย และปฏิกูล 30,000.00 

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนสำธำรณสุข)

ค่ำใชจ้่ำยตำมโครงกำรฟ้ืนฟูอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ

50,000.00 

30,000.00 
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรปลูกต้นไม้ และ หญ้ำแฝก  อำทิเช่น ขี้เหล็ก 
ต้นตำล หญ้ำแฝก ฯลฯ และอุปกรณ์ต่ำงๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับโครงกำร

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำร
ก ำจัดขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูลและน้ ำเสีย

50,000.00 

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนสำธำรณสุข)
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- สำยรัดหน้ำผำกและคำงผู้ป่วยอย่ำงละ 1 เส้น ขนำดควำมยำว 61.5 ซม. ส่วนทีย่ึดติดท ำด้วย
เวลโคร

- ชุดอุปกรณ์ล็อคศรีษะเป็นสีส้มทัง้ชุดเพือ่สะดวกในกำรมอง
- เป็นผลิตภัณฑ์ทีผ่ลิตโดยบริษัททีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำน มอก.9001-2552และ

ISO 9001-2008
1.2 ชุดป้องกันกระดูกคอเคล่ือน (Cervical Collar)

- โครงภำยนอกเป็นพลำสติด ส่วนภำยในเป็นโฟมอ่อน
- ประกอบติดกัน โดยสำยรัดแบบปะติด (สปริงเวลโคร)
- เป็นชนิดปรับขนำดตำมควำมยำวของคอผู้ป่วยได้
- ขนำด ส ำหรับผู้ใหญ่ปรับได้ อย่ำงละ 2 ชิ้น
- ขนำด ส ำหรับเด็กปรับได้อย่ำงละ 1 ชิ้น
- เป็นผลิตภัณฑ์ประเทศเดนมำร์ก และได้รับกำรรับรองระบบมำตรฐำน ISO 13485-2003

1.3 สำยรัด bklife จ ำนวน 4 เส้น
- ผลิตจำกโพลีเอสเตอร์เคลือบไวนิล มีควำมเหนียวทนทำงปลำยสำยทัง้สองข้ำงเป็นหัวสวมเร็วล็อก

อัตโนมัติ มีตะขอคล้องกับแกนพลำสติกทีช่่องมือจับของแผ่นกระดำนรองหลังได้หัวเข้มขัดใช้
ระบบสวมเขำหำกัน มีขนำดควำมยำว 120 ซม. กว้ำง 5 ซม. ผลิตจำกอลูมิเนียมให้ควำม
แข็งแรงสูง

รวม บำท
รวม บำท

1

1.1 จ ำนวน บำท

-

          ฐำนอ ำนำจ : พรบ.สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗
          แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่๖) พ.ศ. ๒๕๕๒  มำตรำ ๖7 (6)

 - พ.ร.บ. ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 มำตรำ 16 (10) (19) 
(ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข)

งบเงินอุดหนุน  (560000) 132,500.00 
เงินอุดหนุน  (561000) 132,500.00 

เงินอุดหนุนหน่วยงำนของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็น
สำธำรณประโยชน์

อุดหนุนกองทุนพัฒนำสำธำรณสุขหมู่บ้ำน ในเขตต ำบล 112,500.00 
ก ำปัง 16 หมู่ โครงกำรพัฒนำงำนสำธำรณสุขมลูฐำน
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำกิจกรรมสำธำรณสุขภำยในหมู่บ้ำน
ตำมเอกสำรแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561)  ล ำดับที ่3 หน้ำ 81 เป็นกำร
อุดหนุนตำมภำรกิจถ่ำยโอน
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1.2 จ ำนวน บำท

-

          ฐำนอ ำนำจ : พรบ.สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗
          แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่๖) พ.ศ. ๒๕๕๒  มำตรำ ๖7 (5)

 - พ.ร.บ. ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 มำตรำ 16 (11) 
(ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข)

ตำมเอกสำรแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) ล ำดับที ่3 หน้ำ 52

อุดหนุนก่ิงกำชำดอ ำเภอโนนไทย  ตำมโครงกำร 20,000.00 
ขอรับเงินอุดหนุนสนับสนุนก่ิงกำชำดอ ำเภอโนนไทย เพ่ือกำรสงเครำะห์ผู้ยำกไร้
และชว่ยเหลือผู้ประสบภัยพิบัต ิประจ ำปี 2560
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตำมโครงกำรขอรับเงินอุดหนุนสนับสนุนกิ่งกำชำดอ ำเภอโนนไทย 
เพือ่กำรสงเครำะห์ผู้ยำกไร้และช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ประจ ำปี 2559
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รวม บำท

รวม บำท
รวม บำท

๑ จ ำนวน บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบลสังกัดกองสวัสดิกำรสังคม

ตำมกรอบอัตรำก ำลัง  
ฐำนอ ำนำจ : ประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลท้องถิ่น
เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนกลำงกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่9)
ลงวันที ่20  พฤศจิกำยน 2558
(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนสังคมสงเครำะห)์

2 เงินประจ ำต ำแหน่ง  จ ำนวน บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งของผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคมเดือนละ 3,500.-บำท

ฐำนอ ำนำจ :ประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำน
    กลำงกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่๒)  พ.ศ. ๒๕๕๖

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนสังคมสงเครำะห)์

3 เงินเพ่ิมตำ่งๆ  ของพนักงำน จ ำนวน บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่ค่ำครองชีพชั่วครำว ,เงินเพิม่ปรับตำมวุฒิกำรศึกษำ และเงินเพิม่ต่ำง ๆ

 ส ำหรับพนักงำนส่วนต ำบลสังกัดกองสวัสดิกำรสังคมตำมกรอบอัตรำก ำลัง
ฐำนอ ำนำจ : ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบล เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไข
เกี่ยวกับกำรให้พนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำง และพนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ได้รับเงินเพิม่กำรครองชีพชั่วครำว (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ลว 18 มิถนำยน 2558
 - ประกำศ ก.อบต. เร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีกำรก ำหนดอัตรำเงินเดือนและจ ำนวนเงิน
ทีป่รับเพิม่ส ำหรับคุณวุฒิที ่ก.พ. หรือ คณะกรรมกำรกลำงข้ำรำชกำรและพนักงำน
ส่วนท้องถิ่นรับรองว่ำคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งทีไ่ด้รับแต่งต้ัง 
(ฉบับที ่4) ลว. 10 กรกฎำคม พ.ศ.2557
(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนสังคมสงเครำะห)์

1,500.00          

เงินเดอืนพนักงำน (220100) 318,120.00     

ดำ้นบริกำรชมุชนและสังคม  (๐๐๒๐๐)  แผนงำนสังคมสงเครำะห์  (๐๐๒๓๐)
งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกับสังคมสงเครำะห์  (๐๐๒๓1) 890,970.00     

งบบุคลำกร  (๕๒๐๐๐๐) 532,900.00     

รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยทัว่ไป  
ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำปงั   อ ำเภอโนนไทย   จังหวัดนครรำชสีมำ

เงินเดอืน  (ฝ่ำยประจ ำ)  ๕๒๒๐๐๐ 532,900.00     

42,000.00        
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๓ จ ำนวน บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ สังกัดกองสวัสดิกำรสังคม

ฐำนอ ำนำจ : ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบล เร่ือง มำตรฐำนทัว่ไป
เกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2558
(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนสังคมสงเครำะห)์

๔ จ ำนวน บำท
-

ฐำนอ ำนำจ : ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบล เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำน
ทัว่ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์กำรให้พนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำง และพนักงำนจ้ำง
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลได้รับเงินเพิม่กำรครองชีพชั่วครำว (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2558

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนสังคมสงเครำะห)์

รวม บำท
รวม บำท

๑ จ ำนวน บำท
-

หรือยืมตัวมำช่วยรำชกำรสังกัดกองสวัสดิกำรสังคม หรือผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์ 

แก่ส่วนสวัสดิกำรสังคม หรือเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  ส ำหรับพนักงำน

ส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำงของส่วนสวัสดิกำรสังคม และผู้มีสิทธิได้รับตำมกฎหมำย

ฐำนอ ำนำจ : ประกำศ ก.อบต.จังหวัดนครรำชสีมำ  เร่ืองก ำหนดมำตรฐำนทัว่ไป

เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีกำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ

อันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปี  ส ำหนับพนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำง และพนักงำนจ้ำง

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  พ.ศ. ๒๕๕๖

 - หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.4/ ว ๓652 ลว. 17 พฤศจิกำยน 255๓

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนสังคมสงเครำะห)์

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง (220600) 149,280.00     

เงินเพ่ิมตำ่งๆ  ของพนักงำนจ้ำง (220700)

51,870.00       

53,070.00       

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัตริำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่  อปท.

22,000.00       
เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำครองชีพชั่วครำว,เงินปรับเพิม่ตำมคุณวุฒิหรือเงินเพิม่อื่นๆ

ให้แก่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  สังกัดกองสวัสดิกำรสังคม  

งบด ำเนินกำร  (5๓0000) 358,070.00     
ค่ำตอบแทน  (5๓1000)

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติรำชกำรในกรณีไม่มีพนักงำนส่วนต ำบล

 - ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปีแก่พนักงำนส่วนท้องถิ่นให้เป็นรำยจ่ำยอื่นของ
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๒ จ ำนวน บำท
-

        และพนักงำนจ้ำงสังกัดกองสวัสดิกำรสังคม

ฐำนอ ำนำจ : หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท ๐๘๐๘.๔/ว ๑๕๖๒

ลงวันที ่๑๕ พ.ค. ๒๕๕๐ เร่ือง กำรเบิกจ่ำยเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนสังคมสงเครำะห)์

รวม บำท

1 รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัตริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

1.1 จ ำนวน บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเบีย้เล้ียงเดินทำง ค่ำพำหนะ  ค่ำเช่ำทีพ่ัก ค่ำลงทะเบียนต่ำง ๆ

       ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและสัมมนำของพนักงำนส่วนต ำบล  และพนักงำนจ้ำง

       กองสวัสดิกำรสังคมและบุคคลภำยภำยนอกทีไ่ด้รับค ำส่ังให้ไปรำชกำร  ในอ ำนำจ

       หน้ำทีแ่ละภำรกิจขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำปัง

ฐำนอ ำนำจ :   ๑.  ระเบียบ มท.ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของ

เจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๕

กำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๗

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนสังคมสงเครำะห)์

1.2 จ ำนวน บำท

- เพือ่จ่ำยเป็น  ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนสงเครำะห์ครอบครัวผู้มีรำยได้น้อย

        ผู้ไร้ทีพ่ึง่  ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำส  ยำกไร้  ยำกจน  ไร้ทีอ่ยู่ 

ฐำนอ ำนำจ : พรบ.สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗

แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มำตรำ ๖7 (6)
 - ระเบียบกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำรว่ำด้วยกำรสงเครำะห์ครอบครัวผู้มีรำยได้น้อยและไร้ทีพ่ึง่ พ.ศ.2552
 - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ อปท. พ.ศ.2542
 - พ.ร.บ. ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 มำตรำ 16 (10) 

แผนพัฒนำสำมปี ล ำดับที ่4      หน้ำที ่69
(กำรประชมุพิจำรณำร่ำงขอ้บัญญัตงิบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ.2560 วำระที ่2 ขั้นแปรญัตติ

ทีป่ระชมุสภำฯ มมีตเิห็นชอบกับค ำแปรญัตต ิให้ลดยอดจ่ำยจำกจ ำนวน 100,000.-บำท 

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัตงิำนนอกเวลำรำชกำร 1,200.00         
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้แก่ พนักงำนส่วนต ำบล

ค่ำใชส้อย  (5๓2000) 290,000.00     

ค่ำใชจ้่ำยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร 30,000.00       

           ๒.  ระเบียบ มท. ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม  และกำรเข้ำรับ

           ๓.  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำร

ค่ำใชจ้่ำยในกำรสงเครำะห์ครอบครัวผู้มรีำยไดน้้อย  ผู้ไร้ทีพ่ึ่ง

ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร ผู้ดอ้ยโอกำส  ยำกไร้  ยำกจน  ไร้ทีอ่ยู่ 

50,000.00 
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เป็น 50,000.-บำท คงเหลือ 50,000.-บำท โอนยอดเงินไปตั้งเป็นรำยกำรใหม ่

แผนงำนเคหะชมุชน งบเงินอุดหนุน เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำขยำยเขตไฟฟ้ำหมู่บ้ำน จำกบ้ำนนำยเพ็งถึงบ้ำนนำงรวม

ระยะทำง 341.00 เมตร บ้ำนซำด หมู่ที ่1 ต ำบลก ำปัง อ ำเภอโนนไทย จังหวัดนครรำชสีมำ)

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนสังคมสงเครำะห)์

1.3 จ ำนวน บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนโครงกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของบทบำทสตรี

เพือ่พัฒนำบทบำทสตรีภำยในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำปัง

ฐำนอ ำนำจ : พรบ.สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗

แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มำตรำ ๖7 (6)
 - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ อปท. พ.ศ.2542
แผนพัฒนำสำมปี ล ำดับที ่ 12  หน้ำที ่71
(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนสังคมสงเครำะห)์

1.4 จ ำนวน บำท

-
มีเพศสัมพันธ์และกำรต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร
ฐำนอ ำนำจ : พรบ.สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗

แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มำตรำ ๖7 (6)
 - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ อปท. พ.ศ.2542
แผนพัฒนำสำมปี ล ำดับที ่ 13   หน้ำที ่71  
(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนสังคมสงเครำะห)์

1.5 จ ำนวน บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนโครงกำรส่งเสริมอำชีพผู้สูงอำยุในต ำบลก ำปัง

ฐำนอ ำนำจ : พรบ.สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗

แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มำตรำ ๖7 (6)
 - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ อปท. พ.ศ.2542
แผนพัฒนำสำมปี ล ำดับที ่ 5   หน้ำที ่69
(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนสังคมสงเครำะห)์

30,000.00 

ค่ำใชจ้่ำยตำมโครงกำรส่งเสริมอำชพีผู้สูงอำยุในต ำบลก ำปัง 30,000.00 

ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนโครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำร

ค่ำใชจ้่ำยตำมโครงกำรเสริมสร้ำงควำมเขม้แขง็ของบทบำทสตรี 

ค่ำใชจ้่ำยตำมโครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรมเีพศสัมพันธ์และกำร 30,000.00 
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1.6 จ ำนวน บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนโครงกำรส่งเสริมอำชีพผู้พิกำรในต ำบลก ำปัง

ฐำนอ ำนำจ : พรบ.สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗

แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มำตรำ ๖7 (6)
 - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ อปท. พ.ศ.2542
แผนพัฒนำสำมปี ล ำดับที ่  11    หน้ำที ่ 71
(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนสังคมสงเครำะห)์

1.7 จ ำนวน บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรศูนย์พัฒนำครอบครัวในชุมชน

ฐำนอ ำนำจ : พรบ.สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗
แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มำตรำ ๖๘ (6) (8) , 68 (6)

 - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ อปท. พ.ศ.2542
 - พ.ร.บ. ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 มำตรำ 16 (6) 
แผนพัฒนำสำมปี ล ำดับที ่ 6   หน้ำที ่70 
(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนสังคมสงเครำะห)์

1.8 จ ำนวน บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งสภำเด็กและเยำวชนต ำบลก ำปัง
ฐำนอ ำนำจ : พรบ.สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗

แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มำตรำ ๖๘ (6) (8) , 68 (6)
 - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ อปท. พ.ศ.2542
 - พ.ร.บ. ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 มำตรำ 16 (6) 
แผนพัฒนำสำมปี ล ำดับที ่  14  หน้ำที ่71
(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนสังคมสงเครำะห)์

1.9 จ ำนวน บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้สูงอำยุต ำบลก ำปัง

ฐำนอ ำนำจ : พรบ.สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗
แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มำตรำ ๖๘ (6) (8) , 68 (6)

 - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ อปท. พ.ศ.2542
 - พ.ร.บ. ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 มำตรำ 16 (6) 
แผนพัฒนำสำมปี ล ำดับที ่ 5  หน้ำที ่ 69 
(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนสังคมสงเครำะห)์

ต ำบลก ำปัง

ค่ำใชจ้่ำยตำมโครงกำรเสริมสร้ำงควำมเขม็แขง็สภำเดก็และเยำวชน 30,000.00 

ค่ำใชจ้่ำยตำมโครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้สูงอำยุต ำบลก ำปัง 30,000.00 

ค่ำใชจ้่ำยตำมโครงกำรส่งเสริมอำชพีผู้พิกำรในต ำบลก ำปัง 30,000.00 

ค่ำใชจ้่ำยตำมโครงกำรศูนย์พัฒนำครอบครัวในชมุชนต ำบลก ำปัง 30,000.00 
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รวม บำท
1 จ ำนวน บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน  เช่น  กระดำษ   แฟ้ม  ปำกกำ ดินสอ เคร่ืองใช้ต่ำง ๆ  ฯลฯ
    ฐำนอ ำนำจ :

 - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ อปท. พ.ศ.2542
     ซ่ึงปรำกฏรำยกำรอยู่ในบัญชีกำรจ ำแนก ประเภทรำยจ่ำยวัสดุทีก่รมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นก ำหนดให้ใช้ในกำร
    จัดท ำข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนสังคมสงเครำะห)์

วัสดสุ ำนักงำน 15,000.00       
ค่ำวัสด ุ (5๓๓000) 15,000.00       
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รวม บำท

งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน (00241) รวม บำท

รวม บำท

รวม บำท

รวม บำท

จ ำนวน บำท

-

ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน

จ ำนวน บำท

-
ฐำนอ ำนำจ : ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบล เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไข

เกี่ยวกับกำรให้พนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำง และพนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ได้รับเงินเพิม่กำรครองชีพชั่วครำว (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ลว 18 มิถนำยน 2558

ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน

จ ำนวน บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งของผู้อ ำนวยกำรกองช่ำงเดือนละ 3,500บำท

ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน

รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยทัว่ไป  
ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำปงั   อ ำเภอโนนไทย   จังหวัดนครรำชสีมำ

ดำ้นบริกำรชมุชนและสังคม  (00200)  แผนงำนเคหะและชมุชน  (00240)
แผนงำนเคหะและชมุชน(00240) 8,449,065.00     

เงินเดอืนพนักงำน(220100) 1,101,300.00      
เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบลสังกัดกองช่ำง ตำมกรอบอัตรำก ำลัง

ฐำนอ ำนำจ: ปรำกฎคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบล เร่ืองมำตรฐำนทัว้ไปเกี่ยวกับ
อัตรำเงินเดือนและวิธีกำรจ่ำยเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น(ฉบับที ่3)พ.ศ. 2557

2,851,365.00      

งำนไฟฟ้ำถนน(00242) 5,550,500.00     

งบบุคลำกร  (520000) 2,036,860.00     
เงินเดอืน  (ฝ่ำยประจ ำ)  522000 2,036,860.00     

ฐำนอ ำนำจ: ปรำกฎคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่นเร่ือง ก ำหนด
มำตรฐำนกลำงกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น(ฉบับที3่)พ.ศ. 2556

เงินเพ่ิมตำ่งๆ  ของพนักงำน 2,000.00            
เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำครองชีพชั่วครำว,เงินปรับเพิม่ตำมคุณวุฒิหรือเงินเพิม่อื่นๆ

เงินประจ ำต ำแหน่ง  42,000.00          

 - ประกำศ ก.อบต. เร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีกำรก ำหนดอัตรำเงินเดือนและจ ำนวนเงินที่
ปรับเพิม่ส ำหรับคุณวุฒิที ่ก.พ. หรือ คณะกรรมกำรกลำงข้ำรำชกำรและพนักงำนส่วน
ท้องถิ่นรับรองว่ำคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติพำะส ำหรับต ำแหน่งทีไ่ด้รับแต่งต้ัง (ฉบับที ่4) 
ลว. 10 กรกฎำคม พ.ศ.2557
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จ ำนวน บำท

-

    ฐำนอ ำนำจ : ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบล เร่ือง มำตรฐำนทัว่ไป
    เกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๗

ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน

จ ำนวน บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำครองชีพชั่วครำว ,เงินปรับเพิม่ตำมคุณวุฒิหรือเงินเพิม่อื่นๆ

ฐำนอ ำนำจ : ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบล เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไข
เกี่ยวกับกำรให้พนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำง และพนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ได้รับเงินเพิม่กำรครองชีพชั่วครำว (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ลว 18 มิถนำยน 2558

ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน

รวม บำท

รวม บำท

จ ำนวน บำท

-

 - หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.4/ ว 3652 ลว. 17 พฤศจิกำยน 2553
ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน

จ ำนวน บำท

-

ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง  799,560.00        
เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและพนักงำนจ้ำงทัว่ไป  

ค่ำตอบแทน  (531000) 359,505.00        
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัตริำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่  อปท. 222,305.00        

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติรำชกำรในกรณีไม่มีพนักงำนส่วนต ำบล

เงินเพ่ิมตำ่งๆ  ของพนักงำนจ้ำง  92,000.00          

ให้แก่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ

งบด ำเนินกำร  (530000) 814,505.00        

ฐำนอ ำนำจ: ประกำศ ก.อบต. จังหวัดนครรำชสีมำ เร่ืองก ำหนดมำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีกำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรำงวัลประจ ำปี ส ำหรับพนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำง และพนักงำน ขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล พ.ศ. 2558

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัตงิำนนอกเวลำรำชกำร 10,000.00           

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกรำชกำรให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล
ฐำนอ ำนำจ: หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท.0808.4/ว1562 ลงวันที ่15 พ.ค.2550 
เร่ืองกำรเบิกจ่ำยเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร ของ องค์กำรบริหำรส่วน
ท้องถิ่น

 - ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปีแก่พนักงำนส่วนท้องถิ่นให้เป็นรำยจ่ำยอื่นของ
 อปท. พ.ศ.2557
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จ ำนวน บำท

-

    ฐำนอ ำนำจ :
 - ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเร่ืองค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน

จ ำนวน บำท

-

    ฐำนอ ำนำจ :
 - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตร พนักงำนส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
และทีแ่ก้ไขเพิม่เติมถึงปัจจุบัน

รวม บำท

1.1 จ ำนวน บำท

-

 - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ อปท. พ.ศ.2542

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัตริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ(320300)
2.1 จ ำนวน บำท

-

ค่ำเชำ่บ้ำน 114,000.00         
เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำเช่ำบ้ำนให้กับพนักงำนส่วนต ำบลสังกัดกองช่ำง
และผู้ทีม่ีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ 

ค่ำใชส้อย  (532000) 300,000.00        
รำยจ่ำยเพ่ือให้ไดม้ำซ่ึงบริกำร(320100)

เงินชว่ยเหลือกำรศึกษำบุตร 13,200.00           

เพือ่จ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนต ำบล
สังกัดกองช่ำงและผู้ทีม่ีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ

ค่ำใชจ้่ำยเป็นค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียนตำ่ง ๆ  ค่ำจ้ำงเหมำ
บริกำร

200,000.00        

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียนต่ำง ๆ  ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร  เช่น  ค่ำจ้ำง
เหมำแบกหำมสัมภำระ  ค่ำถ่ำยเอกสำรพิมพ์เขียว  ค่ำบริกำรล้ำงอัดภำพ  ค่ำธรรมเนียม
ต่ำง ๆ ฯลฯ
ฐำนอ ำนำจ: หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท.0313.4/ว1452 ลงวันที ่27 พ.ค.2551 
เร่ือง กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ขององค์กำรบริหำรส่วนท้องถิ่น

ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน

ค่ำใชจ้่ำยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร 50,000.00          
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร  ส ำหรับค่ำเบีย้เล้ียง ค่ำพำหนะ  ค่ำเช่ำ
ทีพ่ักค่ำลงทะเบียนและค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ  ในกำรเดินทำงไปรำชกำรหรืออบรมสัมมนำของ
พนักงำนส่วนต ำบล
ฐำนอ ำนำจ: 1.ระเบียบ มท. ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่
องค์กำรบริหำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2555

3.ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ 
อปท. พ.ศ.2542

2.ระเบียบ มท. ว่ำด้วยกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำทีอ่งค์กำรบริหำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน
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2.2 จ ำนวน บำท

-

 - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ อปท. พ.ศ.2542

จ ำนวน บำท

-

    ฐำนอ ำนำจ :
 - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ อปท. พ.ศ.2542

     ซ่ึงปรำกฏรำยกำรอยู่ในบัญชีกำรจ ำแนก ประเภทรำยจ่ำยวัสดุทีก่รมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นก ำหนดให้ใช้ในกำร
    จัดท ำข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวม บำท

จ ำนวน บำท

-

    ฐำนอ ำนำจ :
 - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ อปท. พ.ศ.2542

     ซ่ึงปรำกฏรำยกำรอยู่ในบัญชีกำรจ ำแนก ประเภทรำยจ่ำยวัสดุทีก่รมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นก ำหนดให้ใช้ในกำร
    จัดท ำข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จ ำนวน บำท

-

   

ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน

ฐำนอ ำนำจ: หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท.0313.4/ว1452 ลงวันที ่27 พ.ค.2551 
เร่ือง กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ขององค์กำรบริหำรส่วนท้องถิ่น

ค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน 20,000.00          

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำซ่อมแซมครุภัณฑ์เช่นรถจักรยำนยนต์  เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ โต๊ะ ตู้ ฯลฯ ค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ  
เช่น วัสดุต่ำง ๆ

ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน

ค่ำใชจ้่ำยในกำรรังวัดตรวจสอบแนวเขตทีส่ำธำรณประโยชน์  ใน
พ้ืนทีข่ององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำปัง

30,000.00          

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรตำมโครงกำรรำยจ่ำยเพือ่กำรลงทุนทีดิ่นและส่ิงก่อสร้ำง และ
ในกำรรังวัดตรวจสอบแนวเขตทีส่ำธำรณประโยชน์

วัสดไุฟฟ้ำและวิทยุ 20,000.00          
เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้ำ  เช่น  หลอดไฟ  บัลลำร์ด  สตำร์ทเตอร์  สำยไฟ  
ฯลฯ ซ่ึงปรำกฎรำยกำรอยู่ในบัณชีกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยวัสดุทีก่รมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น

ค่ำวัสด ุ (533000) 155,000.00        

วัสดสุ ำนักงำน 50,000.00          
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช้ต่ำง ๆ  เช่น  กระดำษ  แฟ้ม  ปำกกำ  ดินสอ  ฯลฯ
 ซ่ึงปรำกฎรำยกำรอยู่ในบัณชีกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยวัสดุทีก่รมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น

ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน
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 ฐำนอ ำนำจ :
 - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ อปท. พ.ศ.2542

     ซ่ึงปรำกฏรำยกำรอยู่ในบัญชีกำรจ ำแนก ประเภทรำยจ่ำยวัสดุทีก่รมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นก ำหนดให้ใช้ในกำร
    จัดท ำข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จ ำนวน บำท

-

    ฐำนอ ำนำจ :
 - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ อปท. พ.ศ.2542

     ซ่ึงปรำกฏรำยกำรอยู่ในบัญชีกำรจ ำแนก ประเภทรำยจ่ำยวัสดุทีก่รมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นก ำหนดให้ใช้ในกำร
    จัดท ำข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดกุ่อสร้ำง จ ำนวน บำท

-

    ฐำนอ ำนำจ :
 - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ อปท. พ.ศ.2542

     ซ่ึงปรำกฏรำยกำรอยู่ในบัญชีกำรจ ำแนก ประเภทรำยจ่ำยวัสดุทีก่รมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นก ำหนดให้ใช้ในกำร
    จัดท ำข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จ ำนวน บำท

-

    ฐำนอ ำนำจ :
 - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ อปท. พ.ศ.2542

     ซ่ึงปรำกฏรำยกำรอยู่ในบัญชีกำรจ ำแนก ประเภทรำยจ่ำยวัสดุทีก่รมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นก ำหนดให้ใช้ในกำร
    จัดท ำข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน

วัสดงุำนบ้ำนงำนครัว 5,000.00            

เพือ่จ่ำยเป็นจัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนต่ำง  ๆ  ทีใ่ช้ในกำรปฏิบัติรำชกำร        
ซ่ึงปรำกฎรำยกำรอยู่ในบัณชีกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยวัสดุทีก่รมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น

ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช้ต่ำง ๆ  เช่น  แปรง  ไม้กวำด  สบู ่ ผงซักฟอก  ฯลฯ
 ซ่ึงปรำกฎรำยกำรอยู่ในบัณชีกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยวัสดุทีก่รมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น

ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน

10,000.00          

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช้ต่ำง ๆ  เช่น ไม้ต่ำง ๆ  สี  ทินเนอร์  ฯลฯ ซ่ึงปรำกฎ
รำยกำรอยู่ในบัณชีกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยวัสดุทีก่รมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น

ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน

วัสดเุชื้อเพลิงและหล่อลื่น 20,000.00          
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จ ำนวน บำท

-

    ฐำนอ ำนำจ :
 - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ อปท. พ.ศ.2542

     ซ่ึงปรำกฏรำยกำรอยู่ในบัญชีกำรจ ำแนก ประเภทรำยจ่ำยวัสดุทีก่รมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นก ำหนดให้ใช้ในกำร
    จัดท ำข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จ ำนวน บำท

-

    ฐำนอ ำนำจ :
 - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ อปท. พ.ศ.2542

     ซ่ึงปรำกฏรำยกำรอยู่ในบัญชีกำรจ ำแนก ประเภทรำยจ่ำยวัสดุทีก่รมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นก ำหนดให้ใช้ในกำร
    จัดท ำข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

47,200.00 บำท

47,200.00 บำท

28,000.00 บำท

1.1 28,000.00      บำท

 -

ฐำนอ ำนำจ :
 - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ
 อปท. พ.ศ.2542
แผนพัฒนำสำมป ี(พ.ศ.2560-2562) ล ำดับที ่ 2  หน้ำ 87
คุณลักษณะ

ค่ำวัสดโุฆษณำและเผยแพร่ 10,000.00          
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์   ต่ำง ๆ  เช่น  ค่ำกระดำษเขียนโปสเตอร์  พูก่ัน  สีและฟิล์ม
  ฯลฯ ซ่ึงปรำกฎรำยกำรอยู่ในบัณชีกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยวัสดุทีก่รมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น (ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)

ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน

วัสดคุอมพิวเตอร์ 40,000.00          
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นดิสก์  โปรแกรม  ฯลฯ  ทีเ่กี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์  ซ่ึงปรำกฎรำยกำรอยู่ในบัณชีกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยวัสดุทีก่รม
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น

ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน

งบลงทุน รวม
ค่ำครุภัณฑ์  (541000) รวม
ค่ำครุภัณฑ์ส ำนักงำน จ ำนวน

4.เคร่ืองปรับอำกำศทีม่ีระบบฟอกอำกำศ สำมำรถดักจับอนุภำคฝุ่นละออง และสำมำรถ

ค่ำจัดซ้ือเครื่องปรับอำกำศ (มรีะบบฟอกอำกำศ) จ ำนวน
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศ ชนิดติดผนัง ขนำด 24,๐๐๐ บีทียู เคร่ืองละ ๒8,๐๐๐  บำท
จ ำนวน ๑ เคร่ือง

1. รำคำทีก่ ำหนดเป็นรำคำทีร่วมค่ำติดต้ัง
2. เคร่ืองปรับอำกำศทีม่ีควำมสำมำรถในกำรท ำควำมเย็น ขนำดไม่เกิน 4๐,๐๐๐ บีทียู
ต้องได้รับกำรรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม และฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5
3.ต้องเป็นเคร่ืองปรับอำกำศทีป่ระกอบส ำเร็จรูปทัง้ชุด ทัง้หน่วยส่งควำมเย็นและหน่วย
ระบำยควำมร้อนจำกโรงงำนเดียวกัน
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19,200.00      บำท

16,000.00      บำท

 - 

ฐำนอ ำนำจ :
 - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ

 อปท. พ.ศ.2542

แผนพัฒนำสำมป ี(พ.ศ.2560-2562) ล ำดับที ่ 2  หน้ำ 87
คุณลักษณะ

 - มีจอภำพแบบ LCD  หรือดีกว่ำ มี Contrast Ratio  ไม่น้อยกว่ำ ๖๐๐ : ๑ และมีขนำด

เกณฑรำคำกลำงและคุณลักษณะพืน้ฐำนครุภัณฑคอมพิวเตอร ณ วันที ่1๑ มีนำคม 2559

ตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภุณฑ์ ส ำนักมำตรฐำนงบประมำณ ๑ ส ำนักงำนประมำณ มีนำคม ๒๕๕๘

 - ชนิดติดผนัง
ส ำหรับชนิดตู้ต้ังพืน้ เป็นเคร่ืองปรับอำกำศทีไ่ม่มีระบบฟอกอำกำศ
5.มีควำมหน่วงเวลำกำรท ำงำนของคอมเพรสเซอร์
6.กำรจัดซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศขนำดอื่น ๆ ให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที ่9
มกรำคม 2533 แจ้งตำมหนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ที ่นร0202/ว4
ลงวันที ่11 มกรำคม 2533
ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน

ค่ำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ ำนวน
2.1 ค่ำจัดซ้ือคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน จ ำนวน

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน* (จอขนำดไม่น้อยกว่ำ ๑๘.๕ นิ้ว)
จ ำนวน 1 เคร่ือง  รำคำ  ๑๖,๐๐๐ บำท

 - มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ ๒ แกนหลัก (๒ core) มีควำมเร็วสัญญำณ
นำฬิกำรพืน้ฐำนไม่น้อยกว่ำ ๓.๓ GHz หรือดีกว่ำ จ ำนวน ๑ หน่วย
 - มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ ๔ GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ ๑ TB
หรือ ชนิด Solid State Disk ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ ๑๐๐ GB จ ำนวน  ๑  หน่วย
 - มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จ ำนวน ๑ หน่วย
 - มีช่องเชื่อมระบบเครือข่ำย (Network lnterface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T 
หรือดีกว่ำจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๑ ช่อง
 - มีแป้นพิมพ์และเมำส์

ไม่น้อยกว่ำ  ๑๘.๕ นิ้ว จ ำนวน ๑ หน่วย

ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน
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2.2  ค่ำจัดซ้ือเครื่องส ำรองไฟ ขนำด 800 VA 3,200.00        บำท

 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA รำคำ 3,๒00 บำท

จ ำนวน  ๑  เคร่ือง
ฐำนอ ำนำจ :
 - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ
อปท. พ.ศ.2542
แผนพัฒนำสำมป ี(พ.ศ.2560-2562) ล ำดับที ่2   หน้ำ  87
คุณลักษณะ

เกณฑรำคำกลำงและคุณลักษณะพืน้ฐำนครุภัณฑคอมพิวเตอร ณ วันที ่1๑  มีนำคม 2559

งำนไฟฟ้ำถนน (00242)
ค่ำที่ดินและสิง่ก่อสร้ำง(542000) รวม 4,576,500.00     บำท
ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปกำร รวม 380,500.00    บำท

1.1 โครงกำรปรับปรุงตอ่เตมิห้องกองชำ่ง อบต. ก ำปัง จ ำนวน 100,000.00    บำท
ก่อสร้ำงปรับปรุงต่อเติมห้องกองช่ำง อบต. ก ำปัง

สภำพเดมิ เป็นห้องกองช่ำงมีสภำพเก่ำและทรุดโทรม พร้อมทัง้ไม่มีทำงลำดส ำหรับคนพิกำร
ด ำเนินกำร ปรับปรุงต่อเติมห้องกองช่ำง อบต.ก ำปัง
สถำนทีก่่อสร้ำง ทีท่ ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำปัง
งบประมำณ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ (หนึ่งแสนบำทถ้วน) 
หมำยเหตุ ปรำกฏตำมเอกสำรแผนพัฒนำสำมปี  (พ.ศ.2560-2562) ล ำดับที ่ 5   หน้ำ  87  
ฐำนอ ำนำจ: 

 - พ.ร.บ. ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 มำตรำ 16 (5)

ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน
1.2 โครงกำรปรับพ้ืนดนิโดยรอบอำคำรอเนกประสงค์และ จ ำนวน 71,000.00      บำท

เทพ้ืนคอนกรีต  อบต.ก ำปัง
ปรับพืน้ดินโดยรอบอำคำรอเนกประสงค์และเทพืน้คอนกรีต

สภำพเดมิ เป็นพืน้ดินทรุด 
ด ำเนินกำร ปรับพืน้ดินโดยรอบอำคำรอเนกค์ประสงค์และเทพืน้คอนกรีต

หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่ำ  ๑๖๘.๐๐  ตำรำงเมตร
สถำนทีก่่อสร้ำง ทีท่ ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำปัง
งบประมำณ ๗๑,๐๐๐.๐๐ (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันบำทถ้วน) 
หมำยเหตุ ปรำกฏตำมเอกสำรแผนพัฒนำสำมปี  (พ.ศ.2560-2562) ล ำดับที ่ 6   หน้ำ 87 

ฐำนอ ำนำจ:  - พ.ร.บ. ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 มำตรำ 16 (5) 
ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน

จ ำนวน

- มีก ำลังไฟฟำดำนนอกไมนอยกวำ 800 VA (480 Watts)
- สำมำรถส ำรองไฟฟำไดไมนอยกวำ 15 นำที

ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน

โครงกำร

โครงกำร
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1.3 โครงกำรเทพ้ืน  คสล.  หน้ำศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก จ ำนวน 91,000.00      บำท
เทพืน้  คสล.  หน้ำศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

สภำพเดมิ เป็นพืน้ดินและน้ ำขัง 
ด ำเนินกำร เทพืน้  คสล.  หน้ำศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  ขนำดกว้ำง  ๑๙.๐๐  เมตร  ยำว  ๑๔.๐๐  

เมตร  หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่ำ  ๒๖๖.๐๐  ตำรำงเมตร
สถำนทีก่่อสร้ำง ทีท่ ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำปัง
งบประมำณ ๙๑,๐๐๐.๐๐ (เก้ำหมื่นหนึ่งพันบำทถ้วน) 
หมำยเหตุ ปรำกฏตำมเอกสำรแผนพัฒนำสำมปี  (พ.ศ.2560-2562) ล ำดับที ่ 7   หน้ำ 87  
ฐำนอ ำนำจ: 

 - พ.ร.บ. ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 มำตรำ 16 (5) 
ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน

1.4 โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรเก็บเครื่องสูบน้ ำ จ ำนวน 118,500.00    บำท
ก่อสร้ำงอำคำรเก็บเคร่ืองสูบน้ ำ

สภำพเดมิ เป็นพืน้ทีโ่ล่ง 
ด ำเนินกำร ก่อสร้ำงอำคำรเก็บเคร่ืองสูบน้ ำ  ขนำดกว้ำง  ๔.๐๐  เมตร  ยำว  ๔.๐๐  เมตร

หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่ำ  ๑๖.๐๐  ตำรำงเมตร
สถำนทีก่่อสร้ำง ทีท่ ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำปัง
งบประมำณ 118,500.๐๐ (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันห้ำร้อยบำทถ้วน) 
หมำยเหตุ ปรำกฏตำมเอกสำรแผนพัฒนำสำมปี  (พ.ศ.2560-2562) ล ำดับที ่ 8   หน้ำ 87 
ฐำนอ ำนำจ: 

 - พ.ร.บ. ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 มำตรำ 16 (5) 

ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน

ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค จ ำนวน บำท

2.1 โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำง  บ้ำนซำด  หมู่ที ่ ๑ จ ำนวน บำท

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลำดยำง
สพำพเดมิ เป็นถนนหินคลุก  สำธำรณประโยชน์ในหมู่บ้ำน
ด ำเนินกำร ปรับปรุงผิวจรำจรแบบ  SINGLE  SURFACE  TREATMENT  ช่วงที ่ ๑ 

จำกถนนลำดยำงสำยบ้ำนจอก - บ้ำนซำด  พิกัด  E ๐๑๘๒๓๑๗  N  ๑๖๖๘๕๖๓  
ถึงบ้ำนนำงเหลียว พิกัด  E ๐๑๘๑๔๘๐  N ๑๖๖๘๖๑๔  ขนำดกว้ำง  ๕.๐๐  เมตร  
ยำว 860.00 เมตร ช่วงที ่2จำกบ้ำนนำงเหลียว  พิกัด  E ๐๑๘๑๔๘๐  N ๑๖๖๘๖๑๔  
ถึงบ้ำนนำยเพ็ง พิกัด E 0181284  N ๑๖๖๘๗๒๓  ขนำดกว้ำง  ๔.๐๐  เมตร  
ยำว 240.00 เมตร หรือพืน้ทีร่วมไม่น้อยกว่ำ ๕,๒๖๐.๐๐  ตำรำงเมตร  พร้อมป้ำยโครงกำร

2 ป้ำย (ป้ำยโครงกำร 1 ป้ำย ป้ำยประชำสัมพันธ์ 1 ป้ำย )
ตำมรูปแบบองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำปังก ำหนด

โครงกำร

โครงกำร

โครงกำร

4,196,000.00

๓๖๔,๐๐๐.๐๐
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สถำนทีก่่อสร้ำง บ้ำนซำด  หมู่ที ่ ๑  ต ำบลก ำปัง  อ ำเภอโนนไทย  จังหวัดนครรำชสีมำ
งบประมำณ ๓64,๐๐๐.๐๐ บำท (สำมแสนหกหมื่นส่ีพันบำทถ้วน)
หมำยเหตุ ปรำกฏตำมเอกสำรแผนพัฒนำสำมปี  (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)  ล ำดับที ่ 1     หน้ำ 15
ฐำนอ ำนำจ:

 - พ.ร.บ.  ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่  อปท.  พ.ศ.๒๕๔๒  มำตรำ  ๑๖ (๔)
ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน

2.2 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนกระสียว   หมู่ที ่๒     จ ำนวน ๒๐๗,๐๐๐.๐๐ บำท

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สภำพเดมิ เป็นถนนหินคลุก  สำธำรณประโยชน์ในหมู่บ้ำน
ด ำเนินกำร ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จำกบ้ำนนำยเงิน  พิกัด  E ๐๑๘๑๘๐  

N ๑๖๖๙๗๕๒  ถึงบ้ำนนำยทอง  พิกัด  E ๐๑๘๑๗๗๐  N ๑๖๖๘๗๖๓  ขนำดกว้ำง
4.00 เมตร ยำว  ๑๐๐.๐๐  เมตร  หนำ  ๐.๑๕  เมตร  พร้อมลูกรังไหล่ทำง  ๒  ข้ำง ๆ 
ละ 0.20 เมตร หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่ำ  ๔๐๐.๐๐  ตำรำงเมตร  พร้อมป้ำยโครงกำร  ๒  ป้ำย
(ป้ำยโครงกำร 1 ป้ำย ป้ำยประชำสัมพันธ์  ๑  ป้ำย)
ตำมรูปแบบองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำปังก ำหนด

สถำนทีก่่อสร้ำง บ้ำนกระเสียว  หมู่ที ่ ๒  ต ำบลก ำปัง  อ ำเภอโนนไทย  จังหวัดนครรำชสีมำ
งบประมำณ ๒๐๗,๐๐๐.๐๐ บำท (สองแสนเจ็ดพันบำทถ้วน)
หมำยเหตุ ปรำกฏตำมเอกสำรแผนพัฒนำสำมปี  (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)  ล ำดับที ่  5    หน้ำ  16
ฐำนอ ำนำจ:

 - พ.ร.บ.  ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่  อปท.  พ.ศ.๒๕๔๒  มำตรำ  ๑๖ (๔)
ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน

2.3 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้ำนจอก  หมู่ที ่ ๓          จ ำนวน ๒๗๑,๐๐๐.๐๐ บำท

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สภำพเดมิ เป็นถนนหินคลุก  สำธำรณประโยชน์ในหมู่บ้ำน
ด ำเนินกำร ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จำกทำงหลวงชนบท  พิกัด  E๐๑๘๑๙๙

N ๑๖๗๑๖๐๘  ถึงโรงงำนข้ำวเกรียบ  พิกัด  E ๐๑๘๒๑๓๓  N ๑๖๗๑๕๔๘  ขนำดกว้ำง 
3.50 เมตร ยำว  ๑๕๐.๐๐  เมตร  หนำ  ๐.๑๕  เมตร  พร้อมลูกรังไหล่ทำง  ๒  ข้ำง ๆ  
ละ 0.20 เมตร หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่ำ  ๕๒๕.๐๐  ตำรำงเมตร  พร้อมป้ำยโครงกำร  ๒  ป้ำย
(ป้ำยโครงกำร 1 ป้ำย ป้ำยประชำสัมพันธ์  ๑  ป้ำย)  
ตำมรูปแบบองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำปังก ำหนด

สถำนทีก่่อสร้ำง บ้ำนจอก  หมู่ที ่ ๓  ต ำบลก ำปัง  อ ำเภอโนนไทย  จังหวัดนครรำชสีมำ
งบประมำณ ๒๗๑,๐๐๐.๐๐ บำท (สองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบำทถ้วน)
หมำยเหตุ ปรำกฏตำมเอกสำรแผนพัฒนำสำมปี  (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)  ล ำดับที ่  8    หน้ำ 17
ฐำนอ ำนำจ:

 - พ.ร.บ.ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่ อปท. พ.ศ.๒๕๔๒ มำตรำ ๑๖(๔)
ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน

โครงกำร

โครงกำร
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2.4 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้ำนจำน  หมู่ที ่ ๔          จ ำนวน ๓๙๖,๐๐๐.๐๐ บำท

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สภำพเดมิ เป็นถนนหินคลุก  สำธำรณประโยชน์ในหมู่บ้ำน
ด ำเนินกำร ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จำกบ้ำนนำยแฉะ  พิกัด  E ๐๑๘๔๑๐๕  

N ๑๖๗๒๙๓๓  ถึงบ้ำนนำงไล  พิกัด  E ๐๑๘๔๑๑๓  N ๑๖๗๒๗๑๖  ขนำดกว้ำง
3.00 เมตร ยำว  ๒๕๖.๐๐  เมตร  หนำ  ๐.๑๕  เมตร  พร้อมลูกรังไหล่ทำง  ๒  ข้ำง ๆ ละ
0.20 เมตร หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่ำ  ๗๖๘.๐๐  ตำรำงเมตร  พร้อมป้ำยโครงกำร  ๒  ป้ำย
(ป้ำยโครงกำร 1 ป้ำย ป้ำยประชำสัมพันธ์  ๑  ป้ำย)  
ตำมรูปแบบองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำปังก ำหนด

สถำนทีก่่อสร้ำง บ้ำนจำน  หมู่ที ่ ๔  ต ำบลก ำปัง  อ ำเภอโนนไทย  จังหวัดนครรำชสีมำ
งบประมำณ ๓๙๖,๐๐๐.๐๐ บำท (สำมแสนเก้ำหมื่นหกพันบำทถ้วน)
หมำยเหตุ ปรำกฏตำมเอกสำรแผนพัฒนำสำมปี  (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)  ล ำดับที ่  12    หน้ำ 18
ฐำนอ ำนำจ:

 - พ.ร.บ.  ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่  อปท.  พ.ศ.๒๕๔๒  มำตรำ  ๑๖ (๔)
ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน

2.5 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนหนองแวง หมู่ที ่๕       จ ำนวน ๙๐,๐๐๐.๐๐ บำท

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สภำพเดมิ เป็นถนนหินคลุก  สำธำรณประโยชน์ในหมู่บ้ำน
ด ำเนินกำร ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จำกบ้ำนนำยหวัง  พิกัด  E ๐๑๘๑๑๕๔  

N ๑๖๗๑๗๐๓  ถึงบ้ำนนำยลัง  พิกัด  E ๐๑๘๑๑๕๘  N ๑๖๗๑๗๗๔  ขนำดกว้ำง
2.50 เมตร ยำว  ๗๐.๐๐  เมตร  หนำ  ๐.๑๕  เมตร  พร้อมลูกรังไหล่ทำง  ๒  ข้ำง ๆ ละ
0.20 เมตร หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่ำ  ๑๗๕.๐๐  ตำรำงเมตร 
ตำมรูปแบบองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำปังก ำหนด   

สถำนทีก่่อสร้ำง บ้ำนหนองแวง  หมู่ที ่ ๕  ต ำบลก ำปัง  อ ำเภอโนนไทย  จังหวัดนครรำชสีมำ
งบประมำณ ๙0,๐๐๐.๐๐ บำท (เก้ำหมื่นบำทถ้วน)
หมำยเหตุ ปรำกฏตำมเอกสำรแผนพัฒนำสำมปี  (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)  ล ำดับที ่  16    หน้ำ 19
ฐำนอ ำนำจ:

 - พ.ร.บ.  ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่  อปท.  พ.ศ.๒๕๔๒  มำตรำ  ๑๖ (๔)
ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน

2.6 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้ำนอ้อ  หมู่ที ่ ๖            จ ำนวน ๒๔๔,๐๐๐.๐๐ บำท

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สภำพเดมิ เป็นถนนหินคลุก  สำธำรณประโยชน์ในหมู่บ้ำน
ด ำเนินกำร ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จำกทำงหลวงชนบท  พิกัด  E ๐๑๘๗๐๒๐  

N ๑๖๗๕๑๓๗  ถึงบ้ำนนำงลิด  พิกัด  E ๐๑๘๗๐๓๑  N ๑๖๗๕๐๒๑  ขนำดกว้ำง
4.00 เมตร ยำว  ๑๑๘.๐๐  เมตร  หนำ  ๐.๑๕  เมตร  พร้อมลูกรังไหล่ทำง  ๒  ข้ำง ๆ ละ

โครงกำร
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0.20 เมตร หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่ำ  ๔๗๒.๐๐  ตำรำงเมตร  พร้อมป้ำยโครงกำร  ๒  ป้ำย
(ป้ำยโครงกำร 1 ป้ำย ป้ำยประชำสัมพันธ์  ๑  ป้ำย)
ตำมรูปแบบองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำปังก ำหนด

สถำนทีก่่อสร้ำง บ้ำนอ้อ  หมู่ที ่ ๖  ต ำบลก ำปัง  อ ำเภอโนนไทย  จังหวัดนครรำชสีมำ
งบประมำณ ๒๔๔,๐๐๐.๐๐ บำท (สองแสนส่ีหมื่นส่ีพันบำทถ้วน)
หมำยเหตุ ปรำกฏตำมเอกสำรแผนพัฒนำสำมปี  (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)  ล ำดับที ่  19    หน้ำ 20
ฐำนอ ำนำจ:

 - พ.ร.บ.  ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่  อปท.  พ.ศ.๒๕๔๒  มำตรำ  ๑๖ (๔)
ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน

2.7 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนนำ หมู่ที ่ ๗ ๒๐๗,๐๐๐.๐๐ บำท

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สภำพเดมิ เป็นถนนหินคลุก  สำธำรณประโยชน์ในหมู่บ้ำน
ด ำเนินกำร ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จำกบ้ำนนำยสมบัติ  พิกัด  E ๐๑๘๒๒๔๔  

N ๑๖๗๓๑๕๔  ถึงบ้ำนนำยบุญ  พิกัด  E ๐๑๘๒๒๓๗  N ๑๖๗๓๐๕๔  ขนำดกว้ำง
4.00 เมตร ยำว  ๑๐๐.๐๐  เมตร  หนำ  ๐.๑๕  เมตร  พร้อมลูกรังไหล่ทำง  ๒  ข้ำง ๆ ละ
0.20 เมตร หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่ำ  ๔๐๐.๐๐  ตำรำงเมตร  พร้อมป้ำยโครงกำร  ๒  ป้ำย
(ป้ำยโครงกำร 1 ป้ำย ป้ำยประชำสัมพันธ์  ๑  ป้ำย)
ตำมรูปแบบองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำปังก ำหนด

สถำนทีก่่อสร้ำง บ้ำนนำ  หมู่ที ่ ๗  ต ำบลก ำปัง  อ ำเภอโนนไทย  จังหวัดนครรำชสีมำ
งบประมำณ ๒๐๗,๐๐๐.๐๐ บำท (สองแสนเจ็ดพันบำทถ้วน)
หมำยเหตุ ปรำกฏตำมเอกสำรแผนพัฒนำสำมปี  (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)  ล ำดับที ่ 26     หน้ำ  21
ฐำนอ ำนำจ:

 - พ.ร.บ.  ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่  อปท.  พ.ศ.๒๕๔๒  มำตรำ  ๑๖ (๔)
ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน

2.8 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้ำนก ำปัง  หมู่ที ่ ๘         จ ำนวน ๒๖๔,๐๐๐.๐๐ บำท

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สภำพเดมิ เป็นถนนหินคลุก  สำธำรณประโยชน์ในหมู่บ้ำน
ด ำเนินกำร ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จำกถนนคอนกรีตเดิม  พิกัด  E ๐๑๘๓๘๐๐  

N ๑๖๖๘๕๖๒  ถึงนำนำยต๋อย  พิกัด  E ๐๑๘๓๘๒๘  N ๑๖๖๘๕๐๐  ขนำดกว้ำง
5.00 เมตร ยำว  ๑๐๐.๐๐  เมตร  หนำ  ๐.๑๕  เมตร  พร้อมลูกรังไหล่ทำง  ๒  ข้ำง ๆ ละ
0.20 เมตร หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่ำ  ๕๐๐.๐๐  ตำรำงเมตร  พร้อมวำงท่อ คสล.
ขนำด  ศก.  ๐.๔๐  เมตร  จ ำนวน  ๘.๐๐  ท่อน  ป้ำยโครงกำร  ๒  ป้ำย (ป้ำยโครงกำร
1 ป้ำย ป้ำยประชำสัมพันธ์  ๑  ป้ำย)  ตำมรูปแบบองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำปังก ำหนด

สถำนทีก่่อสร้ำง บ้ำนก ำปัง  หมู่ที ่ ๘  ต ำบลก ำปัง  อ ำเภอโนนไทย  จังหวัดนครรำชสีมำ
งบประมำณ ๒59,๐๐๐.๐๐ บำท (สองแสนห้ำหมื่นเก้ำพันบำทถ้วน)

จ ำนวน
โครงกำร
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หมำยเหตุ ปรำกฏตำมเอกสำรแผนพัฒนำสำมปี  (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)  ล ำดับที ่  31    หน้ำ  23
ฐำนอ ำนำจ:

 - พ.ร.บ.  ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่  อปท.  พ.ศ.๒๕๔๒  มำตรำ  ๑๖ (๔)
ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน

2.9 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้ำนใหมน่ำรี  หมู่ที ่ ๙     จ ำนวน ๒๐๗,๐๐๐.๐๐ บำท

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สภำพเดมิ เป็นถนนหินคลุก  สำธำรณประโยชน์ในหมู่บ้ำน
ด ำเนินกำร ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จำกบ้ำนนำยเรียบ  พิกัด  E ๐๑๘๒๘๙๙  

N ๑๖๗๓๐๗๖  ถึงบ้ำนนำยออ  พิกัด  E ๐๑๘๒๙๗๙  N ๑๖๗๓๑๓๕  ขนำดกว้ำง
4.00 เมตร ยำว  ๑๐๐.๐๐  เมตร  หนำ  ๐.๑๕  เมตร  พร้อมลูกรังไหล่ทำง  ๒  ข้ำง ๆ ละ
0.20 เมตร หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่ำ  ๔๐๐.๐๐  ตำรำงเมตร  พร้อมป้ำยโครงกำร  ๒  ป้ำย
(ป้ำยโครงกำร 1 ป้ำย ป้ำยประชำสัมพันธ์  ๑  ป้ำย)
ตำมรูปแบบองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำปังก ำหนด

สถำนทีก่่อสร้ำง บ้ำนใหม่นำรี  หมู่ที ่ ๙  ต ำบลก ำปัง  อ ำเภอโนนไทย  จังหวัดนครรำชสีมำ
งบประมำณ ๒๐๗,๐๐๐.๐๐ บำท (สองแสนเจ็ดพันบำทถ้วน)
หมำยเหตุ ปรำกฏตำมเอกสำรแผนพัฒนำสำมปี  (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)  ล ำดับที ่  37    หน้ำ  24

ฐำนอ ำนำจ:
 - พ.ร.บ.  ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่  อปท.  พ.ศ.๒๕๔๒  มำตรำ  ๑๖ (๔)
ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้ำนโนนหัวนำ  หมู่ที ่๑๐  จ ำนวน ๒๓๑,๐๐๐.๐๐ บำท

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สภำพเดมิ เป็นถนนหินคลุก  สำธำรณประโยชน์ในหมู่บ้ำน
ด ำเนินกำร ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จำกบ้ำนนำยพูม  พิกัด  E ๐๑๘๔๙๘๑  

N ๑๖๗๒๘๗๓  ถึงบ้ำนนำงบัวไหล  พิกัด  E ๐๑๘๔๙๗๘  N ๑๖๗๒๙๘๐  ขนำดกว้ำง
4.00 เมตร ยำว  ๑๑๒.๐๐  เมตร  หนำ  ๐.๑๕  เมตร  พร้อมลูกรังไหล่ทำง  ๒  ข้ำง ๆ ละ
0.20 เมตร หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่ำ  ๔๔๘.๐๐  ตำรำงเมตร  พร้อมป้ำยโครงกำร  ๒  ป้ำย
(ป้ำยโครงกำร 1 ป้ำย ป้ำยประชำสัมพันธ์  ๑  ป้ำย)
ตำมรูปแบบองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำปังก ำหนด

สถำนทีก่่อสร้ำง บ้ำนโนนหัวนำ  หมู่ที ่ ๑๐  ต ำบลก ำปัง  อ ำเภอโนนไทย  จังหวัดนครรำชสีมำ
งบประมำณ ๒๓๑,๐๐๐.๐๐ บำท (สองแสนสำมหมื่นหนึ่งพันบำทถ้วน)
หมำยเหตุ ปรำกฏตำมเอกสำรแผนพัฒนำสำมปี  (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)  ล ำดับที ่  39    หน้ำ 25
ฐำนอ ำนำจ:

 - พ.ร.บ.  ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่  อปท.  พ.ศ.๒๕๔๒  มำตรำ  ๑๖ (๔)
ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน

โครงกำร
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2.11 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้ำนตะกุด  หมู่ที ่ ๑๑      จ ำนวน ๒๑๐,๐๐๐.๐๐ บำท

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สภำพเดมิ เป็นถนนหินคลุก  สำธำรณประโยชน์ในหมู่บ้ำน
ด ำเนินกำร ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จำกบ้ำนนำยพร  พิกัด  E ๐๑๘๒๓๑๘  

N ๑๖๗๓๔๓๔  ถึงบ้ำนนำยสุด  พิกัด  E ๐๑๘๒๓๙๖  N ๑๖๗๓๔๔๔  ขนำดกว้ำง
3.00 เมตร ยำว  ๑๓๕.๐๐  เมตร  หนำ  ๐.๑๕  เมตร  พร้อมลูกรังไหล่ทำง  ๒  ข้ำง ๆ ละ
0.20 เมตร หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่ำ  ๔๐๕.๐๐  ตำรำงเมตร  พร้อมป้ำยโครงกำร  ๒  ป้ำย
(ป้ำยโครงกำร 1 ป้ำย ป้ำยประชำสัมพันธ์  ๑  ป้ำย)
ตำมรูปแบบองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำปังก ำหนด

สถำนทีก่่อสร้ำง บ้ำนตะกุด  หมู่ที ่ ๑๑  ต ำบลก ำปัง  อ ำเภอโนนไทย  จังหวัดนครรำชสีมำ
งบประมำณ ๒๑๐,๐๐๐.๐๐ บำท (สองแสนหนึ่งหมื่นบำทถ้วน)
หมำยเหตุ ปรำกฏตำมเอกสำรแผนพัฒนำสำมปี  (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)  ล ำดับที ่  44    หน้ำ  27
ฐำนอ ำนำจ:

 - พ.ร.บ.  ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่  อปท.  พ.ศ.๒๕๔๒  มำตรำ  ๑๖ (๔)
ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน

2.12 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้ำนไพล  หมู่ที ่ ๑๒        จ ำนวน ๑๒๖,๐๐๐.๐๐ บำท

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สภำพเดมิ เป็นถนนหินคลุก  สำธำรณประโยชน์ในหมู่บ้ำน
ด ำเนินกำร ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จำกบ้ำนนำงชวน  พิกัด  E ๐๑๘๕๘๓๗  

N ๑๖๗๔๐๗๙  ถึงบ้ำนนำยหวำย  พิกัด  E ๐๑๘๕๘๔๐  N ๑๖๗๔๑๒๘  ขนำดกว้ำง
4.00 เมตร  ยำว  ๖๐.๐๐  เมตร  หนำ  ๐.๑๕  เมตร  พร้อมลูกรังไหล่ทำง  ๒  ข้ำงๆ ละ
0.50 เมตร หรือพืน้ทีร่วมไม่น้อยกว่ำ  ๒๔๐.๐๐  ตำรำงเมตร  พร้อมป้ำยโครงกำร  ๒  ป้ำย
(ป้ำยโครงกำร 1 ป้ำย ป้ำยประชำสัมพันธ์  ๑  ป้ำย)
ตำมรูปแบบองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำปังก ำหนด

งบประมำณ ๑๒๖,๐๐๐.๐๐ บำท หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันบำทถ้วน)
หมำยเหตุ ปรำกฏตำมเอกสำรแผนพัฒนำสำมปี  (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)  ล ำดับที ่ 49     หน้ำ 28
ฐำนอ ำนำจ:

 - พ.ร.บ.  ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่  อปท.  พ.ศ.๒๕๔๒  มำตรำ  ๑๖ (๔)
ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน

2.13 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้ำนจำนเหนือ  หมู่ที ่๑๓   จ ำนวน ๒๑๑,๐๐๐.๐๐ บำท

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สภำพเดมิ เป็นถนนหินคลุก  สำธำรณประโยชน์ในหมู่บ้ำน
ด ำเนินกำร ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จำกบ้ำนนำยเมือง  พิกัด  E ๐๑๘๓๙๘๙  

N ๑๖๗๓๓๕๖  ถึงบ้ำนผู้ใหญเพ็ญ  พิกัด  E ๐๑๘๔๐๙๑  N ๑๖๗๓๓๖๘  ขนำดกว้ำง
4.00 เมตร ยำว  ๑๐๒.๐๐  เมตร  หนำ  ๐.๑๕  เมตร  พร้อมลูกรังไหล่ทำง  ๒  ข้ำง ๆ ละ
0.20 เมตร หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่ำ  ๔๐๘.๐๐  ตำรำงเมตร  พร้อมป้ำยโครงกำร  ๒  ป้ำย
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(ป้ำยโครงกำร 1 ป้ำย ป้ำยประชำสัมพันธ์  ๑  ป้ำย)
ตำมรูปแบบองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำปังก ำหนด

สถำนทีก่่อสร้ำง บ้ำนจำนเหนือ  หมู่ที ่ ๑๓  ต ำบลก ำปัง  อ ำเภอโนนไทย  จังหวัดนครรำชสีมำ
งบประมำณ ๒๑๑,๐๐๐.๐๐ บำท (สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบำทถ้วน)
หมำยเหตุ ปรำกฏตำมเอกสำรแผนพัฒนำสำมปี  (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)  ล ำดับที ่  53    หน้ำ 30
ฐำนอ ำนำจ:

 - พ.ร.บ.  ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่  อปท.  พ.ศ.๒๕๔๒  มำตรำ  ๑๖ (๔)
ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน

2.14 โครงกำรก่อสร้ำงท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กบ้ำนจำนเหนือ หมู่ที ่๑๓ จ ำนวน ๓๖๑,๐๐๐.๐๐ บำท

ก่อสร้ำงท่อเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก
สภำพเดมิ เป็นคลองน้ ำ  ไม่มีถนนข้ำม 
ด ำเนินกำร ก่อสร้ำงท่อเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก  พิกัด  E ๐๑๘๔๔๑๙  N ๑๖๗๔๖๖๒  

ขนำดกว้ำง  ๒.๑๐  สูง  ๒.๑๐  เมตร  ควำมยำว  ๖.๐๐  เมตร  ชนิด  ๒  ช่อง
ไม่มีมุมเฉียง ไม่มีงำนผิวทำงหลังท่อ  พร้อมป้ำยโครงกำร  ๒  ป้ำย
(ป้ำยโครงกำร 1 ป้ำย ป้ำยประชำสัมพันธ์  ๑  ป้ำย)
ตำมรูปแบบองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำปังก ำหนด

สถำนทีก่่อสร้ำง บ้ำนจำนเหนือ  หมู่ที ่ ๑๓  ต ำบลก ำปัง  อ ำเภอโนนไทย  จังหวัดนครรำชสีมำ
งบประมำณ ๓61,๐๐๐.๐๐ บำท (สำมแสนหกหมื่นหนึ่งพันบำทถ้วน)
หมำยเหตุ ปรำกฏตำมเอกสำรแผนพัฒนำสำมปี  (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)  ล ำดับที ่  85    หน้ำ 38
ฐำนอ ำนำจ:

 - พ.ร.บ.  ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่  อปท.  พ.ศ.๒๕๔๒  มำตรำ  ๑๖ (๔)
ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน

2.15 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้ำนอ้อเหนือ  หมู่ที ่ ๑๔   จ ำนวน ๒๐๗,๐๐๐.๐๐ บำท

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สภำพเดมิ เป็นถนนหินคลุก  สำธำรณประโยชน์ในหมู่บ้ำน
ด ำเนินกำร ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จำกบ้ำนนำยอูด  พิกัด  E ๐๑๘๖๑๒๔  

N ๑๖๗๔๖๓๐  ถึงนำนำงแจ่ม  พิกัด  E ๐๑๘๖๐๔๑  N ๑๖๗๔๖๕๑  ขนำดกว้ำง
4.00 เมตร ยำว  ๑๐๐.๐๐  เมตร  หนำ  ๐.๑๕  เมตร  พร้อมลูกรังไหล่ทำง  ๒  ข้ำง ๆ ละ
0.20 เมตร หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่ำ  ๔๐๐.๐๐  ตำรำงเมตร  พร้อมป้ำยโครงกำร  ๒  ป้ำย
(ป้ำยโครงกำร 1 ป้ำย ป้ำยประชำสัมพันธ์  ๑  ป้ำย)
ตำมรูปแบบองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำปังก ำหนด

สถำนทีก่่อสร้ำง บ้ำนอ้อเหนือ  หมู่ที ่ ๑๔  ต ำบลก ำปัง  อ ำเภอโนนไทย  จังหวัดนครรำชสีมำ
งบประมำณ ๒๐๗,๐๐๐.๐๐ บำท (สองแสนเจ็ดพันบำทถ้วน)
หมำยเหตุ ปรำกฏตำมเอกสำรแผนพัฒนำสำมปี  (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)  ล ำดับที ่  55    หน้ำ 30
ฐำนอ ำนำจ:
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 - พ.ร.บ.  ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่  อปท.  พ.ศ.๒๕๔๒  มำตรำ  ๑๖ (๔)
ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน

2.16 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนนำรีพัฒนำ หมู่ที ่๑๕    จ ำนวน ๑๔๕,๐๐๐.๐๐ บำท

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สภำพเดมิ เป็นถนนหินคลุก  สำธำรณประโยชน์ในหมู่บ้ำน
ด ำเนินกำร ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ช่วงที ่ ๑  จำกถนนคอนกรีตเดิม  พิกัด

E ๐๑๘๓๔๖๖ N ๑๖๗๒๘๘๑ ถึงถนนคอนกรีตเดิม พิกัด E ๐๑๘๓๔๙๓ N ๑๖๗๒๘๓๙
ขนำดกว้ำง  ๕.๐๐  เมตร  ยำว  ๕๔.๐๐  เมตร  หนำ  ๐.๑๕  เมตร  พร้อมลูกรังไหล่ทำง
2 ข้ำง ๆ ละ  ๐.๒๐  เมตร  หรือพืน้ทีร่วมไม่น้อยกว่ำ  ๔๐๕.๐๐  ตำรำงเมตร
พร้อมป้ำยโครงกำร 2 ป้ำย 
(ป้ำยโครงกำร 1 ป้ำย ป้ำยประชำสัมพันธ์  ๑  ป้ำย)
ตำมรูปแบบองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำปังก ำหนด

สถำนทีก่่อสร้ำง บ้ำนนำรีพัฒนำ  หมู่ที ่ ๑5  ต ำบลก ำปัง  อ ำเภอโนนไทย  จังหวัดนครรำชสีมำ
งบประมำณ ๑๔๕,๐๐๐.๐๐ บำท หนึ่งแสนส่ีหมื่นห้ำพันบำทถ้วน)
หมำยเหตุ ปรำกฏตำมเอกสำรแผนพัฒนำสำมปี  (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)  ล ำดับที ่   57   หน้ำ  31
ฐำนอ ำนำจ:

 - พ.ร.บ.  ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่  อปท.  พ.ศ.๒๕๔๒  มำตรำ  ๑๖ (๔)
ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน

2.17 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนใหมพั่ฒนำ หมู่ที ่๑6    จ ำนวน 328,000.00    บำท

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สภำพเดมิ เป็นถนนหินคลุก  สำธำรณประโยชน์ในหมู่บ้ำน
ด ำเนินกำร ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ช่วงที ่1 จำกถนนคอนกรีตเดิม  พิกัด  

E ๐๑๘๓๒๒๒  N ๑๖๗๓๖๐๖  ถึงนำนำยยงค์  พิกัด  E ๐๑๘๓๑๓๗   N ๑๖๗๓๖๘๒
ขนำดกว้ำง ๕.๐๐ เมตร ยำว ๑๑๕.๐๐ เมตร หนำ ๐.๑๕ เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทำง ๒ ข้ำงๆ  
ละ ๐.๒๐  เมตร  ช่วงที ่๒ จำกถนนคอนกรีตเดิม พิกัด E ๐๑๘๓๒๐๙  N ๑๖๗๓๖๑๐
ถึงบ้ำนนำงสงค์  พิกัด  E ๐๑๘๓๑๙๗  N ๑๖๗๓๖๐๓  ขนำดกว้ำง  ๔.๐๐  เมตร
ยำว 15.00 เมตร หนำ  ๐.๑๕  เมตร  พร้อมลูกรังไล่ทำง  ๒  ข้ำงๆ ละ  ๐.๒๐  เมตร
หรือพืน้ทีร่วมไม่น้อยกว่ำ ๖๓๕.๐๐ ตำรำงเมตร พร้อมป้ำยโครงกำร ๒ ป้ำย
(ป้ำยโครงกำร 1 ป้ำย ป้ำยประชำสัมพันธ์  ๑  ป้ำย)
ตำมรูปแบบองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำปังก ำหนด

สถำนทีก่่อสร้ำง บ้ำนใหม่พัฒนำ  หมู่ที ่ ๑๖  ต ำบลก ำปัง  อ ำเภอโนนไทย  จังหวัดนครรำชสีมำ
งบประมำณ 328,๐๐๐.๐๐ บำท (สำมแสนสองหมื่นแปดพันบำทถ้วน)
หมำยเหตุ ปรำกฏตำมเอกสำรแผนพัฒนำสำมปี  (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)  ล ำดับที ่  60    หน้ำ  32
ฐำนอ ำนำจ:

 - พ.ร.บ.  ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่  อปท.  พ.ศ.๒๕๔๒  มำตรำ  ๑๖ (๔)
ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน
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โครงกำรขยำยเขตประปำ  บ้ำนจำน  หมู่ที ่ ๔ ๑๒๗,๐๐๐.๐๐ บำท
ขยำยเขตประปำหมู่บ้ำน

สภำพเดมิ เป็นพืน้ที ่ไม่มีท่อเมนต์ประปำ
ด ำเนินกำร ขยำยเขตประปำ  ท่อ  PVC  ชั้น ๘.๕ แบบ 

ช่วงที ่ ๑ จำกบ้ำนนำยทองถึงส่ีแยกบ้ำนนำยเพิม่  ระยะทำงวำงท่อPVC ๒๔๐.๐๐ เมตร
ช่วงที ่ ๒ จำกบ้ำนนำยเพิม่ถึงบ้ำนนำยก้อน  ระยะทำงวำงท่อPVC  200.๐๐ เมตร
ช่วงที ่ ๓ จำกส่ีแยกบ้ำนนำยเพิม่ถึงบ้ำนนำยอ้วน  ระยะทำงวำงท่อPVC  ๒๕๐.๐๐ เมตร
พร้อมป้ำยโครงกำร  ๒  ป้ำย  (ป้ำยโครงกำร  ๑  ป้ำย  ป้ำยประชำสัมพันธ์  ๑  ป้ำย)
ตำมรูปแบบองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำปังก ำหนด

สถำนทีก่่อสร้ำง บ้ำนจำน  หมู่ที ่ ๔  ต ำบลก ำปัง  อ ำเภอโนนไทย  จังหวัดนครรำชสีมำ
งบประมำณ (หนึ่งแสนห้ำหมื่นหนึ่งพันบำทถ้วน)
หมำยเหตุ ปรำกฏตำมเอกสำรแผนพัฒนำสำมปี  (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)  ล ำดับที ่   9   หน้ำ 41
ฐำนอ ำนำจ:

 - พ.ร.บ.  ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่  อปท.  พ.ศ.๒๕๔๒  มำตรำ  ๑๖ (๔)
(กำรประชุมพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2560 
วำรที ่2 ขั้นแปรญัตติ ทีป่ระชุมสภำ มีมติให้เห็นชอบกับค ำแปรญัตติ โดยเปล่ียนแปลง
ควำมประสงค์ทีข่ออนุมัติจ่ำยและขอต้ังเป็นรำยกำรใหม่ ช่วงที ่2 จำกส่ีแยกบ้ำนนำยเพิม่
ถึงศำลตำปูใ่หม่ ระยะทำงว่ำงท่อPVC 310.00 เมตร เป็น จำกบ้ำนนำยเพิม่ถึงบ้ำนนำยก้อน
ระยะทำงวำงท่อ PVC 200.00 เมตร)
(กำรประชมุพิจำรณำร่ำงขอ้บัญญัตงิบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2560 
วำรที ่2 ขั้นแปรญัตต ิทีป่ระชมุสภำ มมีตใิห้เห็นชอบกับค ำแปรญัตต ิโดยเปลี่ยนแปลง
ควำมประสงค์ทีข่ออนุมตัจิ่ำยและขอลดยอดจำกเดมิตั้งไว้ 151,000.-บำท เป็น 127,000.-บำท
คงเหลือ 24,0000.-บำท โอนยอดเงินไปตั้งเป็นรำยกำรใหม ่แผนงำนเคหะชมุชน งบเงินอุดหนุน 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำขยำยเขตไฟฟ้ำหมู่บ้ำน จำกบ้ำนนำยเพ็งถึงบ้ำนนำงรวม ระยะทำง 341.00 เมตร
บ้ำนซำด หมู่ที ่1 ต ำบลก ำปัง อ ำเภอโนนไทย จังหวัดนครรำชสีมำ)
ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน

งบเงินอุดหนุน (600000) ๙๗๔,๐๐๐.๐๐ บำท
เงินอุดหนุน (610000) ๙๗๔,๐๐๐.๐๐ บำท
เงินอุดหนุนหน่วยงำนของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็นสำธำรณประโยชน์
๑.๑  อุดหนุนส ำนักงำนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค  ตำมโครงกำร ๙๗๔,๐๐๐.๐๐ บำท
      ขยำยเขตระบบไฟฟ้ำสำธำรณะให้แก่ส ำนักงำนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำคเขต
      อ ำเภอโนนไทย  จังหวัดนครรำชสีมำ

1.1.1 เงินอุดหนุนส ำนักงำนไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค  ตำมโครงกำร ๖๐,๐๐๐.๐๐ บำท

ขยำยเขตระบบไฟฟ้ำสำธำรณะให้แก่ส ำนักงำนกำรไฟฟ้ำ
ส่วนภูมิภำคเขตอ ำเภอโนนไทย  จังหวัดนครรำชสีมำ
 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำขยำยเขตไฟฟ้ำหมู่บ้ำน  ช่วงที ่ ๑  จำกบ้ำนนำยอนุพงค์ถึง

รวม
รวม

จ ำนวน

๒.๑๘

จ ำนวน

จ ำนวน
โครงกำร

151,000 บำท
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ถึงบ้ำนนำงแสวง  ระยะทำง  20.๐๐  เมตร   ช่วงที ่ ๒  จำกบ้ำนนำงเลไล
ถึงบ้ำนนำยยอด  ระยะทำง  6๐.๐๐  เมตร  บ้ำนอ้อ หมู่ที ่6  
ต ำบลก ำปัง  อ ำเภอโนนไทย  จังหวัดนครรำชสีมำ
ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน
หมำยเหตุ :  ปรำกฏตำมเอกสำรแผนพัฒนำสำมปี  (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)  ล ำดับที ่ 15   หน้ำที ่42

1.1.2 เงินอุดหนุนส ำนักงำนไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค  ตำมโครงกำร ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บำท

ขยำยเขตระบบไฟฟ้ำสำธำรณะให้แก่ส ำนักงำนกำรไฟฟ้ำ
ส่วนภูมิภำคเขตอ ำเภอโนนไทย  จังหวัดนครรำชสีมำ
 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำขยำยเขตไฟฟ้ำหมู่บ้ำน  ช่วงที ่ ๑  จำกบ้ำนนำงเสน่ห์ถึง
ถึงบ้ำนนำยนึก  ระยะทำง  1๐๐.๐๐  เมตร   ช่วงที ่ ๒  จำกบ้ำนนำยทอง
ถึงบ้ำนนำยสงัด  ระยะทำง  ๑56.๐๐  เมตร  ช่วงที ่3 จำกบ้ำนนำงลอย  
ถึงบ้ำนนำงหยุด  ระยะทำง 340.00 เมตร  บ้ำนโนนหัวนำ หมูที ่ ๑0  
ต ำบลก ำปัง  อ ำเภอโนนไทย  จังหวัดนครรำชสีมำ
ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน
หมำยเหตุ :  ปรำกฏตำมเอกสำรแผนพัฒนำสำมปี  (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)  ล ำดับที ่  28  หน้ำที ่45

1.1.3 เงินอุดหนุนส ำนักงำนไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค  ตำมโครงกำร ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บำท
ขยำยเขตระบบไฟฟ้ำสำธำรณะให้แก่ส ำนักงำนกำรไฟฟ้ำ
ส่วนภูมิภำคเขตอ ำเภอโนนไทย  จังหวัดนครรำชสีมำ
 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำขยำยเขตไฟฟ้ำหมู่บ้ำน  จำกบ้ำนนำยหวำย
ถึงบ้ำนนำยพัน  ระยะทำง  ๔๗๕.๐๐  เมตร  บ้ำนไพล  หมู่ที ่ ๑๒
ต ำบลก ำปัง  อ ำเภอโนนไทย  จังหวัดนครรำชสีมำ
ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน
หมำยเหตุ :  ปรำกฏตำมเอกสำรแผนพัฒนำสำมปี  (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)  ล ำดับที ่ 33   หน้ำที ่ 46

1.1.4 เงินอุดหนุนส ำนักงำนไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค  ตำมโครงกำร ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บำท
ขยำยเขตรบบไฟฟ้ำสำธำรณะให้แก่ส ำนักงำนกำรไฟฟ้ำ
ส่วนภูมิภำคเขตอ ำเภอโนนไทย  จังหวัดนครรำชสีมำ
 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำขยำยเขตไฟฟ้ำหมู่บ้ำน  ช่วงที ่ ๑  จำกบ้ำนนำยสมปอง
ถึงบ้ำนนำยพัน  ระยะทำง  ๘๐.๐๐  เมตร   ช่วงที ่ ๒  จำกบ้ำนนำยเชิด
ถึงบ้ำนนำงจำก  ระยะทำง  ๑๔๕.๐๐  เมตร  บ้ำนจำนเหนือ  หมูที ่ ๑๓  
ต ำบลก ำปัง  อ ำเภอโนนไทย  จังหวัดนครรำชสีมำ
ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน
หมำยเหตุ :  ปรำกฏตำมเอกสำรแผนพัฒนำสำมปี  (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)  ล ำดับที ่  35  หน้ำที ่ 47

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน
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1.1.5 เงินอุดหนุนส ำนักงำนไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค  ตำมโครงกำร ๒๑๔,๐๐๐.๐๐ บำท
ขยำยเขตรบบไฟฟ้ำสำธำรณะให้แก่ส ำนักงำนกำรไฟฟ้ำ
ส่วนภูมิภำคเขตอ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ จ ำนวน 214,000.-บำท
 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำขยำยเขตไฟฟ้ำหมู่บ้ำน  จำกบ้ำนนำยเพ็งถึงบ้ำนนำงรวม
ระยะทำง 341.00 เมตร บ้ำนซำดหมู่ที ่1 
ต ำบลก ำปัง  อ ำเภอโนนไทย  จังหวัดนครรำชสีมำ
หมำยเหตุ :  ปรำกฏตำมเอกสำรแผนพัฒนำสำมปี  (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)  ล ำดับที ่ 2  หน้ำที ่ 39
กำรประชมุพิจำรณำร่ำงขอ้บัญญัตงิบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ.2560 วำระที ่2 ขั้นแปรญัตติ
ทีป่ระชมุสภำฯ มมีตเิห็นชอบกับค ำแปรญัตตใิห้ตั้งเป็นรำยกำรใหม่
(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนเคหะและชุมชน)

จ ำนวน
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รวม บำท

รวม บำท
รวม บำท

1 บำท
1.1 จ ำนวน บำท

- เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรออกบริกำรประชำชนเคล่ือนทีจ่ัดท ำตู้รับเร่ืองร้องทุกข์  
ร้องเรียนประจ ำหมู่บ้ำน  กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร โดยจัดท ำแผ่นพับ  ใบปลิว 

กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนและควำมพึงพอใจของประชำชน  กำรจัดท ำป้ำยปิด

          ฐำนอ ำนำจ : พรบ.สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗
แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มำตรำ ๖7 (6)

 - พ.ร.บ. ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 มำตรำ 16 (16)
 - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ อปท. พ.ศ.2542

1.2 จ ำนวน บำท
-

          ฐำนอ ำนำจ : พรบ.สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗
แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มำตรำ ๖7 (9)

 - พ.ร.บ. ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 มำตรำ 16 (10) (19) (30)
 - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ อปท. พ.ศ.2542

1.3 จ ำนวน บำท

-
          ฐำนอ ำนำจ : พรบ.สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗

แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มำตรำ ๖7 (6) (8) , 68 (6)

รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยทัว่ไป  
ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. 2560

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำปงั   อ ำเภอโนนไทย   จังหวัดนครรำชสีมำ

ดำ้นบริกำรชมุชนและสังคม  (00200)แผนงำนสร้ำงควำมเขม้แขง็ของชมุชน(00250)
งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเขม้แขง็ชมุชน 205,000.00 

ค่ำใชจ้่ำยโครงกำรพัฒนำกำรบริหำรงำนทีม่ปีระสิทธิภำพ 25,000.00 

งบด ำเนินกำร  (530000) 205,000.00 
ค่ำใชส้อย  (532000) 205,000.00 
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัตริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน)

โปสเตอร์  เอกสำรสรุปผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประกำศข้อมูลข่ำวสำรประจ ำหมู่บ้ำน/ชุมชน  

ค่ำใชจ้่ำยเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพตดิ 100,000.00 
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน)

ค่ำใชจ้่ำยตำมโครงกำรส่งเสริมควำมเขม้แขง็ของชมุชนใน 50,000.00 
ต ำบลก ำปัง
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรส่งเสริมควำมเข้มแข็งของชุมชนในต ำบลก ำปัง

 - พ.ร.บ. ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 
มำตรำ 16 (6) (10) (11) (12)(15)(19)
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 - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ อปท. พ.ศ.2542

1.4 ค่ำใชจ้่ำยโครงกำรครอบครัวสีขำว ครอบครัวเขม้แขง็ จ ำนวน บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรครอบครัวสีขำว ครอบครัวเข้มแข็ง

          ฐำนอ ำนำจ : พรบ.สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗
แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มำตรำ ๖7 (6) (8) , 68 (6)

 - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ อปท. พ.ศ.2542

รวม บำท
รวม บำท

ไม่มี
เงินอุดหนุน  (561000) - 

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน)

งบเงินอุดหนุน  (560000) - 

30,000.00            

 - พ.ร.บ. ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 
มำตรำ 16 (6) (10) (11) (12)(15)(19)

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน)
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รวม บำท

รวม บำท

รวม บำท
 รวม บำท

1 รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัตริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ
1.1 จ ำนวน บำท

-

-

-

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร)
1.2 จ ำนวน บำท

-

-

-

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร)

1.3 จ ำนวน บำท

-

ค่ำใชจ้่ำยในกำรแขง่ขนักีฬำในเขตต ำบลก ำปัง 100,000.00           

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรแข่งขันกีฬำในเขตต ำบลก ำปัง

ค่ำใชจ้่ำยในกำรส่งเสริมกีฬำต ำบล  ในกำรส่งนักกีฬำเขำ้ร่วม
กำรแขง่ขนักีฬำเชื่อมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงต ำบลอ ำเภอ  และ
จังหวัด

10,000.00             

ฐำนอ ำนำจ: พรบ.สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม่เติมถึง

(ฉบับที ่6) พ.ศ.2552 มำตรำ 67 (6)(8)

พ.ร.บ. ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่ อปท.พ.ศ.2542 มำตรำ 16 (11)

ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำร อปท. พ.ศ.2542

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมกีฬำต ำบล  ในกำรส่งนักกีฬำ
เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำเชื่อมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงต ำบลอ ำเภอ  
และจังหวัด

ฐำนอ ำนำจ: พรบ.สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม่เติมถึง

(ฉบับที ่6) พ.ศ.2552 มำตรำ 67 (6)(8)

พ.ร.บ. ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่ อปท.พ.ศ.2542 มำตรำ 16 (11)

ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำร อปท. พ.ศ.2542

รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยทัว่ไป  

ค่ำใชส้อย  (๕๓๒๐๐๐) 440,000.00           

ค่ำใชจ้่ำยในกำรจัดงำนสืบสำนประเพณีสงกรำนตร์ดน้ ำด ำหัว
ผู้สูงอำยุ

10,000.00             

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนสืบสำนประเพณีสงกรำนต์รด
น้ ำด ำหัวผู้สูงอำยุ

ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๐
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำปงั   อ ำเภอโนนไทย   จังหวัดนครรำชสีมำ

ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  (๐๐๒๐๐)  แผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร  (00260)

งำนกีฬำและนันทนำกำร  (๐๐๒๖๒) 440,000.00           

งบด ำเนินกำร  (๕๓๐๐๐๐) 440,000.00           

แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 515,000.00           
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-

-

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร)
1.4 จ ำนวน บำท

-

-

-

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร)

๑.๕ จ ำนวน บำท

-

-

-

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร)

๑.๖ จ ำนวน บำท

-

-

-

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร)

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนของโครงกำรแข่งขันกีฬำ
โรงเรียนในต ำบลก ำปัง

ฐำนอ ำนำจ: พรบ.สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม่เติมถึง

(ฉบับที ่6) พ.ศ.2552 มำตรำ 67 (6)(8)

พ.ร.บ. ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่ อปท.พ.ศ.2542 มำตรำ 16 (11)

ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำร อปท. พ.ศ.2542

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนของโครงกำรส่งเสริมและ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย

ค่ำใชจ้่ำยตำมโครงกำรแขง่ขนักีฬำนักเรียน  โรงเรียนในต ำบล
ก ำปัง

70,000.00             

ฐำนอ ำนำจ: พรบ.สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม่เติมถึง

(ฉบับที ่6) พ.ศ.2552 มำตรำ 67 (6)(8)

พ.ร.บ. ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่ อปท.พ.ศ.2542 มำตรำ 16 (11)

ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำร อปท. พ.ศ.2542

20,000.00             

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำบุญเล้ียงพระวันขึ้นปีใหม่ตำม
ประเพณี

ค่ำใชจ้่ำยตำมโครงกำรส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีไทย

70,000.00             

ค่ำใชจ้่ำยในกำรจัดท ำบุญเลี้ยงพระวันขึ้นปีใหมต่ำมประเพณี

ฐำนอ ำนำจ: พรบ.สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม่เติมถึง

(ฉบับที ่6) พ.ศ.2552 มำตรำ 67 (6)(8)

พ.ร.บ. ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่ อปท.พ.ศ.2542 มำตรำ 16 (11)

ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำร อปท. พ.ศ.2542

ฐำนอ ำนำจ: พรบ.สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม่เติมถึง

(ฉบับที ่6) พ.ศ.2552 มำตรำ 67 (6)(8)

พ.ร.บ. ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่ อปท.พ.ศ.2542 มำตรำ 16 (11)

ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำร อปท. พ.ศ.2542
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๑.๗ จ ำนวน บำท

-

-

-

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร)

๑.๘ จ ำนวน บำท
-

-

-

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร)

1.9 จ ำนวน บำท

-

-

-

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร)

๑.๑๐ จ ำนวน บำท

-

ค่ำใชจ้่ำยตำมโครงกำรส่งเสริมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 20,000.00             
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนของโครงกำรส่งเสริม
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน

20,000.00             

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนของโครงกำรส่งเสริมอำชีพ
ตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง

ฐำนอ ำนำจ: พรบ.สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม่เติมถึง

(ฉบับที ่6) พ.ศ.2552 มำตรำ 67 (6)(8)

พ.ร.บ. ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่ อปท.พ.ศ.2542 มำตรำ 16 (11)

ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำร อปท. พ.ศ.2542

ฐำนอ ำนำจ: พรบ.สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม่เติมถึง

ค่ำใชจ้่ำยในกำรน ำเดก็นักเรียนศูนย์พัฒนำเดก็เล็กองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลก ำปังไปทัศนศึกษำ

30,000.00             

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรน ำเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำปังไปทัศนศึกษำ

ค่ำใชจ้่ำยตำมโครงกำรส่งเสริมอำชพีตำมแนวปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง

(ฉบับที ่6) พ.ศ.2552 มำตรำ 67 (6)(8)

พ.ร.บ. ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่ อปท.พ.ศ.2542 มำตรำ 16 (11)

ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำร อปท. พ.ศ.2542

ค่ำใชจ้่ำยตำมโครงกำรพัฒนำนักเรียนดำ้นคุณธรรม จริยธรรม 20,000.00             

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนของโครงกำรพัฒนำ
นักเรียนด้ำนคุณธรรม จริยธรรม

ฐำนอ ำนำจ: พรบ.สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม่เติมถึง

(ฉบับที ่6) พ.ศ.2552 มำตรำ 67 (6)(8)

พ.ร.บ. ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่ อปท.พ.ศ.2542 มำตรำ 16 (11)

ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำร อปท. พ.ศ.2542

ต ำบลก ำปัง
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-

-

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร)
๑.๑๑ จ ำนวน บำท

-

-

-

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร)

๑.๑๒ จ ำนวน บำท

-

-

-

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร)
๑.๑๓ จ ำนวน บำท

-

-

-

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร)

ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำร อปท. พ.ศ.2542

ฐำนอ ำนำจ: พรบ.สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม่เติมถึง

(ฉบับที ่6) พ.ศ.2552 มำตรำ 67 (6)(8)

พ.ร.บ. ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่ อปท.พ.ศ.2542 มำตรำ 16 (11)

ค่ำใชจ้่ำยตำมโครงกำรเรียนพระพทธศำสนำวันอำทิตย์ ของ
เยำวชนและประชำชนต ำบลก ำปัง

ค่ำใชจ้่ำยในกำรร่วมงำนรัฐพิธีและงำนประเพณีวัฒนธรรมตำ่ง ๆ 20,000.00             

ฐำนอ ำนำจ: พรบ.สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม่เติมถึง

(ฉบับที ่6) พ.ศ.2552 มำตรำ 67 (6)(8)

30,000.00             

ฐำนอ ำนำจ: พรบ.สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม่เติมถึง

(ฉบับที ่6) พ.ศ.2552 มำตรำ 67 (6)(8)

พ.ร.บ. ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่ อปท.พ.ศ.2542 มำตรำ 16 (11)

ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำร อปท. พ.ศ.2542

ฐำนอ ำนำจ: พรบ.สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม่เติมถึง
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรร่วมงำนรัฐพิธีและงำนประเพณี

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนของโครงกำรเรียน
พระพุทธศำสนำวันอำทิตย์  ของเยำวชนและประชำชนต ำบลก ำปัง

ค่ำใชจ้่ำยตำมโครงกำรปฏิบัตธิรรม  ของผู้บริหำร  พนักงำน  
ลูกจ้ำง  สมำชกิสภำ  ผู้น ำชมุชนและประชำชนต ำบลก ำปัง

20,000.00             

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนของโครงกำร   ปฏิบัติธรรม
  ของผู้บริหำร  พนักงำน  ลูกจ้ำง  สมำชิกสภำ  ผู้น ำชุมชนและ
ประชำชนต ำบลก ำปัง

ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำร อปท. พ.ศ.2542

พ.ร.บ. ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่ อปท.พ.ศ.2542 มำตรำ 16 (11)

(ฉบับที ่6) พ.ศ.2552 มำตรำ 67 (6)(8)

พ.ร.บ. ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่ อปท.พ.ศ.2542 มำตรำ 16 (11)

ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำร อปท. พ.ศ.2542
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รวม บำท

รวม บำท
รวม บำท

1 รวม บำท
1.๑ จ ำนวน บำท

-

-

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร) 

1.๒ จ ำนวน บำท

อนุสำวรีย์ท้ำวสุรนำรีอ ำเภอโนนไทย ประจ ำปี ๒๕๖๐
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนของสภำวัฒนธรรม

อ ำเภอโนนไทยตำมโครงกำร กำรจัดงำนประเพณีบวงสรวงอนุสำวรีย์ท้ำวสุรนำรี
อ ำเภอโนนไทย ประจ ำปี ๒๕๖๐

-

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร)

1.3 จ ำนวน บำท
ทุรกันดำรตำมแนวพระรำชด ำริ

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนของ รร. บ้ำนอ้อไพล ตำมโครงกำร
เกษตรเพือ่อำหำรกลำงวันในโรงเรียนถิ่นทุรกันดำรตำมแนวพระรำชด ำริ
อ ำเภอโนนไทย ประจ ำปี ๒๕๖๐

-

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร)

75,000.00             
เงินอุดหนุนโครงกำรงำนเทศกำลกินตำล และของด ีอ ำเภอโนน
ไทย  ประจ ำปี  25๖๐

25,000.00             

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนของสภำวัฒนธรรมอ ำเภอโนนไทยตำม
โครงกำรงำนเทศกำลกินตำล และของดีอ ำเภอโนนไทย ประจ ำปี ๒๕๖๐

75,000.00             

ฐำนอ ำนำจ: พรบ.สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม่เติมถึง

(ฉบับที ่6) พ.ศ.2552 มำตรำ 67 (6)(8)
พ.ร.บ. ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่ อปท.พ.ศ.2542 มำตรำ 16 (11)            
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุน ของ อปท. พ.ศ. 2559

เงินอุดหนุนโครงกำร กำรจัดงำนประเพณีบวงสรวง 10,000.00              

งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถ่ิน  (๐๐๒๖๓) 75,000.00             

งบเงินอุดหนุน  (560000)
เงินอุดหนุน  (561000) 75,000.00             
เงินอุดหนุนกิจกำรทีเ่ป็นสำธำรณประโยชน์

ตำมเอกสำรแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) ล ำดับที ่13   หน้ำที ่ 59    

ฐำนอ ำนำจ: พรบ.สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม่เติมถึง
(ฉบับที ่6) พ.ศ.2552 มำตรำ 67 (6)(8)
พ.ร.บ. ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่ อปท.พ.ศ.2542 มำตรำ 16 (11)            
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุน ของ อปท. พ.ศ. 2559
ตำมเอกสำรแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) ล ำดับที ่ 5  หน้ำที ่61   

เงินอุดหนุนโครงกำรเกษตรเพ่ืออำหำรกลำงวันในโรงเรียนถ่ิน 40,000.00              

ฐำนอ ำนำจ: พรบ.สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม่เติมถึง
(ฉบับที ่6) พ.ศ.2552 มำตรำ 67 (6)(8)
พ.ร.บ. ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่ อปท.พ.ศ.2542 มำตรำ 16 (11)            
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุน ของ อปท. พ.ศ. 2559

ตำมเอกสำรแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) ล ำดับที ่ 8  หน้ำที ่61   
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งำนส่งเสริมกำรเกษตร (๐๐๓๒๑) รวม ๑,๐๗๖,๑๖๐ บำท
งบบุคลำกร (๕๒๐๐๐๐) รวม ๕๔๙,๐๙๐ บำท
เงินเดอืนฝ่ำยประจ ำ (๕๒๒๐๐๐) รวม ๕๔๙,๐๙๐ บำท
๑. เงินเดอืนพนักงำน (๒๒๐๑๐๐) จ ำนวน ๓๘๗,๐๙๐ บำท
    เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบลสังกัดกองส่งเสริมกำรเกษตร
ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกองส่งเสริมกำรเกษตร จ ำนวน 1 อัตรำ
    ฐำนอ ำนำจ : ประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น
เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนกลำงกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่9 )
(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ แผนงำนกำรเกษตร)

๒. เงินประจ ำต ำแหน่ง (๒๒๐๓๐๐) จ ำนวน ๔๒,๐๐๐ บำท
    เพือ่จ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งของผู้อ ำนวยกำรกองส่งเสริมกำรเกษตร
    ฐำนอ ำนำจ : ประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น
เร่ือง มำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกับอัตรเงินเดือนและวิธีกำรจ่ำยเงินเดือน และ 
ประโยชน์ตอบแทนอื่น(ฉบับที ่6) พ.ศ.2559
(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ แผนงำนกำรเกษตร)

๓. ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง (๒๒๐๖๐๐) จ ำนวน ๑๐๘,๐๐๐ บำท
    เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงทัว่ไป ต ำแหน่งคนงำนทัว่ไป จ ำนวน 1 อัตรำ
ฐำนอ ำนำจ : ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบล เร่ือง มำตรฐำนทัว่ไป
เกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2558
(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ แผนงำนกำรเกษตร)

๔. เงินเพ่ิมตำ่ง ๆ ของพนักงำนจ้ำง (๒๒๐๗๐๐) จ ำนวน ๑๒,๐๐๐ บำท
    เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่ค่ำครองชีพชั่วครำว หรือเงินเพิม่อื่น ๆ ให้แก่
    พนักงำนจ้ำงสังกัดกองส่งเสริมกำรเกษตร
ฐำนอ ำนำจ : ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบล เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไข
เกี่ยวกับกำรให้พนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำง และพนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ได้รับเงินเพิม่กำรครองชีพชั่วครำว (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ลว 18 มิถนำยน 2558
(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ แผนงำนกำรเกษตร)

รำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยทัว่ไป
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.๒๕60

ดำ้นกำรเศรษฐกิจ (๐๐๓๐๐) แผนงำนกำรเกษตร (๐๐๓๒๐)
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำปงั   อ ำเภอโนนไทย   จังหวัดนครรำชสีมำ

137



งบด ำเนินงำน (๕๓๐๐๐๐) รวม ๓๐๑,๘๗๐ บำท
ค่ำตอบแทน  (๕๓๑๐๐๐) รวม ๖๑,๘๗๐ บำท

๑. ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัตริำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.ก ำปัง (๓๑๐๑๐๐) จ ำนวน ๖๑,๘๗๐ บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้แก่ พนักงำน
     ส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำงสังกัดกองส่งเสริมกำรเกษตร
     ฐำนอ ำนำจ : ประกำศ ก.อบต.จังหวัดนครรำชสีมำ  เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนทัว่ไป
     เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีกำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
     อันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปี ส ำหรับพนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำง และพนักงำนจ้ำง
     ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๕๘

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ แผนงำนกำรเกษตร)

ค่ำใชส้อย (๕๓๒๐๐๐) รวม ๒๒๕,๐๐๐ บำท
๑. รำยจ่ำยเพ่ือให้ไดม้ำซ่ึงบริกำร (๓๒๐๑๐๐) จ ำนวน ๒๐,๐๐๐ บำท

     เพือ่จ่ำยเป็น ค่ำถ่ำยเอกสำร  ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ  ค่ำระวำง
     บรรทุก  ค่ำเช่ำทรัพย์สิน(ยกเว้นค่ำเช่ำบ้ำน) ค่ำโฆษณำและเผยแพร่
     ค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ  ค่ำเบีย้ประกัน  ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร  ฯลฯ

     ฐำนอ ำนำจ : 1.หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท.0313.4/ว1452
                         ลงวันที ่27 พ.ค. 2541 เร่ือง กำรเบิกจ่ำยค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
                         ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                     2. ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำร
                         ของ อปท. พ.ศ.2542
(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ แผนงำนกำรเกษตร)
๒. รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัตริำชกำร จ ำนวน ๒๐๕,๐๐๐ บำท
    ทีไ่มเ่ขำ้ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน ๆ (๓๒๐๓๐๐) 
    ๒.๑ ค่ำใชจ้่ำยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร จ ำนวน ๒๐,๐๐๐ บำท
           เพือ่จ่ำยเป็น  ค่ำเบีย้เล้ียงเดินทำง  ค่ำพำหนะ  ค่ำเช่ำทีพ่ัก ค่ำลงทะเบียนต่ำง ๆ
           ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและสัมมนำของพนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำง
           กองส่งเสริมกำรเกษตรและบุคคลภำยนอกทีไ่ด้รับค ำส่ังให้ไปรำชกำรในอ ำนำจหน้ำที่
           และภำรกิจขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำปัง      
           ฐำนอ ำนำจ : ๑. ระเบียบ มท.ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของ
                              เจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕
                          ๒. ระเบียบ มท. ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม และกำรเข้ำรับ
                              กำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗
                          3.ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย
                             ของ อปท. พ.ศ.2542
(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ แผนงำนกำรเกษตร)
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    ๒.๒ ค่ำใชจ้่ำยตำมโครงกำรรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ จ ำนวน ๗๐,๐๐๐ บำท
          เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ
          ฐำนอ ำนำจ : พรบ.สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗
          แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่๖) พ.ศ. ๒๕๕๒  มำตรำ ๖7 (๓)
           - พ.ร.บ. ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 มำตรำ 16 (6)
           - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ อปท. พ.ศ.2542
           แผนพัฒนำสำมปี ล ำดับที ่  14   หน้ำที ่79  
(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ แผนงำนกำรเกษตร)

    ๒.๓ ค่ำใชจ้่ำยตำมโครงกำรส่งเสริมกำรเลี้ยงโค-กระบือ จ ำนวน ๓๐,๐๐๐ บำท
          เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรส่งเสริมกำรเล้ียงโค-กระบือ
          ฐำนอ ำนำจ : พรบ.สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗
          แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่๖) พ.ศ. ๒๕๕๒  มำตรำ ๖๘ (๗)
           - พ.ร.บ. ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 มำตรำ 16 (6)
           - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ อปท. พ.ศ.2542
           แผนพัฒนำสำมปี ล ำดับที ่ 1   หน้ำที ่ 74   
(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ แผนงำนกำรเกษตร)

    ๒.๔ ค่ำใชจ้่ำยตำมโครงกำรส่งเสริมอำชพีกำรเลี้ยงสัตว์ปีก จ ำนวน ๑๐,๐๐๐ บำท
          เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรส่งเสริมอำชีพกำรเล้ียงสัตว์ปีก
          ฐำนอ ำนำจ : พรบ.สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗
          แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่๖) พ.ศ. ๒๕๕๒  มำตรำ ๖๘ (๗)
           - พ.ร.บ. ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 มำตรำ 16 (6)
           - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ อปท. พ.ศ.2542
           แผนพัฒนำสำมปี ล ำดับที ่ 2    หน้ำที ่ 75   
(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ แผนงำนกำรเกษตร)

    ๒.๕ ค่ำใชจ้่ำยตำมโครงกำรส่งเสริมอำชพีกำรท ำนำ จ ำนวน ๓๐,๐๐๐ บำท
          เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรส่งเสริมอำชีพกำรท ำนำ
          ฐำนอ ำนำจ : พรบ.สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗
          แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่๖) พ.ศ. ๒๕๕๒  มำตรำ ๖๘ (๗)
           - พ.ร.บ. ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 มำตรำ 16 (6)
           - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ อปท. พ.ศ.2542
           แผนพัฒนำสำมปี ล ำดับที ่ 2    หน้ำที ่ 73   
(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ แผนงำนกำรเกษตร)

139



    2.6 ค่ำใชจ้่ำยตำมโครงกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีพลังงำนทดแทนเพ่ือกำรเกษตร จ ำนวน 45,000 บำท
          เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีพลังงำนทดแทน
          เพือ่กำรเกษตร
          ฐำนอ ำนำจ : พรบ.สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗
          แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่๖) พ.ศ. ๒๕๕๒  มำตรำ ๖๘ (๗)
           - พ.ร.บ. ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 มำตรำ 16 (6)
           - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ อปท. พ.ศ.2542
           แผนพัฒนำสำมปี ล ำดับที ่ 1    หน้ำที ่ 73   
(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ แผนงำนกำรเกษตร)

ค่ำวัสด ุ(๕๓๓๐๐๐) รวม ๑๕,๐๐๐ บำท
๑. วัสดสุ ำนักงำน (๓๓๐๑๐๐) จ ำนวน ๑๐,๐๐๐ บำท
    เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน
    ฐำนอ ำนำจ :

     ซ่ึงปรำกฏรำยกำรอยู่ในบัญชีกำรจ ำแนก ประเภทรำยจ่ำยวัสดุทีก่รมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นก ำหนดให้ใช้ในกำร
    จัดท ำข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ แผนงำนกำรเกษตร)

๒. วัสดกุำรเกษตร (๓๓๑๐๐๐) จ ำนวน ๕,๐๐๐ บำท
    เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร
    ฐำนอ ำนำจ :

     ซ่ึงปรำกฏรำยกำรอยู่ในบัญชีกำรจ ำแนก ประเภทรำยจ่ำยวัสดุทีก่รมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นก ำหนดให้ใช้ในกำร
    จัดท ำข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ แผนงำนกำรเกษตร)

     - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ อปท. พ.ศ.2542

     - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ อปท. พ.ศ.2542
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งบลงทุน รวม ๒๒๕,๒๐๐ บำท
ค่ำครุภัณฑ์ (๕๔๑๐๐๐) รวม ๒๒๕,๒๐๐ บำท
๑. ครุภัณฑ์ส ำนักงำน (410100) จ ำนวน ๑๑,๐๐๐ บำท
1.1 ค่ำจัดซ้ือโตะ๊ท ำงำน จ ำนวน ๘,๐๐๐ บำท
         เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือโต๊ะท ำงำน จ ำนวน 1 ตัว ๆละ 8,000 บำท
           ฐำนอ ำนำจ :

         แผนพัฒนำสำมป ี(พ.ศ.2560-2562) ล ำดับที ่  2 หน้ำ  87
         คุณลักษณะ
          ๑) เป็นโต๊ะท ำงำนเหล็ก มีขนำด (กว้ำงxยำวxสูง)ไม่น้อยกว่ำ 1.20x0.60x0.75 เมตร
                ๒) มีกระจกปูโต๊ะ
          ๓) ขำโต๊ะเหล็กสำมำรถปรับระดับได้
(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ แผนงำนกำรเกษตร)

     ๑.๒ ค่ำจัดซ้ือเก้ำอ้ืท ำงำน จ ำนวน ๓,๐๐๐ บำท
           เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเก้ำอี้ท ำงำน จ ำนวน 1 ตัวๆละ 3,000 บำท
           ฐำนอ ำนำจ :

         แผนพัฒนำสำมป ี(พ.ศ.2560-2562) ล ำดับที ่ 2  หน้ำ  87
           คุณลักษณะ
           เป็นเก้ำอี้มีพนักพิง ทีท่้ำวแขน หุม้หนังเทียม สำมำรถปรับระดับสูงต่ ำได้
(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ แผนงำนกำรเกษตร)

2. ครุภัณฑ์กำรเกษตร (410400) จ ำนวน 195,000 บำท
    2.1 ค่ำจัดซ้ือแผงเหล็กบังคับสัตว์ จ ำนวน 100,000 บำท
         เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือแผงเหล็กบังคับสัตว์ จ ำนวน 50 แผงๆละ 2,000 บำท
           ฐำนอ ำนำจ : พรบ.สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537

         แผนพัฒนำสำมป ี(พ.ศ.2560-2562) ล ำดับที ่ 3  หน้ำ 75
         คุณลักษณะ
          ๑) โครงสร้ำงท ำจำกเหล็กท่ออำบสังกะสีขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงไม่น้อยกว่ำ 1 1/2 นิ้ว
                ๒) แผงเหล็กแต่ละอัน มีขนำด (กว้ำงxยำว) ไม่น้อยกว่ำ 1.40x2.00 เมตร
          ๓) แผงเหล็กแต่ละอัน สำมำรถต่อประกอบกันได้
(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ แผนงำนกำรเกษตร)

    - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ อปท. พ.ศ.2542

    - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ อปท. พ.ศ.2542

           แก้ไขเพิม่เติมถึง(ฉบับที ่6) พ.ศ.2552 มำตรำ 68 (7)
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   2.2 ค่ำจัดซ้ือกังหันลมสูบน้ ำเพ่ือกำรเกษตร จ ำนวน 40,000 บำท
         เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือชุดกังหันลมสูบน้ ำเพือ่กำรเกษตร จ ำนวน 2 ชุดๆละ 20,000 บำท
           ฐำนอ ำนำจ : พรบ.สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537

         แผนพัฒนำสำมป ี(พ.ศ.2560-2562) ล ำดับที ่ 3  หน้ำ 73
         คุณลักษณะ เป็นกังหันสูบน้ ำด้วยพลังงำนลม พร้อมติดต้ัง

   2.3 ค่ำจัดซ้ือชดุสูบน้ ำพลังงำนแสงอำทิตย์ จ ำนวน 55,000 บำท
         เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือชุดสูบน้ ำพลังงำนแสงอำทิตย์ จ ำนวน 1 ชุดๆละ 55,000 บำท
           ฐำนอ ำนำจ : พรบ.สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537

         แผนพัฒนำสำมป ี(พ.ศ.2560-2562) ล ำดับที ่ 3  หน้ำ 73
         คุณลักษณะ
          ๑) ชุดสูบน้ ำใส่ถังสูง จ ำนวน 1 ชุด
                ๒) ชุดสูบน้ ำผิวดิน จ ำนวน 1 ชุด
          ๓) ชุดชำร์จไฟส ำรอง ขนำดเล็ก (ชุดสำธิต) จ ำนวน 1 ชุด
(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ แผนงำนกำรเกษตร)

3. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (๔๑๑๖๐๐) จ ำนวน ๑๙,๒๐๐ บำท
    3.๑ ค่ำจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนส ำนักงำน จ ำนวน ๑๖,๐๐๐ บำท
          เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนส ำนักงำน
          จ ำนวน 1 เคร่ืองๆละ 16,000 บำท
           ฐำนอ ำนำจ :

         แผนพัฒนำสำมป ี(พ.ศ.2560-2562) ล ำดับที ่ 2  หน้ำ  87
          คุณลักษณะ ตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืน้ฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
          โดยกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร ณ วันที ่๑1 มีนำคม ๒๕๕9
          มีคุณลักษณะพืน้ฐำนดังนี้
          ๑) มีหน่วยประมวลผลกลำง(CPU)ไม่น้อยกว่ำ 2 แกนหลัก (2 core)
              มีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพืน้ฐำนไม่น้อยกว่ำ 3.3 GHz หรือดีกว่ำ จ ำนวน 1 หน่วย
          ๒) มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB
          ๓) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive)ชนิดSATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 1 TB
              หรือ ชนิด Solid State Disk ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 100 GB จ ำนวน 1 หน่วย
          ๔) มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จ ำนวน 1 หน่วย
          ๕) มีช่องเชื่อต่อระบบเครือข่ำย (Network interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
              หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
          ๖) มีแป้นพิมพ์และเมำส์

    - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ อปท. พ.ศ.2542

           แก้ไขเพิม่เติมถึง(ฉบับที ่6) พ.ศ.2552 มำตรำ 68 (7)

           แก้ไขเพิม่เติมถึง(ฉบับที ่6) พ.ศ.2552 มำตรำ 68 (7)
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          ๗) มีจอภำพแบบ LCD หรือดีกว่ำ มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่ำ 600:1
              และมีขนำดไม่น้อยกว่ำ 18.5 นิ้ว จ ำนวน 1 หน่วย
(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ แผนงำนกำรเกษตร)

    3.2 ค่ำจัดซ้ือเครื่องส ำรองไฟฟ้ำ จ ำนวน ๓,๒๐๐ บำท
          เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA จ ำนวน 1 เคร่ือง
           ฐำนอ ำนำจ :

         แผนพัฒนำสำมป ี(พ.ศ.2560-2562) ล ำดับที ่ 2  หน้ำ  87
          คุณลักษณะ ตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืน้ฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
          โดยกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร ณ วันที ่๑1 มีนำคม ๒๕๕9
          มีคุณลักษณะพืน้ฐำนดังนี้
          ๑) มีก ำลังไฟฟ้ำด้ำนนอกไม่น้อยกว่ำ 800 VA (480Watts)
          ๒) สำมำรถส ำรองไฟฟ้ำได้ไม่น้อยกว่ำ 15 นำที
(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ แผนงำนกำรเกษตร)

    - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ อปท. พ.ศ.2542
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รวม บำท

รวม บำท

1 จ ำนวน บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมรำยเดือนให้กับ

    ฐำนอ ำนำจ : ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบล เร่ือง มำตรฐำนทัว่ไป
    เกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๗

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนงบกลำง)

2 เบีย้ยังชพีผู้สูงอำยุ จ ำนวน บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นเงินสงเครำะห์เบีย้ยังชีพรำยเดือนให้กับผู้สูงอำยุในต ำบลก ำปัง

ตำมโครงกำรสร้ำงหลักประกันรำยได้แก่ผู้สูงอำยุ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560
ตำมอัตรำแบบขั้นบันได
ฐำนอ ำนำจ:  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบีย้ผู้สูงอำยุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 
(ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุน  ปรำกฎในแผนงำนงบกลำง)

3 เบีย้ยังชพีคนพิกำร จ ำนวน บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นเงินสงเครำะห์เบีย้ยังชีพรำยเดือนให้กับคนพิกำรในต ำบลก ำปัง

ตำมโครงกำรสนับสนุนกำรเสริมสร้ำงสวัสดิกำรทำงสังคมให้แก่ผุ้พิกำรหรือทุพพลภำพ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 (อัตรำคนละ 800 บำท/เดือน)
ฐำนอ ำนำจ:  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบีย้ควำมพิกำร
ให้คนพิกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 
(ต้ังจ่ำจำกเงินอุดหนุน ปรำกฎในแผนงำนงบกลำง)

งบกลำง  (510000) 18,996,800.00 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 100,000.00 

รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยทัว่ไป  
ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. 2559

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำปงั   อ ำเภอโนนไทย   จังหวัดนครรำชสีมำ

ด้ำนงบกลำง  (00400)   แผนงำนงบกลำง  (00410)
งำนงบกลำง   (00411) 18,996,800.00 

พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและพนักงำนจ้ำงทัว่ไปของ อบต.ก ำปัง
ในอัตรำร้อยละ 5

ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำง เงินเพ่ิมค่ำครองชพี ค่ำจ้ำงชั่วครำว เป็นเงิน  8,333 บำท คิดเป็นเงิน 100,000 บำท

  - พระรำชกฤษฎีกำก ำหนดหลักเกณฑ์และอัตรำกำรจ่ำยเงินสมทบประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจน
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขแห่งสิทธิในกำรรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซ่ึงสมัครเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. ๒๕๕๔

14,137,000.00 

3,004,800.00 
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4 จ ำนวน บำท

-

    ฐำนอ ำนำจ : ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์
   เพือ่กำรยังชีพของ อปท. พ.ศ.2548

(ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุน  ปรำกฏในแผนงำนงบกลำง)

3 จ ำนวน บำท

- รำยจ่ำยทีต้ั่งไว้เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกรณีจ ำเป็นฉุกเฉินเร่งด่วน

    ฐำนอ ำนำจ : พ.ร.บ. ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ.2550
    - หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1672 ลว. 27 มิถุนำยน 2557

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนงบกลำง)

4 จ ำนวน บำท

4.1 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพ  ตั้งไว้  170,000  บำท

    ฐำนอ ำนำจ :
    - พระรำชบัญญัติหลักประกันสุขภำพแหงชำติ พ.ศ. ๒๕๔๕

 - หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท.0891.3/ว1110 ลวท. 3 เมย.2550
(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนงบกลำง)

5 จ ำนวน บำท

-

    ฐำนอ ำนำจ : พระรำชบัญญัติ บ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่8) พ.ศ. 2556
    - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนงบกลำง)

เงินเบีย้ยังชพีผู้ป่วยโรคเอดส์ 150,000.00 

เพือ่จ่ำยเป็นเงินสมเครำะห์เบีย้ยังชีพรำยเดือนให้กับผู้ป่วย

เงินส ำรองจ่ำย 500,000.00 

โรคเอดส์ทีรั่บเงินสงเครำะห์เบีย้ยังชีพกับ  อบต.ก ำปัง  ประจ ำปี
งบประมำณ  พ.ศ. 2559  (อัตรำคนละ  500 บำท /เดือน)

และบรรเทำสำธำรณภัยต่ำงๆ  ทีเ่กิดขึ้นอย่ำงอย่ำงฉับพลัน  เช่น
ส ำหรับแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน  หรือกำรป้องกัน

วำตภัย  อุทกภัย  อัคคีภัย   ดินถล่ม  ภัยแล้ง  ภัยหนำว  ฯลฯ

เงินรำยจ่ำยตำมขอ้ผูกพัน 170,000.00 

เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนท้องถ่ิน(กบท.) 235,000.00 

เพือ่จ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำปัง

( 1%  ของรำยได้ทัง้หมดไม่รวมเงินอุดหนุน )
เพือ่สมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นประจ ำปี 

และส่วนทีค้่ำงส่งหรือส่งขำดจำกปีงบประมำณทีผ่่ำนมำ  โดยถือปฏิบัติตำม
หนังสือส ำนักงำนกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น  ด่วนมำก
ที ่ มท 0808.5 /ว41  ลงวันที ่ 13  กันยำยน  2553
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6 จ ำนวน บำท

-
    ฐำนอ ำนำจ : ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรจัดท ำงบประมำณของ อปท. พ.ศ.2541
   และทีแ่ก้ไขเพิม่เติมจนถึงปัจจุบัน

(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนงบกลำง)

เงินชว่ยเหลืองบเฉพำะกำรกิจกำรประปำ 700,000.00 

ช่วยเหลืองบเฉพำะกำรกิจกำรประปำ
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อ ำเภอโนนไทย  จังหวัดนครรำชสีมำ

ส่วนที่  3

งบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำร

ประจ ำปงีบประมำณ ๒๕60

ของ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำปงั

งบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำรกิจกำรประปำ อบต.ก ำปงั



ท่ำนประธำนสภำฯ  และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำปัง
       บัดนี้ ถึงเวลำทีน่ำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำปัง  จะได้เสนอร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำร
ประจ ำปีต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำปัง    อีกคร้ังหนึ่ง    ฉะนั้นในโอกำสนี้ คณะผู้บริหำรองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลก ำปัง  จึงขอชี้แจงให้ท่ำนประธำนและสมำชิกทุกท่ำนได้ทรำบถึงสถำนะกำรคลังตลอดจน
หลักกำรและแนวนโนบำยกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ.2560 ดังต่อไปนี้
        1.  สถำนะกำรคลัง

1.1  งบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำรประปำ
       ในปีงบประมำณ พ.ศ.2559 ณ วันที ่31 กรกฎำคม พ.ศ. 2559 กิจกำรประปำ อบต.ก ำปัง

มีสถำนะกำรเงินดังนี้
ก.  ณ  วันที ่31 กรกฎำคม พ.ศ. 2559
     1.1.1  เงินฝำกธนำคำรทัง้ส้ิน  บำท
     1.1.2  เงินสะสม  บำท
     1.1.3  ทุนส ำรองเงินสะสม  บำท
     1.1.4  รำยกำรกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ำยจ ำนวน   -      โครงกำร

รวม         -        บำท
     1.1.5  รำยกำรทีไ่ด้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน   จ ำนวน             -      บำท

รวม         -        บำท
     1.1.6  เงินกู้คงค้ำง                                                                         -      บำท

        2.  กำรบริหำรงบประมำณ ในปีงบประมำณ พ.ศ.2559 (ณ  วันที ่31 กรกฎำคม พ.ศ. 2559)
(1)         รำยรับจริงทัง้ส้ิน           บำท  ประกอบด้วย
 เงินช่วยเหลือจำกงบประมำณทัว่ไป 500,000.00 บำท

รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยน้ ำประปำ 1,043,575.00 บำท
ค่ำใบอนุญำตใช้น้ ำประปำ 4,200.00 บำท
ดอกเบีย้เงินฝำกธนำคำร 169,370.00        บำท

(2) รำยจ่ำยจริงจ ำนวน  บำท  ประกอบด้วย
ค่ำใช้สอย 570,200.00 บำท
ค่ำวัสดุ 450,966.60 บำท
ค่ำสำธำรณูปโภค บำท

-

1,435,203.75          

414,037.15

ค ำแถลงงบประมำณเฉพำะกำร
ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2560

199,062.82
128,205.90
42,247.97

1,717,145.00          
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ปี 2557 ปี 2558
       ปี 2559  

(31 ก.ค.59)
ปี 2559

ยอดตำ่ง 
(%)

ปี 2560

รำยไดจ้ำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์

   เงินช่วยเหลือจำก
งบประมำณทั่วไป 698,218.94       350,000.00      500,000.00      500,000.00      28.57 700,000.00       

รำยได้จำกกำรจ ำหนำ่ย
น้ ำประปำ 924,355.00       1,087,230.00    1,043,575.00    1,293,000.00   -4.32 1,239,500.00    

ค่ำใบอนญุำตใช้น้ ำประปำ 1,500.00           4,100.00           4,200.00           4,000.00          20.00 5,000.00            

ดอกเบีย้เงินฝำกธนำคำร
1,079.01           2,602.25           1,693.70           3,000.00          -20.00 2,500.00            

รวมรำยรบั 1,624,073.94   1,443,932.25   1,549,468.70   1,800,000.00  7.55 1,947,000.00    

รำยรับงบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำร

ค ำแถลง

ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560

ประมำณกำรรำยรับจริง
ประเภทงบประมำณรำยรับ
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ปี 2557 ปี 2558
     ปี 2559    

(31 ก.ค.59)
2559

ยอดตำ่ง 
(%)

2560

งบกลำง -                    -                    - -                   0.00 - 

งบบุคลำกร

    เงินเดือน 128,070.00       -                    -                    -                   - -                     

งบด ำเนินงำน

    ค่ำตอบแทน 31,500.00         -                    -                    -                   - -                     

    ค่ำใช้สอย 551,077.17       489,678.00      570,200.00      642,000.00      22.12- 642,000.00       

    ค่ำวัสดุ 375,286.00       374,091.05      450,966.60      518,000.00      17.65 595,000.00       

    ค่ำสำธำรณูปโภค 398,093.81       508,592.32      415,034.15      600,000.00      33.33 600,000.00       

งบลงทุน -                    -                    40,000.00        275 110,000.00       

งบรำยจำ่ยอ่ืน ๆ -                    -                    -                    -                   0 -                     

งบเงินอุดหนุน -                    -                    -                  -                 0 -                   

รวมรำยจำ่ย 1,484,026.98   1,372,361.37   1,436,200.75   1,800,000.00  2.62-   1,947,000.00    

ประเภทงบประมำณรำยจำ่ย

รำยจำ่ยจริง

ค ำแถลง

ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560

ประมำณกำร

รำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำร
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ประมำณกำรรำยรับ  รวมทั้งสิน้  1,957,000   บำท  แยกเป็น

1.  เงินชว่ยเหลือจำกงบประมำณทัว่ไป  เป็นเงิน  700,000  บำท  แยกเป็น
     1.1  ประเภทเงินงบกลำงเงินช่วยเหลืองบเฉพำะกำรกิจกำรประปำ  เป็นเงิน  700,000  บำท
     ค ำชี้แจง    ประมำณกำรไว้เท่ำกับปีทีผ่่ำนมำ 

2.  รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยน้ ำประปำ  เป็นเงิน  1,295,000  บำท  แยกเป็น
     2.1  ประเภทรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยน้ ำประปำ  เป็นเงิน  1,295,000  บำท
     ค ำชี้แจง  ประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีทีผ่่ำนมำ  เนื่องจำกจัดเก็บค่ำบริกำรน้ ำประปำเพิม่ขึ้น

3.  ค่ำใบอนุญำตใชน้้ ำประปำ  เป็นเงิน  5,000  บำท  แยกเป็น
     3.1  ประเภทค่ำใบอนุญำตใช้น้ ำประปำ  เป็นเงิน  5,000  บำท
     ค ำชี้แจง    ประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีทีผ่่ำนมำ  เนื่องจำกกำรขยำยเขตกำรบริกำรน้ ำประปำเพิม่ขึ้น

4.  ดอกเบีย้เงินฝำกธนำคำร  เป็นเงิน  2,500  บำท  แยกเป็น
     4.1  ประเภทรำยได้จำกดอกเบีย้เงินฝำกธนำคำร  เป็นเงิน  2,500  บำท
     ค ำชี้แจง    ประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีทีผ่่ำนมำ  เนื่องจำกคำดว่ำจะได้ดอกเบีย้เงินฝำกจำกธนำคำรเพิม่ขึ้น

กิจกำรประปำ

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำปัง

อ ำเภอโนนไทย  จังหวัดนครรำชสีมำ

รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยรับงบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำร
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ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมทั้งสิน้ บำท

จ่ำยจำกรำยได้จัดเก็บเอง และเงินช่วยเหลือจำกงบทัว่ไป  แยกเป็น

รวม บำท

รวม บำท

รวม บำท
รวม บำท

รวม บำท
1

1.1
บำท

 - 

 - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ อปท. พ.ศ.2542
ต้ังจ่ำยจำกรำยได้จัดเก็บเอง และเงินช่วยเหลือจำกงบทัว่ไป  ปรำกฏในแผนงำนกำรพำณิชย์

1.2 รำยจ่ำยค่ำเชำ่ทีด่นิ จ ำนวน บำท
 - 

ฐำนอ ำนำจ :
 - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ อปท. พ.ศ.2542

ต้ังจ่ำยจำกรำยได้จัดเก็บเอง และเงินช่วยเหลือจำกงบทัว่ไป  ปรำกฏในแผนงำนกำรพำณิชย์

รำยจ่ำยเพ่ือให้ไดม้ำซ่ึงบริกำร (๓๒๐๑๐๐)

500,000.00         
รำยจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียนตำ่ง ๆค่ำจ้ำงเหมำ               
บริกำร                                                                 จ ำนวน
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียนต่ำง ๆ  ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรเช่น  ค่ำจ้ำงเหมำแบกหำม

ไม่มี

รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยรับงบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำร

กิจกำรประปำ

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.25๖๐

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำปงั

อ ำเภอโนนไทย  จังหวัดนครรำชสีมำ

1,947,000.00                        

ดำ้นเศรษฐกิจ (00300)  แผนงำนพำณิชย ์(00330)
งำนกิจกำรประปำ  (00332) 1,947,000.00 

งบบุคลำกร  (520000) -                     

งบด ำเนินกำร  (530000) 1,837,000.00     
ค่ำตอบแทน  (531000)

ค่ำใชส้อย  (532000) 642,000.00        

-                     
ไม่มี

สัมภำระ ค่ำถ่ำยเอกสำรพิมพ์เขียวค่ำบริกำรล้ำงอัดภำพ  ค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ฯลฯ
ฐำนอ ำนำจ: หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0313.4/ว1452 ลงวันที ่27 พค 2852
เร่ือง กำรเบิกจ่ำยค่ำจ้ำงเหมำบริกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำปัง

2,000.00             
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเช่ำทีดิ่นส ำหรับใช้ผลิตน้ ำประปำหมู่บ้ำนทีอ่ยู่ในควำม
รับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำปัง
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2 จ ำนวน บำท
 - 

ฐำนอ ำนำจ :
 - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ อปท. พ.ศ.2542

ซ่ึงปรำกฏรำยกำรอยู่ในบัญชีกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยวัสดุทีก่รมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นก ำหนด

ให้ใช้ในกำรจัดท ำข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้ังจ่ำยจำกรำยได้จัดเก็บเอง และเงินช่วยเหลือจำกงบทัว่ไป  ปรำกฏในแผนงำนกำรพำณิชย์

รวม บำท
1 จ ำนวน บำท

 - 
ฐำนอ ำนำจ :

 - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ อปท. พ.ศ.2542
ซ่ึงปรำกฏรำยกำรอยู่ในบัญชีกำรจ ำแนก ประเภทรำยจ่ำยวัสดุทีก่รมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นก ำหนด
ให้ใช้ในกำรจัดท ำข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้ังจ่ำยจำกรำยได้จัดเก็บเอง และเงินช่วยเหลือจำกงบทัว่ไป  ปรำกฏในแผนงำนกำรพำณิชย์

2 วัสดกุ่อสร้ำง จ ำนวน บำท
 - 

ฐำนอ ำนำจ :
 - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ อปท. พ.ศ.2542

ซ่ึงปรำกฏรำยกำรอยู่ในบัญชีกำรจ ำแนก ประเภทรำยจ่ำยวัสดุทีก่รมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นก ำหนด
ให้ใช้ในกำรจัดท ำข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้ังจ่ำยจำกรำยได้จัดเก็บเอง และเงินช่วยเหลือจำกงบทัว่ไป  ปรำกฏในแผนงำนกำรพำณิชย์

3 จ ำนวน บำท
 - 

ฐำนอ ำนำจ :
 - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ อปท. พ.ศ.2542

ซ่ึงปรำกฏรำยกำรอยู่ในบัญชีกำรจ ำแนก ประเภทรำยจ่ำยวัสดุทีก่รมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นก ำหนด
ให้ใช้ในกำรจัดท ำข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

250,000.00        
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือท่อน้ ำและอุปกรณ์ประปำ ฯลฯ เพือ่ใช้ส ำหรับในกำรซ่อมแซมกิจกำรประปำหมู่บ้ำนทีอ่ยู่ใน
อยู่ในควำมรับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำปัง

ค่ำวัสด ุ (533000) 595,000.00        
วัสดสุ ำนักงำน 25,000.00          

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช้ต่ำง ๆ  เช่น   กระดำษ  แฟ้ม  ปำกกำ  ดินสอ  ฯลฯ

รำยจ่ำยเพ่ือบ ำรุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน 140,000.00         
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่น ๆ  เช่น ประปำหมู่บ้ำนทีอ่ยู่ในควำม
ควำมรับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำปัง

วัสดเุชื้อเพลิงและหล่อลื่น 60,000.00          
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงและน้ ำมันหล่อล่ืนต่ำง ๆ  ทีใ่ช้ในกำร
ปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำปัง
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4 จ ำนวน บำท
 - 

ฐำนอ ำนำจ :
 - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ อปท. พ.ศ.2542

ซ่ึงปรำกฏรำยกำรอยู่ในบัญชีกำรจ ำแนก ประเภทรำยจ่ำยวัสดุทีก่รมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นก ำหนด
ให้ใช้ในกำรจัดท ำข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้ังจ่ำยจำกรำยได้จัดเก็บเอง และเงินช่วยเหลือจำกงบทัว่ไป  ปรำกฏในแผนงำนกำรพำณิชย์

รวม บำท
1 จ ำนวน บำท

-
ฐำนอ ำนำจ :

 - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ อปท. พ.ศ.2542
ซ่ึงปรำกฏรำยกำรอยู่ในบัญชีกำรจ ำแนก ประเภทรำยจ่ำยวัสดุทีก่รมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นก ำหนด

ให้ใช้ในกำรจัดท ำข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้ังจ่ำยจำกรำยได้จัดเก็บเอง และเงินช่วยเหลือจำกงบทัว่ไป  ปรำกฏในแผนงำนกำรพำณิชย์

รวม บำท

รวม บำท
๑ ครุภ ณฑ์เครื่องสูบน้ ำ

1.1 ค่ำจัดซ้ือเครื่องสูบน้ ำแบบหอยโขง่ จ ำนวน บำท
 - 

ฐำนอ ำนำจ :
 - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ อปท. พ.ศ.2542

ซ่ึงปรำกฏรำยกำรอยู่ในบัญชีกำรจ ำแนก ประเภทรำยจ่ำยวัสดุทีก่รมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นก ำหนด
ให้ใช้ในกำรจัดท ำข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้ังจ่ำยจำกรำยได้จัดเก็บเอง และเงินช่วยเหลือจำกงบทัว่ไป  ปรำกฏในแผนงำนกำรพำณิชย์

ค่ำวัสดอ่ืุน ๆ 260,000.00        

110,000.00        
เพือ่เป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ ำ แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้ำ รำคำ ๑1,๐๐๐  บำท
จ ำนวน  ๑๐  เคร่ือง

 - สูบน้ ำได้  450  ลิตรต่อนำที

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุทีใ่ช้ในกำรผลิตน้ ำประปำ เช่นคลอรีน สำรส้ม  ฯลฯ  ส ำหรับกิจกำร
ประปำหมู่บ้ำน  ทีอ่ยู่ในควำมรับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำปัง

ค่ำสำธำรณูปโภค  (534000) 600,000.00        
ค่ำไฟฟ้ำ  600,000.00        

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำ  ส ำหรับกิจกำรประปำ

งบลงทุน  110,000.00        

ค่ำครุภัณฑ์  (541000) 110,000.00        
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งบ ประเภทรำยจ่ำย

เงินช่วยเหลืองบประมำณรำยจำ่ยเฉพำะกำรประปำ 700,000
รำยจำ่ยตำมขอ้ผูกพัน 170,000
เบีย้ยงัชีพผู้สูงอำยุ 14,137,000
เบีย้ยงัชีพคนพิกำร 3,004,800
เบีย้ยงัชีพผู้ป่วยเอดส์ 150,000
เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม 100,000
เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนท้องถิน่ (กบท.) 235,000
ส ำรองจำ่ย 500,000
เงินเดือนนำยก/รองนำยก 514,080
เงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก 42,120
เงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก 42,120
เงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำร/ทีป่รึกษำนำยกเทศมนตรี นำยกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล

86,400
เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 2,750,400
เงินเดือนพนักงำน 4,093,150 318,120 318,120
เงินเพิม่ต่ำง ๆ ของพนักงำน 93,000 1,500 1,500
เงินประจ ำต ำแหน่ง 210,000 42,000 42,000
ค่ำจำ้งลูกจำ้งประจ ำ 367,200
เงินเพิม่ต่ำง ๆของลูกจำ้งประจ ำ 4,500
ค่ำตอบแทนพนักงำนจำ้ง 1,517,640 480,000 149,280
เงินเพิม่ต่ำง ๆของพนักงำนจำ้ง 175,000 48,000 22,000

งบบคุลำกร เงนิเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง)

เงนิเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)

หมวด

งบกลำง งบกลำง

ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย

แผนงำนงบกลำง
แผนงำน

บริหำรงำนทั่วไป

แผนงำนกำร
รักษำควำมสงบ

ภำยใน

แผนงำน
กำรศึกษำ

แผนงำน
สำธำรณสุข

แผนงำนสังคม
สงเครำะห์
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งบด ำเนินงำน เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 50,000
ค่ำตอบแทนผู้ปฏบิัติรำชกำรอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่

811,000 88,620 51,870
ค่ำเช่ำบ้ำน 60,000
ค่ำตอบแทนกำรปฏบิัติงำนนอกเวลำรำชกำร 35,000 1,200 1,200
รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ด้มำซ่ึงบริกำร 750,000 45,000
รำยจำ่ยเกีย่วกบักำรรับรองและพิธีกำร 40,000
รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิัติรำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลักษณะรำยจำ่ย
หมวดอืน่ๆ
ค่ำใช้จำ่ยโครงกำรครอบครัวสีขำว ครอบครัวเขม้แขง็

ค่ำใช้จำ่ยโครงกำรพัฒนำกำรบริหำรงำนทีม่ปีระสิทธิภำพ

ค่ำใช้จำ่ยโครงกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรใช้สมนุไพรพืน้บ้ำน 30,000
ค่ำใช้จำ่ยตำมโครงกำรก ำจดัขยะมลูฝอย และปฏกิลู 30,000
ค่ำใช้จำ่ยตำมโครงกำรแขง่ขนักฬีำนักเรียน  โรงเรียนในต ำบลก ำปัง

ค่ำใช้จำ่ยตำมโครงกำรจดัท ำแผนชุมชน 50,000
ค่ำใช้จำ่ยตำมโครงกำรเตรียมควำมพร้อมเขำ้สู่ประชำคมอำเซียน ปี 
๒๕๕๘

30,000
ค่ำใช้จำ่ยตำมโครงกำรถำ่ยทอดเทคโนโลยพีลังงำนทดแทนเพือ่
กำรเกษตร
ค่ำใช้จำ่ยตำมโครงกำรปกป้องสถำบันส ำคัญของชำติ 30,000
ค่ำใช้จำ่ยตำมโครงกำรปฏบิัติธรรม  ของผู้บริหำร  พนักงำน  ลูกจำ้ง  
สมำชิกสภำ  ผู้น ำชุมชนและประชำชนต ำบลก ำปัง
ค่ำใช้จำ่ยตำมโครงกำรป้องกนัและแกไ้ขปัญหำกำรมเีพศสัมพันธ์และ
กำรต้ังครรภก์อ่นวัยอนัควร

30,000
ค่ำใช้จำ่ยตำมโครงกำรพัฒนำนักเรียนด้ำนคุณธรรม จริยธรรมต ำบล
ก ำปัง
ค่ำใช้จำ่ยตำมโครงกำรพัฒนำศักยภำพเครือขำ่ย อปพร. 150,000

ค่ำใช้สอย

หมวด

ค่ำตอบแทน

ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย

แผนงำนงบกลำง
แผนงำน

บริหำรงำนทั่วไป

แผนงำนกำร
รักษำควำมสงบ

ภำยใน

แผนงำน
กำรศึกษำ

แผนงำน
สำธำรณสุข

แผนงำนสังคม
สงเครำะห์
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งบด ำเนินงำน ค่ำใช้สอย ค่ำใช้จำ่ยตำมโครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้สูงอำยตุ ำบลก ำปัง 30,000
ค่ำใช้จำ่ยตำมโครงกำรฟืน้ฟูอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ 30,000
ค่ำใช้จำ่ยตำมโครงกำรเรียนพระพทธศำสนำวันอำทิตย ์ของเยำวชน
และประชำชนต ำบลก ำปัง
ค่ำใช้จำ่ยตำมโครงกำรลดอบุัติภยั 80,000
ค่ำใช้จำ่ยตำมโครงกำรวันท้องถิน่ไทย ประจ ำปี ๒๕๕๘ 30,000
ค่ำใช้จำ่ยตำมโครงกำรศูนยพ์ัฒนำครอบครัวในชุมชนต ำบลก ำปัง 30,000
ค่ำใช้จำ่ยตำมโครงกำรส่งเสริมกำรเล้ียงโค-กระบือ

ค่ำใช้จำ่ยตำมโครงกำรส่งเสริมกจิกรรมพัฒนำผู้เรียน

ค่ำใช้จำ่ยตำมโครงกำรส่งเสริมควำมเขม้แขง็ของชุมชนในต ำบลก ำปัง

ค่ำใช้จำ่ยตำมโครงกำรส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย

ค่ำใช้จำ่ยตำมโครงกำรส่งเสริมอำชีพกำรท ำนำ

ค่ำใช้จำ่ยตำมโครงกำรส่งเสริมอำชีพกำรเล้ียงสัตว์ปีก

ค่ำใช้จำ่ยตำมโครงกำรส่งเสริมอำชีพตำมแนวปรัชญำของเศรษฐกจิ
พอเพียง
ค่ำใช้จำ่ยตำมโครงกำรส่งเสริมอำชีพผู้พิกำรในต ำบลก ำปัง 30,000
ค่ำใช้จำ่ยตำมโครงกำรส่งเสริมอำชีพผู้สูงอำยใุนต ำบลก ำปัง 30,000
ค่ำใช้จำ่ยตำมโครงกำรสร้ำงควำมปรองดองและสมำนฉนัท์ของคนใน
ชำติ

20,000
ค่ำใช้จำ่ยตำมโครงกำรเสริมสร้ำงควำมเขม้แขง็ของบทบำทสตรี 30,000
ค่ำใช้จำ่ยตำมโครงกำรเสริมสร้ำงควำมเขม้แขง็สภำเด็กและเยำวชน
ต ำบลก ำปัง

30,000
ค่ำใช้จำ่ยตำมโครงกำรเสริมสร้ำงควำมรู้และวินัยจรำจร 20,000
ค่ำใช้จำ่ยตำมโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรมใหแ้กค่ณะ
ผู้บริหำร สมำชิก อบต. พนักงำนส่วนต ำบล และลูกจำ้ง อบต.ก ำปัง

30,000

หมวด

ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย

แผนงำนงบกลำง
แผนงำน

บริหำรงำนทั่วไป

แผนงำนกำร
รักษำควำมสงบ

ภำยใน

แผนงำน
กำรศึกษำ

แผนงำน
สำธำรณสุข

แผนงำนสังคม
สงเครำะห์
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งบด ำเนินงำน ค่ำใช้สอย ค่ำใช้จำ่ยในกำรแขง่ขนักฬีำต ำบล

ค่ำใช้จำ่ยในกำรควบคุมและป้องกนัโรคติดต่อ 200,000
ค่ำใช้จำ่ยในกำรจดังำนวันเด็กแหง่ชำติ 60,000
ค่ำใช้จำ่ยในกำรจดังำนสืบสำนประเพณีสงกรำนต์รดน้ ำด ำหวัผู้สูงอำยุ

ค่ำใช้จำ่ยในกำรจดัท ำบุญเล้ียงพระวันขึน้ปีใหมต่ำมประเพณี

ค่ำใช้จำ่ยในกำรจดัฝึกอบรมสัมมนำและศึกษำดูงำน 10,000
ค่ำใช้จำ่ยในกำรจดัระบบกำรแพทยฉ์กุเฉนิประจ ำต ำบล 250,000
ค่ำใช้จำ่ยในกำรจดัอบรมใหค้วำมรู้กบัประชำชนภำยในต ำบลก ำปัง 30,000
ค่ำใช้จำ่ยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 250,000 30,000 30,000
ค่ำใช้จำ่ยในกำรน ำเด็กนักเรียนศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลก ำปังไปทัศนศึกษำ
ค่ำใช้จำ่ยในกำรฝึกซ้อมแผนกำรป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั 50,000
ค่ำใช้จำ่ยในกำรร่วมงำนรัฐพิธีและงำนประเพณีวัฒนธรรมต่ำงๆ

ค่ำใช้จำ่ยในกำรรังวัดตรวจสอบแนวเขตทีส่ำธำรณประโยชน์

ค่ำใช้จำ่ยในกำรเลือกต้ัง 100,000
ค่ำใช้จำ่ยในกำรสงเครำะหค์รอบครัวผู้มรีำยได้น้อย ผู้สูงอำย ุผู้พิกำร 
และผู้ด้อยโอกำส

50,000
ค่ำใช้จำ่ยในกำรส่งเสริมกฬีำต ำบล ในกำรส่งนักกฬีำเขำ้ร่วมกำร
แขง่ขนักฬีำเชื่อมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงต ำบล อ ำเภอ และจงัหวัด
ค่ำใช้จำ่ยในโครงกำรรณรงค์ควบคุมป้องกนัโรคพิษสุนัขบ้ำ

ค่ำใช้จำ่ยในโครงกำรส่งเสริมกำรสวมหมวกนิรภยั ๑๐๐% 30,000
ค่ำใช้จำ่ยเพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปัญหำยำเสพติด

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จำ่ยกำรบริหำรสถำนศึกษำ 384,600

หมวด

ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย

แผนงำนงบกลำง
แผนงำน

บริหำรงำนทั่วไป

แผนงำนกำร
รักษำควำมสงบ

ภำยใน

แผนงำน
กำรศึกษำ

แผนงำน
สำธำรณสุข

แผนงำนสังคม
สงเครำะห์
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ค่ำใช้สอย ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 350,000 5,000
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 10,000 50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์ 80,000 6,000
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 30,000 50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 255,000
วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 50,000
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 40,000 20,000
ค่ำอำหำรเสริม (นม) 1,530,620
วัสดุกำรเกษตร 5,000
วัสดุกอ่สร้ำง 10,000
วัสดุโฆษณำและเผยแพร่

วัสดุส ำนักงำน 300,000 6,000 15,000
วัสดุกำรศึกษำ 20,000
ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 80,000
ค่ำไฟฟ้ำ 250,000
ค่ำบริกำรไปรษณีย์ 10,000
ค่ำบริกำรโทรศัพท์ 10,000

งบด ำเนินงำน
ค่ำวัสดุ

ค่ำสำธำรณปูโภค

หมวด แผนงำนงบกลำง
แผนงำน

บริหำรงำนทั่วไป

แผนงำนกำร
รักษำควำมสงบ

ภำยใน

แผนงำน
กำรศึกษำ

แผนงำน
สำธำรณสุข

แผนงำนสังคม
สงเครำะห์

ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
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งบลงทนุ ค่ำครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส ำนักงำน

ค่ำจดัซ้ือเกำ้อีท้ ำงำน

ค่ำจดัซ้ือเกำ้อีพ้ักคอย ขนำด 4 ทีน่ัง่ 16,000
ค่ำจดัซ้ือเกำ้อืท้ ำงำนพนักพิงมแีขน ส ำหรับผู้บริหำร 5,000
ค่ำจดัซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศ 28,000 37,000
ค่ำจดัซ้ือชั้นเกบ็ของ 7,200
ค่ำจดัซ้ือชั้นวำงรองเท้ำ 5,000
ค่ำจดัซ้ือตู้บำนเล่ือนกระจก 5,300
ค่ำจดัซ้ือโต๊ะท ำงำน

ค่ำจดัซ้ือโต๊ะเหล็กท ำงำนพร้อมกระจก และเกำ้อีพ้นักพิง 11,000
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

ค่ำจดัซ้ือคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน

ค่ำจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน 16,000
ค่ำจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนส ำนักงำน

ค่ำจดัซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟ ขนำด 800 VA

ค่ำจดัซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ

ครุภณัฑ์งำนบ้ำนงำนครัว

ค่ำติดต้ังมำ่นตำไก่ 22,000
ครุภณัฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ

ขยำยเขตชุดรับสัญญำณชนิดไร้สำยทำงไกลอตัโนมติั พร้อมติดต้ัง 1,000,000

หมวด

ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย

แผนงำนงบกลำง
แผนงำน

บริหำรงำนทั่วไป

แผนงำนกำร
รักษำควำมสงบ

ภำยใน

แผนงำน
กำรศึกษำ

แผนงำน
สำธำรณสุข

แผนงำนสังคม
สงเครำะห์
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งบลงทนุ ค่ำครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์กำรเกษตร

ค่ำจดัซ้ือกงัหนัลมสูบน้ ำเพือ่กำรเกษตร

ค่ำจดัซ้ือชุดสูบน้ ำพลังงำนแสงอำทิตย์

ค่ำจดัซ้ือแผงเหล็กบังคับสัตว์

ท่อเคร่ืองสูบน้ ำ 100,000
ครุภณัฑ์วิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์

ชุดล็อกศรีษะกบัแผ่นกระดำนรองหลังผู้ป่วย 50,000
ครุภณัฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง

ค่ำจดัซ้ือรถจกัรยำนยนต์ 38,000
ครุภณัฑ์เคร่ืองดับเพลิง

ค่ำจดัซ้ือป้ำยไฟกระพริบเตือนโรงเรียน 40,000
ค่ำติดต้ังสัญญำณไฟกระพริบพลังงำนแสงอำทิตย์ 40,000

ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ค่ำกอ่สร้ำงส่ิงสำธำรณูปกำร

1.1 โครงกำรปรับปรุงต่อเติมหอ้งกองช่ำง อบต.ก ำปัง

1.2โครงกำรปรับพืน้ดินโดยรอบอำคำรอเนกประสงค์และเทพืน้
คอนกรีต อบต.ก ำปัง
1.3โครงกำรเทพืน้คอนกรีตเสริมเหล็กหน้ำศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก

1.4โครงกำรกอ่สร้ำงอำคำรเกบ็เคร่ืองสูบน้ ำ

ค่ำกอ่สร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค

โครงกำรกอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนกระเสียว หมูท่ี ่2

โครงกำรกอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนก ำปัง หมูท่ี ่8

หมวด แผนงำนงบกลำง
แผนงำน

บริหำรงำนทั่วไป

แผนงำนกำร
รักษำควำมสงบ

ภำยใน

แผนงำน
กำรศึกษำ

แผนงำน
สำธำรณสุข

แผนงำนสังคม
สงเครำะห์

ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
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งบลงทนุ ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง โครงกำรกอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนจอก หมูท่ี ่3

โครงกำรกอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนจำน หมูท่ี ่4

โครงกำรกอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนจำนเหนือ หมูท่ี ่13

โครงกำรกอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนตะกดุ หมูท่ี ่11

โครงกำรกอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนนำ หมูท่ี ่7

โครงกำรกอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนนำรีพัฒนำ หมูท่ี ่15

โครงกำรกอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนโนนหวันำ หมูท่ี ่10

โครงกำรกอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนไพล หมูท่ี ่12

โครงกำรกอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนหนองแวง หมู ่5

โครงกำรกอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนใหมน่ำรี หมูท่ี ่9

โครงกำรกอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนใหมพ่ัฒนำ หมูท่ี ่16

โครงกำรกอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนออ้ หมูท่ี ่6

โครงกำรกอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนออ้เหนือ หมูท่ี ่14

โครงกำรกอ่สร้ำงถนนลำดยำง บ้ำนซำด หมูท่ี ่1

โครงกำรกอ่สร้ำงท่อเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนจำนเหนือ หมูท่ี ่
13
โครงกำรขยำยเขตประปำ บ้ำนจำน หมูท่ี ่4

เงินอดุหนุนกจิกำรทีเ่ป็นสำธำรณประโยชน์ 132,500
เงินอดุหนุนส่วนรำชกำร 37,000 3,150,100

18,996,800 14,916,610 560,000 6,329,260 692,500 890,970รวม

หมวด

งบเงนิอุดหนุน เงนิอุดหนุน

ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย

แผนงำนงบกลำง
แผนงำน

บริหำรงำนทั่วไป

แผนงำนกำร
รักษำควำมสงบ

ภำยใน

แผนงำน
กำรศึกษำ

แผนงำน
สำธำรณสุข

แผนงำนสังคม
สงเครำะห์

162



งบ ประเภทรำยจ่ำย

เงินช่วยเหลืองบประมำณรำยจำ่ยเฉพำะกำรประปำ 700,000
รำยจำ่ยตำมข้อผูกพัน 170,000
เบีย้ยงัชีพผู้สูงอำยุ 14,137,000
เบีย้ยงัชีพคนพิกำร 3,004,800
เบีย้ยงัชีพผู้ป่วยเอดส์ 150,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม   100,000
เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 
(กบท.)

235,000
ส ำรองจำ่ย 500,000
เงินเดือนนำยก/รองนำยก+ 514,080
เงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก 42,120
เงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก 42,120
เงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำร/ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี นำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

86,400
เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2,750,400
เงินเดือนพนักงำน 1,101,300 387,090 6,217,780
เงินเพิม่ต่ำง ๆ ของพนักงำน 2,000 98,000
เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 42,000 378,000
ค่ำจำ้งลูกจำ้งประจ ำ 367,200
เงินเพิม่ต่ำง ๆของลูกจำ้งประจ ำ 4,500
ค่ำตอบแทนพนักงำนจำ้ง 799,560 108,000 3,054,480
เงินเพิม่ต่ำง ๆของพนักงำนจำ้ง 92,000 12,000 349,000

งบบคุลำกร เงนิเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง)

เงนิเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)

แผนงำนกำรศำสนำ
วัฒนธรรมและ
นันทนำกำร

แผนงำนกำรเกษตร รวมหมวด

งบกลำง งบกลำง

ขอ้บัญญัตงิบประมำณรำยจ่ำย

แผนงำนเคหะและ
ชุมชน

แผนงำนสร้ำงควำม
เข้มแข็งของชุมชน
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งบด ำเนินงำน เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 13,200 63,200
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

222,305 61,870 1,235,665
ค่ำเช่ำบ้ำน 114,000 174,000
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 10,000 47,400
รำยจำ่ยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร 200,000 20,000 1,015,000
รำยจำ่ยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธกีำร 40,000
รำยจำ่ยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะ
รำยจำ่ยหมวดอื่นๆ
ค่ำใช้จำ่ยโครงกำรครอบครัวสีขำว ครอบครัวเข้มแข็ง 30,000 30,000
ค่ำใช้จำ่ยโครงกำรพัฒนำกำรบริหำรงำนที่มีประสิทธภิำพ 25,000 25,000
ค่ำใช้จำ่ยโครงกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรใช้สมุนไพรพืน้บ้ำน 30,000
ค่ำใช้จำ่ยตำมโครงกำรก ำจดัขยะมูลฝอย และปฏิกูล 30,000
ค่ำใช้จำ่ยตำมโครงกำรแข่งขันกีฬำนักเรียน  โรงเรียนในต ำบล
ก ำปัง

70,000 70,000
ค่ำใช้จำ่ยตำมโครงกำรจดัท ำแผนชุมชน 50,000
ค่ำใช้จำ่ยตำมโครงกำรเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่ประชำคม
อำเซียน ปี ๒๕๕๘

30,000
ค่ำใช้จำ่ยตำมโครงกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยพีลังงำนทดแทนเพือ่
กำรเกษตร

45,000 45,000
ค่ำใช้จำ่ยตำมโครงกำรปกป้องสถำบันส ำคัญของชำติ 30,000
ค่ำใช้จำ่ยตำมโครงกำรปฏิบัติธรรม  ของผู้บริหำร  พนักงำน  
ลูกจำ้ง  สมำชิกสภำ  ผู้น ำชุมชนและประชำชนต ำบลก ำปัง

20,000 20,000
ค่ำใช้จำ่ยตำมโครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรมี
เพศสัมพันธแ์ละกำรต้ังครรภ์ก่อนวยัอันควร

30,000
ค่ำใช้จำ่ยตำมโครงกำรพัฒนำนักเรียนด้ำนคุณธรรม จริยธรรม
ต ำบลก ำปัง

20,000 20,000
ค่ำใช้จำ่ยตำมโครงกำรพัฒนำศักยภำพเครือข่ำย อปพร. 150,000

ค่ำใช้สอย

แผนงำนกำรศำสนำ
วัฒนธรรมและ
นันทนำกำร

แผนงำนกำรเกษตร รวมหมวด

ค่ำตอบแทน

ขอ้บัญญัตงิบประมำณรำยจ่ำย

แผนงำนเคหะและ
ชุมชน

แผนงำนสร้ำงควำม
เข้มแข็งของชุมชน
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งบด ำเนินงำน ค่ำใช้สอย ค่ำใช้จำ่ยตำมโครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้สูงอำยตุ ำบลก ำปัง 30,000
ค่ำใช้จำ่ยตำมโครงกำรฟืน้ฟูอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ 30,000
ค่ำใช้จำ่ยตำมโครงกำรเรียนพระพทธศำสนำวนัอำทิตย ์ของ
เยำวชนและประชำชนต ำบลก ำปัง

30,000 30,000
ค่ำใช้จำ่ยตำมโครงกำรลดอุบัติภัย 80,000
ค่ำใช้จำ่ยตำมโครงกำรวนัท้องถิ่นไทย ประจ ำปี ๒๕๕๘ 30,000
ค่ำใช้จำ่ยตำมโครงกำรศูนยพ์ัฒนำครอบครัวในชุมชนต ำบลก ำ
ปัง

30,000
ค่ำใช้จำ่ยตำมโครงกำรส่งเสริมกำรเล้ียงโค-กระบือ 30,000 30,000
ค่ำใช้จำ่ยตำมโครงกำรส่งเสริมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 20,000 20,000
ค่ำใช้จำ่ยตำมโครงกำรส่งเสริมควำมเข้มแข็งของชุมชนใน
ต ำบลก ำปัง

50,000 50,000
ค่ำใช้จำ่ยตำมโครงกำรส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม
ประเพณีไทย

70,000 70,000
ค่ำใช้จำ่ยตำมโครงกำรส่งเสริมอำชีพกำรท ำนำ 30,000 30,000
ค่ำใช้จำ่ยตำมโครงกำรส่งเสริมอำชีพกำรเล้ียงสัตวป์ีก 10,000 10,000
ค่ำใช้จำ่ยตำมโครงกำรส่งเสริมอำชีพตำมแนวปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง

20,000 20,000
ค่ำใช้จำ่ยตำมโครงกำรส่งเสริมอำชีพผู้พิกำรในต ำบลก ำปัง 30,000
ค่ำใช้จำ่ยตำมโครงกำรส่งเสริมอำชีพผู้สูงอำยใุนต ำบลก ำปัง 30,000
ค่ำใช้จำ่ยตำมโครงกำรสร้ำงควำมปรองดองและสมำนฉันท์ของ
คนในชำติ

20,000
ค่ำใช้จำ่ยตำมโครงกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของบทบำทสตรี 30,000
ค่ำใช้จำ่ยตำมโครงกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งสภำเด็กและ
เยำวชนต ำบลก ำปัง

30,000
ค่ำใช้จำ่ยตำมโครงกำรเสริมสร้ำงควำมรู้และวนิัยจรำจร 20,000
ค่ำใช้จำ่ยตำมโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่
คณะผู้บริหำร สมำชิก อบต. พนักงำนส่วนต ำบล และลูกจำ้ง 

30,000

แผนงำนเคหะและ
ชุมชน

แผนงำนสร้ำงควำม
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงำนกำรศำสนำ
วัฒนธรรมและ
นันทนำกำร

แผนงำนกำรเกษตร รวมหมวด

ขอ้บัญญัตงิบประมำณรำยจ่ำย
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งบด ำเนินงำน ค่ำใช้สอย ค่ำใช้จำ่ยในกำรแข่งขันกีฬำต ำบล 100,000 100,000
ค่ำใช้จำ่ยในกำรควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ 200,000
ค่ำใช้จำ่ยในกำรจดังำนวนัเด็กแห่งชำติ 60,000
ค่ำใช้จำ่ยในกำรจดังำนสืบสำนประเพณีสงกรำนต์รดน้ ำด ำหัว
ผู้สูงอำยุ

10,000 10,000
ค่ำใช้จำ่ยในกำรจดัท ำบุญเล้ียงพระวนัขึ้นปีใหม่ตำมประเพณี 20,000 20,000
ค่ำใช้จำ่ยในกำรจดัฝึกอบรมสัมมนำและศึกษำดูงำน 10,000
ค่ำใช้จำ่ยในกำรจดัระบบกำรแพทยฉ์ุกเฉินประจ ำต ำบล 250,000
ค่ำใช้จำ่ยในกำรจดัอบรมให้ควำมรู้กับประชำชนภำยในต ำบล
ก ำปัง

30,000
ค่ำใช้จำ่ยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 50,000 20,000 380,000
ค่ำใช้จำ่ยในกำรน ำเด็กนักเรียนศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็กองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลก ำปังไปทัศนศึกษำ

30,000 30,000
ค่ำใช้จำ่ยในกำรฝึกซ้อมแผนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 50,000
ค่ำใช้จำ่ยในกำรร่วมงำนรัฐพิธแีละงำนประเพณีวฒันธรรมต่ำงๆ 20,000 20,000
ค่ำใช้จำ่ยในกำรรังวดัตรวจสอบแนวเขตที่สำธำรณประโยชน์ 30,000 30,000
ค่ำใช้จำ่ยในกำรเลือกต้ัง 100,000
ค่ำใช้จำ่ยในกำรสงเครำะห์ครอบครัวผู้มีรำยได้น้อย ผู้สูงอำย ุผู้
พิกำร และผู้ด้อยโอกำส

50,000
ค่ำใช้จำ่ยในกำรส่งเสริมกีฬำต ำบล ในกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วม
กำรแข่งขันกีฬำเชื่อมควำมสัมพันธร์ะหวำ่งต ำบล อ ำเภอ และ

10,000 10,000
ค่ำใช้จำ่ยในโครงกำรรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ 70,000 70,000
ค่ำใช้จำ่ยในโครงกำรส่งเสริมกำรสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐% 30,000
ค่ำใช้จำ่ยเพือ่ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 100,000 100,000
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จำ่ยกำรบริหำรสถำนศึกษำ 384,600
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ค่ำใช้สอย ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 20,000 375,000
วสัดุยำนพำหนะและขนส่ง 60,000
วสัดุคอมพิวเตอร์ 40,000 126,000
วสัดุไฟฟ้ำและวทิยุ 20,000 100,000
วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 20,000 275,000
วสัดุเคร่ืองดับเพลิง 50,000
วสัดุงำนบ้ำนงำนครัว 5,000 65,000
ค่ำอำหำรเสริม (นม) 1,530,620
วสัดุกำรเกษตร 5,000 10,000
วสัดุก่อสร้ำง 10,000 20,000
วสัดุโฆษณำและเผยแพร่ 10,000 10,000
วสัดุส ำนักงำน 50,000 10,000 381,000
วสัดุกำรศึกษำ 20,000
ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 80,000
ค่ำไฟฟ้ำ 250,000
ค่ำบริกำรไปรษณีย์ 10,000
ค่ำบริกำรโทรศัพท์ 10,000

งบด ำเนินงำน
ค่ำวัสดุ

ค่ำสำธำรณปูโภค

แผนงำนเคหะและ
ชุมชน

แผนงำนสร้ำงควำม
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงำนกำรศำสนำ
วัฒนธรรมและ
นันทนำกำร

แผนงำนกำรเกษตร รวมหมวด

ขอ้บัญญัตงิบประมำณรำยจ่ำย

167



งบ ประเภทรำยจ่ำย

งบลงทนุ ค่ำครุภณัฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

ค่ำจดัซ้ือเก้ำอี้ท ำงำน 3,000 3,000
ค่ำจดัซ้ือเก้ำอี้พักคอย ขนำด 4 ที่นั่ง 16,000
ค่ำจดัซ้ือเก้ำอื้ท ำงำนพนักพิงมีแขน ส ำหรับผู้บริหำร 5,000
ค่ำจดัซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศ 28,000 93,000
ค่ำจดัซ้ือชั้นเก็บของ 7,200
ค่ำจดัซ้ือชั้นวำงรองเท้ำ 5,000
ค่ำจดัซ้ือตู้บำนเล่ือนกระจก 5,300
ค่ำจดัซ้ือโต๊ะท ำงำน 8,000 8,000
ค่ำจดัซ้ือโต๊ะเหล็กท ำงำนพร้อมกระจก และเก้ำอี้พนักพิง 11,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่ำจดัซ้ือคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน 16,000 16,000
ค่ำจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน 16,000
ค่ำจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนส ำนักงำน 16,000 16,000
ค่ำจดัซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟ ขนำด 800 VA 3,200 3,200
ค่ำจดัซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ 3,200 3,200
ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว

ค่ำติดต้ังม่ำนตำไก่ 22,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวทิยุ

ขยำยเขตชุดรับสัญญำณชนิดไร้สำยทำงไกลอัตโนมัติ พร้อม
ติดต้ัง

1,000,000

แผนงำนกำรศำสนำ
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งบลงทนุ ค่ำครุภณัฑ์ ครุภัณฑ์กำรเกษตร

ค่ำจดัซ้ือกังหันลมสูบน้ ำเพือ่กำรเกษตร 40,000 40,000
ค่ำจดัซ้ือชุดสูบน้ ำพลังงำนแสงอำทิตย์ 55,000 55,000
ค่ำจดัซ้ือแผงเหล็กบังคับสัตว์ 100,000 100,000
ท่อเคร่ืองสูบน้ ำ 100,000
ครุภัณฑ์วทิยำศำสตร์หรือกำรแพทย์

ชุดล็อกศรีษะกับแผ่นกระดำนรองหลังผู้ป่วย 50,000
ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง

ค่ำจดัซ้ือรถจกัรยำนยนต์ 38,000
ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง

ค่ำจดัซ้ือป้ำยไฟกระพริบเตือนโรงเรียน 40,000
ค่ำติดต้ังสัญญำณไฟกระพริบพลังงำนแสงอำทิตย์ 40,000

ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปกำร

1.1 โครงกำรปรับปรุงต่อเติมห้องกองช่ำง อบต.ก ำปัง 100,000 100,000
1.2โครงกำรปรับพืน้ดินโดยรอบอำคำรอเนกประสงค์และเท
พืน้คอนกรีต อบต.ก ำปัง

71,000 71,000
1.3โครงกำรเทพืน้คอนกรีตเสริมเหล็กหน้ำศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก 91,000 91,000
1.4โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรเก็บเคร่ืองสูบน้ ำ 118,500 118,500
ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนกระเสียว หมู่ที่
 2

207,000 207,000
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนก ำปัง หมู่ที่ 8 264,000 264,000

แผนงำนเคหะและ
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แผนงำนสร้ำงควำม
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งบลงทนุ ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนจอก หมู่ที่ 3 271,000 271,000
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนจำน หมู่ที่ 4 396,000 396,000
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนจำนเหนือ หมู่ที่
 13

211,000 211,000
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนตะกุด หมู่ที่ 11 210,000 210,000
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนนำ หมู่ที่ 7 207,000 207,000
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนนำรีพัฒนำ หมู่
ที่ 15

145,000 145,000
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนโนนหัวนำ หมู่ที่
 10

231,000 231,000
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนไพล หมู่ที่ 12 126,000 126,000
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนหนองแวง หมู่ 5 90,000 90,000
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนใหม่นำรี หมู่ที่ 9 207,000 207,000
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนใหม่พัฒนำ หมู่
ที่ 16

328,000 328,000
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนอ้อ หมู่ที่ 6 244,000 244,000
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนอ้อเหนือ หมู่ที่ 
14

207,000 207,000
โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำง บ้ำนซำด หมู่ที่ 1 364,000 364,000
โครงกำรก่อสร้ำงท่อเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนจำนเหนือ
 หมู่ที่ 13

361,000 361,000
โครงกำรขยำยเขตประปำ บ้ำนจำน หมู่ที่ 4 127,000 127,000
เงินอุดหนุนกิจกำรที่เป็นสำธำรณประโยชน์ 974,000 75,000 1,181,500
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร 3,187,100

8,449,065 205,000 515,000 1,076,160 52,631,365รวม
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