
องค์การบริหารส่วนตําบลหลุ่งตะเคียน

อําเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา

ของ

ส่วนที 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559





1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัวไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ วันที 14 สิงหาคม พ.ศ.2558 องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีสถานะการเงิน ดังนี

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหลุ่งตะเคียน

              บัดนีถึงเวลาทีคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลหลุ่งตะเคียน จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลหลุ่งตะเคียนอีกครังหนึง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลหลุ่งตะเคียนจึงขอชีแจงให้ท่าน
ประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการทีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 37,147,274.30 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 7,841,924.78 บาท

1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 9,226,110.74 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 182,225.00   บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00   บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 12,394,243.73   บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00   บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 12,410,930.00   บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 92,854.23   บาท

หมวดภาษีอากร จํานวน 82,116.99   บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 19,973.70   บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2558 ณ วันที 14 สิงหาคม พ.ศ.2558

(1) รายรับจริง จํานวน 25,182,343.65 บาท ประกอบด้วย

งบเงินอุดหนุน จํานวน 0.00   บาท

งบลงทุน จํานวน 0.00   บาท

งบรายจ่ายอืน จํานวน 0.00   บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 58,590.01   บาท

งบกลาง จํานวน 19,502.00   บาท

งบบุคลากร จํานวน 742,350.00   บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 820,442.01 บาท ประกอบด้วย

(2) เงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 3,268,209.00 บาท

(4) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 12,049,450.00  บาท

(5) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

คําแถลงงบประมาณ

(6) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท





ทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

เงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อืนๆ จํานวน 0.00 บาท

เงินฝากธนาคาร จํานวน 49,907.39 บาท

ยืมเงินสะสมจากเทศบาล จํานวน 0.00 บาท

ทรัพย์รับจํานํา จํานวน 0.00 บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ วันที 14 สิงหาคม 2558

กําไรสะสม จํานวน 0.00 บาท

รายจ่ายจริง จํานวน 1,072,867.76 บาท

รายรับจริง จํานวน 1,140,896.15 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการประปา   กิจการประปา





งบกลาง 0.00 1,746,904.00 2,827,305.00

งบลงทุน 0.00 4,233,900.00 6,498,300.00

งบดําเนินงาน 128,084.00 8,824,360.00 10,031,360.00

งบรายจ่ายอืน 0.00 20,000.00 20,000.00

งบบุคลากร 2,619,010.00 11,718,836.00 11,796,035.00

งบเงินอุดหนุน 0.00 4,426,000.00 3,827,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 2,747,094.00 30,970,000.00 35,000,000.00

จ่ายจากงบประมาณ

รวม 2,747,094.00 30,970,000.00 35,000,000.00

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

คําแถลงงบประมาณ

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2557 ประมาณการ ปี 2558 ประมาณการ ปี 2559



ค่าธรรมเนียม 0.00 0.00 0.00

ผลประโยชน์อืน

ค่าจําหน่ายนําจากมาตรวัดนํา 0.00 0.00 0.00

หมวดรายได้

รวมรายรับ 0.00 0.00 0.00

รายรับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ ประปา

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
คําแถลงงบประมาณ

2555 2556 2557

รายรับจริง

งบลงทุน 0.00 0.00 0.00

งบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00

รวมรายจ่าย 0.00 0.00 0.00

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ ประปา

2555 2556 2557

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายจ่ายจริง



อําเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา
องค์การบริหารส่วนตําบลหลุ่งตะเคียน

คําแถลงงบประมาณ

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป 0.00 15,000,000.00 15,000,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 15,000,000.00 15,000,000.00

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดภาษีจัดสรร 0.00 15,570,000.00 19,330,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน

0.00 15,570,000.00 19,330,000.00

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.00 115,200.00 200,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 0.00 35,800.00 70,000.00

หมวดภาษีอากร 0.00 197,000.00 200,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 52,000.00 200,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 0.00 0.00

รวมรายได้จัดเก็บ 0.00 400,000.00 670,000.00

รายได้จัดเก็บ

รวม 0.00 30,970,000.00 35,000,000.00

รายรับจริง ปี  2557 ประมาณการ ปี 2558 ประมาณการ ปี 2559





ของ องค์การบริหารส่วนตําบลหลุ่งตะเคียน
อําเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

แผนงานงบกลาง 2,827,305

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,530,000

แผนงานการเกษตร 150,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานเคหะและชุมชน 4,634,830

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 110,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 800,000

แผนงานการศึกษา 8,434,020

แผนงานสาธารณสุข 330,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 190,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานบริหารงานทัวไป 15,613,845

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 380,000

ด้านบริหารทัวไป

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 35,000,000

ด้าน ยอดรวม





แผนงานการรักษาความสงบภายใน

380,000380,000

180,000180,000

200,000200,000

380,000380,000

                                             รวม

    ค่าวัสดุ

    ค่าใช้สอย

งบดําเนินงาน

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

งานงบ

แผนงานบริหารงานทัวไป

15,613,8453,000,38012,613,465

35,000035,000

35,000035,000

20,000020,000

20,000020,000

550,0000550,000

2,532,30039,0002,493,300

3,082,30039,0003,043,300

295,50025,500270,000

665,000165,000500,000

1,565,000425,0001,140,000

1,011,840367,840644,000

3,537,340983,3402,554,000

5,504,0851,978,0403,526,045

3,435,12003,435,120

8,939,2051,978,0406,961,165

                                             รวม

    เงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

    รายจ่ายอืน

งบรายจ่ายอืน

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

    ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

    ค่าสาธารณูปโภค

    ค่าวัสดุ

    ค่าใช้สอย

    ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

งบบุคลากร

รวมงานบริหารงานคลังงานบริหารทัวไปงานงบ

อําเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา
องค์การบริหารส่วนตําบลหลุ่งตะเคียน
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย



แผนงานสังคมสงเคราะห์

190,000190,000

190,000190,000

190,000190,000

                                             รวม

    ค่าใช้สอย

งบดําเนินงาน

รวมงานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์

งานงบ

แผนงานสาธารณสุข

330,000330,000

250,000250,000

250,000250,000

80,00080,000

80,00080,000

                                             รวม

    เงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

    ค่าใช้สอย

งบดําเนินงาน

รวมงานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอืน

งานงบ

แผนงานการศึกษา

8,434,0206,077,0202,357,000

2,992,0002,992,0000

2,992,0002,992,0000

380,0000380,000

44,500044,500

424,5000424,500

30,000030,000

2,048,4201,858,420190,000

1,441,6001,226,600215,000

300,0000300,000

3,820,0203,085,020735,000

1,197,50001,197,500

1,197,50001,197,500

                                             รวม

    เงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

    ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

    ค่าสาธารณูปโภค

    ค่าวัสดุ

    ค่าใช้สอย

    ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

งบบุคลากร

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การศึกษา

งานงบ



800,00050,000750,000

50,00050,0000

50,00050,0000

300,0000300,000

300,0000300,000

100,0000100,000

350,0000350,000

450,0000450,000

                                             รวม

    เงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

งบลงทุน

    ค่าวัสดุ

    ค่าใช้สอย

งบดําเนินงาน

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน

งานกีฬาและนันทนาการงานงบ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

110,000110,000

110,000110,000

110,000110,000

                                             รวม

    ค่าใช้สอย

งบดําเนินงาน

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

งานงบ

แผนงานเคหะและชุมชน

4,634,830500,0004,134,830

500,000500,0000

500,000500,0000

500,0000500,000

661,5000661,500

1,161,50001,161,500

780,0000780,000

260,0000260,000

274,0000274,000

1,314,00001,314,000

1,659,33001,659,330

1,659,33001,659,330

                                             รวม

    เงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

    ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

    ค่าวัสดุ

    ค่าใช้สอย

    ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

งบบุคลากร

รวมงานไฟฟ้าถนนงานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน

งานงบ



แผนงานงบกลาง

2,827,3052,827,305

2,827,3052,827,305

2,827,3052,827,305

                                             รวม

    งบกลาง

งบกลาง

รวมงบกลางงานงบ

150,000150,000

150,000150,000

150,000150,000

                                             รวม

    ค่าใช้สอย

งบดําเนินงาน

รวมงานอนุรักษ์แหล่งนําและ
ป่าไม้

งานงบ

แผนงานการเกษตร

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1,530,0001,530,000

1,530,0001,530,000

1,530,0001,530,000

                                             รวม

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

งบลงทุน

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพืน
ฐาน

งานงบ



องค์การบริหารส่วนตําบลหลุ่งตะเคียน

ของ

อําเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ข้อบัญญัติ

ส่วนที 2

งบประมาณรายจ่าย

เรือง





ขอ้บญัญตัิ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบรหิารสว่นต าบลหลุ่งตะเคียน

อ าเภอห้วยแถลง  จงัหวดันครราชสีมา

โดยทีเ่ป็นการสมควรต ัง้งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  อาศยัอ านาจตามความใน

พระราชบญัญตัิ
สภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล  พ.ศ.  2537 มาตรา 87 จงึตราขอ้บญัญตัขิึน้ไวโ้ดยความเห็นชอบของสภาองค์การ

บรหิารสว่นต าบลหลุ่งตะเคียนและโดยอนุมตัขิอง นายอ าเภอหว้ยแถลง
ขอ้ 1. ขอ้บญัญตั ิน้ีเรียกวา่ ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ขอ้ 2. ขอ้บญัญตั ิน้ีใหใ้ช้บงัคบัต ัง้แตว่นัที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เป็นตน้ไป

ขอ้ 3. งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นจ านวนรวมท ัง้สิน้ 37,304,505 บาท

ขอ้ 4. งบประมาณรายจา่ยท ั่วไป จา่ยจากรายไดจ้ดัเก็บเอง หมวดภาษีจดัสรร และหมวดเงนิอดุหนุนท ั่วไป เป็น

จ านวนรวมท ัง้สิน้ 35,000,000 บาท โดยแยกรายละเอยีดตามแผนงานไดด้งัน้ี

แผนงาน ยอดรวม

ด้านบรหิารท ั่วไป

แผนงานบรหิารงานท ั่วไป 15,613,845

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 380,000

ด้านบรกิารชุมชนและสงัคม

แผนงานการศกึษา 8,434,020

แผนงานสาธารณสขุ 330,000

แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 190,000

แผนงานเคหะและชุมชน 4,634,830

แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน 110,000

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 800,000

ด้านการเศรษฐกจิ

แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 1,530,000

แผนงานการเกษตร 150,000

ด้านการด าเนินงานอืน่

แผนงานงบกลาง 2,827,305

งบประมาณรายจ่ายท ัง้สิน้ 35,000,000

ขอ้ 5. งบประมาณรายจา่ยเฉพาะการ จา่ยจากรายได ้เป็นจ านวนรวมท ัง้สิน้ 2,304,505 บาท ดงัน้ี

งบ ยอดรวม

งบด าเนนิงาน 2,104,800

งบลงทุน 199,705

รวมรายจ่าย 2,304,505

ขอ้ 6. ใหน้ายกองค์การบรหิารสว่นต าบลหลุ่งตะเคียนปฏบิตักิารเบกิจา่ยเงนิงบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตัใิห้

ขอ้ 7. ใหน้ายกองค์การบรหิารสว่นต าบลหลุ่งตะเคียนมหีน้าทีร่กัษาการใหเ้ป็นไปตามบญัญตัน้ีิ

                               ประกาศ ณ วนัที ่......................................................................

(ลงนาม)..................................................

(........................................................)

นายกองค์การบรหิารสว่นต าบลหลุ่งตะเคียน

นายอ าเภอหว้ยแถลง

อนุมตั/ิเห็นชอบ

(ลงนาม)..................................................

(...........................................................)



ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

0.00 0.00 33,000 %

0.00 0.00 160,000 %

0.00 0.00 2,000 %

0.00 0.00 195,000

0.00 0.00 1,000 %

0.00 0.00 10,000 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 400 %

0.00 0.00 600

0.00 0.00 10,000 %

0.00 0.00 5,000 %

0.00 0.00 10,000 %

0.00 0.00 1,000 %

0.00 0.00 38,000

0.00 0.00 100,000 %

0.00 0.00 100,000

0.00 0.00 900,000 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 900,000

0.00 0.00 37,000 %

ประมาณการ

20.00

12.50

150.00

6,000

ยอดต่าง (%) ปี 2559

0.00 35,000

0.94 161,500

75.00 3,500

200,000

0.00 1,000

0.00 10,000

66.67 1,000

150.00 1,000

300.00 40,000

0

73.61

0

200,000

200,000

0 0

0

296.00 198,000

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     คา่ขายแบบแปลน 50,000

     เงนิช่วยเหลือจากการประปา 0

     รายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0

     ดอกเบีย้ 115,200

รวมหมวดรายได้จากทรพัย์สนิ 115,200

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

     คา่ใบอนุญาตเกีย่วกบัการควบคุมอาคาร 800

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และใบอนุญาต 35,800

2,000

70,000

หมวดรายได้จากทรพัย์สนิ

10,000

     คา่ปรบัอืน่ ๆ 5,000

     คา่ใบอนุญาตประกอบการคา้ส าหรบักจิการทีเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ 8,000 9,000

     คา่ธรรมเนียมในการออกหนงัสอืรบัรองการแจง้สถานทีจ่ าหน่าย 600

     คา่ธรรมเนียมจดทะเบยีนพาณิชย์ 400

     คา่ธรรมเนียมอืน่ ๆ 0

     คา่ปรบัการผดิสญัญา

197,000

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และใบอนุญาต

     คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัการควบคุมอาคาร 1,000

     คา่ธรรมเนียมเก็บขนอจุจาระหรือสิง่ปฏกิูล 10,000

35,000

     ภาษีบ ารุงทอ้งที่ 160,000

     ภาษีป้าย 2,000

รวมหมวดภาษีอากร

ปี 2558

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและทีด่นิ

รายงานประมาณการรายรบั

ประจ าปีงบประมาณ  2558

องค์การบรหิารสว่นต าบลหลุง่ตะเคยีน

อ าเภอ หว้ยแถลง  จงัหวดันครราชสมีา



0.00 0.00 3,000 %

0.00 0.00 40,000

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0

0 0 0 %

0 0 0 %

0.00 0.00 10,350,000 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 220,000 %

0.00 0.00 1,000,000 %

0.00 0.00 2,505,900 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 80,000 %

0.00 0.00 60,000 %

0.00 0.00 170,000 %

0.00 0.00 14,386,000

0.00 0.00 12,841,000 %

0.00 0.00 12,841,000

0.00 0.00 28,500,000

15,000,000

35,000,000รวมทุกหมวด 30,970,000

     เงนิอดุหนุนท ั่วไป ส าหรบัด าเนนิการตามอ านาจหน้าทีแ่ละภารกจิ 15,000,000

รวมหมวดเงนิอุดหนุนท ั่วไป 15,000,000

รวมหมวดภาษีจดัสรร 15,570,000

หมวดเงนิอุดหนุนท ั่วไป

190,000

0.00

     ภาษีคา่ธรรมเนียมรถยนต์และลอ้เลือ่น 0.00

     ภาษีมลูคา่เพิม่ตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ

90,000     คา่ธรรมเนียมจดทะเบยีนสทิธแิละนติกิรรมตามประมวลกฎหมาย

0

     คา่ภาคหลวงแร่ 100

     คา่ภาคหลวงปิโตรเลียม 130,000

9,200,000

     ภาษีสรรพสามติ 1,400,000

     ภาษีการพนนั 1,300,000

0

0

     ภาษีธุรกจิเฉพาะ 3,029,900

     ภาษีสรุา 230,000

หมวดรายได้จากทุน

หมวดภาษีจดัสรร

     ภาษีมลูคา่เพิม่ตาม พ.ร.บ.จดัสรรรายไดฯ้ 9,200,000

0

0

     คา่ขายทอดตลาดทรพัย์สนิ

2,000

รวมหมวดรายได้จากทุน 0

0.00 2,000

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 52,000

     ภาษีจดัสรรอืน่ๆ

0.00 0

200,000

0

     รายไดเ้บ็ดเตล็ดอืน่ๆ

0.00 230,000

12.21 3,400,000

64.29 2,300,000

0.00 100

180.76 3,649,900

120,000

0.00 130,000

57.89 300,000

33.33

19,330,000

0.00 0

0.00 15,000,000



 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557

           504,229.00            514,080.00  514,080 %

              42,120.00               42,120.00  42,120 %

              42,120.00               42,120.00  42,120 %

              86,400.00               86,400.00  86,400 %

        2,750,202.00         2,750,400.00         2,750,400.00 %

       3,425,071.00        3,435,120.00        3,435,120.00

           856,331.00         1,290,360.00  1,290,360 %

           131,741.00            229,800.00  320,580 %

              42,000.00               84,000.00  84,000 %

           110,880.00            124,200.00  124,200 %

              18,000.00               55,800.00  55,800 %

           221,414.00            353,300.00  495,480 %

              58,530.00  0  224,520 %

       1,438,896.00        2,137,460.00  2,594,940

       4,863,967.00        5,572,580.00  6,030,060

ปี 2558

เงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง)

อ าเภอหว้ยแถลง    จงัหวดันครราชสมีา

งบบุคลากร

ประมาณการ

แผนงานบรหิารงานท ั่วไป

งานบรหิารท ั่วไป

514,080

เงนิคา่ตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 42,120

42,120

เงนิคา่ตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รกึษานายกเทศมนตรี

 นายกองค์การบรหิารสว่นต าบล
86,400

2,750,400

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,435,120

เงนิเดือนพนกังาน 2,257,800

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน 26,160

เงนิประจ าต าแหน่ง 138,600

คา่จา้งลูกจา้งประจ า 136,800

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของลูกจา้งประจ า 50,000

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 823,642

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 31,080

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,464,082

รวมงบบุคลากร 6,899,202

9.65 69,720

3,526,045

6,961,165

12.37 212,700

-100 0

-5.85 726,000

5.55 2,383,190

-67.76 8,435

-9.09 126,000

86,400

0 2,750,400

3,435,120

0 42,120

0 42,120

0

0 514,080

 รายจ่ายจรงิ

ยอดต่าง (%) ปี 2559

เงนิคา่ตอบแทนสมาชกิสภาองค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่

เงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก

เงนิเดือนนายก/รองนายก

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ  2558

องค์การบรหิารสว่นต าบลหลุง่ตะเคยีน



           307,790.00  0  0 %

              41,780.00  0  15,000 %

%

                6,004.00               13,440.00  12,000 %

           104,959.00               29,279.00  85,000 %

          460,533.00              42,719.00  112,000

           263,200.00            262,350.00  230,000 %

              67,800.00               86,000.00  100,000 %

 0  0  100,000 %

           360,000.00            336,300.00  100,000 %

              34,322.00               57,086.00  0 %

              27,870.00  0  100,000 %

700,000

0

712,000

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 0

คา่เช่าบา้น 71.43 114,000

12,000

เงนิช่วยเหลือคา่รกัษาพยาบาล

ค่าใช้สอย

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 320,000

90,000

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

0

0

คา่ใช้จา่ยเดนิทางไปราชการ ส าหรบั

เป็นคา่เบีย้เล้ียงเดนิทาง  คา่พาหนะ  คา่

เช่าทีพ่กั  คา่บรกิารจอดรถ   คา่ผา่น

ทางดว่นพเิศษ  และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ  ใน

การเดนิทางไปราชการของพนกังาน  

ลูกจา้ง  คณะผูบ้รหิารและสมาชกิสภา

องค์การบรหิารสว่นต าบล

0

0 0

-100 0

0 0

0 90,000

-100 0

644,000

-19.03 400,000

100 0

150 30,000

0 0

123.91 500,000

คา่ใช้จา่ยโครงการพฒันาศกัยภาพ

บคุลากรในองค์กรและประชาชนท ั่วไป

องค์การบรหิารสว่นต าบล

100,000

คา่ใช้จา่ยเดนิทางไปราชการ

รวมค่าตอบแทน

เงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุร

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

คา่ใช้จา่ยโครงการพฒันาศกัยภาพการ

ใหบ้รกิารประชาชน

รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพธีิการ



              82,768.00               76,986.00  0 %

 0            400,000.00  380,000 %

              36,230.00               50,074.00  50,000 %

          207,752.00        1,268,796.00  1,060,000

           186,750.00            127,540.00  105,000 %

              38,972.00               48,575.00  50,000 %

              74,950.00                 6,780.00  50,000 %

           183,730.78            135,673.36  150,000 %

              35,000.00               47,015.00  20,000 %

 0            127,320.00  150,000 %

 18,600               80,650.00  50,000 %

          519,402.78           573,553.36  575,000

คา่ใช้จา่ยเดนิทางไปราชการ ส าหรบั

เป็นคา่เบีย้เล้ียงเดนิทาง  คา่พาหนะ  คา่

เช่าทีพ่กั  คา่บรกิารจอดรถ   คา่ผา่น

ทางดว่นพเิศษ  และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ  ใน

การเดนิทางไปราชการของพนกังาน  

ลูกจา้ง  คณะผูบ้รหิารและสมาชกิสภา

องค์การบรหิารสว่นต าบล

100,000

คา่ใช้จา่ยส าหรบัการเลือกต ัง้ของ

องค์การบรหิารสว่นต าบลตามที่

คณะกรรมการการเลือกต ัง้ก าหนด ( 

กรณีครบวาระการด ารงต าแหน่ง  ยุบ

สภาและ กรณีแทนต าแหน่งทีว่า่งและ

กรณีคณะกรรมการการเลือกต ัง้ใหม้กีาร

เลือกต ัง้ใหม ่และ กรณีอืน่ๆ )  อกีท ัง้ให้

ความรว่มมอืการสนบัสนุนคา่ใช้จา่ยใน

การประชาสมัพนัธ์  การรณรงค์หรือ

การใหข้อ้มลูขา่วสารแกป่ระชาชนให้

ทราบถงึสทิธหิน้าที ่ การมสีว่นรว่ม

ทางการเมอืงในการเลือกต ัง้สภา

ผูแ้ทนราษฎร และ สมาชกิวุฒสิภาตาม

ความเหมาะสม

0

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 50,000

วสัดุเครือ่งแตง่กาย

รวมค่าใช้สอย 660,000

ค่าวสัดุ

วสัดุส านกังาน 200,000

วสัดุงานบา้นงานครวั 54,020 50,000

วสัดุยานพาหนะและขนสง่ 50,000

วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 0

30,000

50,000

20,00020,000

0

150,000

รวมค่าวสัดุ 474,020

-7.44

-40

100

0

500,000

-28.82 50,000

1,140,000

50 300,000

100 600,000

0

0

50,000

00

0

วสัดุคอมพวิเตอร์

วสัดุโฆษณาและเผยแพร่



           478,976.22            438,822.40  100,000 %

                4,491.99                 4,171.66  10,000 %

              18,554.26               17,511.62  100,000 %

          502,022.47           460,505.68  210,000

       1,689,710.25        2,345,574.04  1,957,000

%

 0               60,000.00  0 %

 0  0  0 %

 0  0  0 %

 0  0  18,000 %

 0  0  18,700

 0  0  20,000 %

 0  0  5,000

 0               50,000.00  80,000 %

%

%

%

จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ดีดแบบไฟฟ้า ชนดิ 

ไมม่หีน่วยความจ า
0

120,0000

270,000

2,554,000

คา่บรกิารโทรศพัท์ 20,000

คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 120,000

7,500

จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ชนดิเลเซอร์ / ชนดิ 

LED ส ี แบบ Network
0

รวมค่าสาธารณูปโภค 290,000

รวมงบด าเนินงาน 2,136,020

จดัซ้ือตูเ้ก็บเอกสารแบบบานพบั 0

ค่าครุภณัฑ์

(2)  จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ชนดิเลเซอร์/ชนดิ

  LED  ขาวด า(25หน้า/นาที)
22,000

(3)  จดัซ้ือโตะ๊ท างานส าหรบัต าแหน่ง

บรหิาร

ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่

0

จดัหาเกา้อีห้อ้งประชุมสภาฯ  (๔๑๐๑๐๐) 0

2,190,000

100 100,000

100 33,000

-100 0

-100 0

-100 0

-100 0

100 37,000

-100 0

-100 0

ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ

100ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่

ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ

ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่

0

-17.65 140,000

-50 10,000

ค่าสาธารณูปโภค

คา่ไฟฟ้า

ครุภณัฑ์ส านกังาน

( 1 )  จดัซ้ือเครือ่งปรบัอากาศ

งบลงทุน

จดัซ้ือตูเ้ก็บเอกสารแบบบานเลือ่น 

(๔๑๐๑๐๐ )

36,000

150,000



 0  0  0 %

                9,800.00                 9,800.00  16,000 %

 0  0  0 %

%

 0  0  0 %

 0  0  25,000 %

 0  0  19,000 %

              77,355.00               74,155.00  20,000 %

             87,155.00           193,955.00  221,700

 0  0  0 %

 0  0  0 %

 0  0  0 %

 0  0  0

             87,155.00           193,955.00  221,700

              20,000.00               20,000.00  0 %

              20,000.00               20,000.00  0

             20,000.00              20,000.00  0

(1)  คา่จดัซ้ือกลอ้งถา่ยรูป 12,000

จดัซ้ือกลอ้งถา่ยภาพนิง่ระบบดจิติอล 

(๔๑๐๗๐๐ )
0

จดัซ้ือคอมพวิเตอร์แบบพกพา ( โน้ตบุค้

 ) ( ๔๑๑๖๐๐ )
0

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

(1)  คา่จดัซ้ือคอมพวิเตอร์ต ัง้โตะ๊ 88,000

ครุภณัฑ์งานบา้นงานครวั

( 1 )  จดัซ้ือตูเ้ย็น 1 เครือ่ง ขนาด 7 

ควิบกิ
9,400

จดัซ้ือคอมพวิเตอร์แบบต ัง้โตะ๊  

๔๑๑๖๐๐ )
0

20,000

รวมค่าครุภณัฑ์ 194,900

ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง

อาคารตา่ง ๆ

294,900

รายจา่ยอืน่ 20,000

(1) โครงการจดัท าโรงจอดรถเพือ่

บรกิารประชาชน
100,000

รวมค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 100,000

รวมรายจ่ายอืน่ 20,000

รวมงบรายจ่ายอืน่ 20,000

งบเงนิอุดหนุน

0

100 300,000

โครงการปรบัปรุงหอประชุมองค์การ

บรหิารสว่นต าบลหลุ่งตะเคียน

0

-100 0

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์

3,043,300

100 250,000

550,000

2,493,300

-100 0

100 63,300

-100 0

-100 0

250

20,000

20,000

-100

0

โครงการตอ่เตมิทีท่ าการ อบต. หลุ่ง

ตะเคียน

รวมงบลงทุน

งบรายจ่ายอืน่

รายจ่ายอืน่

20,000

100

100 0

70,000



              20,000.00               20,000.00  20,000 %

             20,000.00              20,000.00  20,000

             20,000.00              20,000.00  20,000

       6,680,832.25        8,152,109.04  8,228,760

           430,588.00            336,440.00  566,880 %

              63,395.00               48,480.00  199,200 %

 0               42,000.00  42,000 %

           129,840.00            132,690.00  135,360 %

              16,760.00               16,025.00  7,860 %

           155,404.00            180,059.00  198,480 %

           138,304.00               31,810.00  89,520 %

          934,291.00           787,504.00  1,239,300

          934,291.00           787,504.00  1,239,300

           178,650.00  0  50,000 %

              10,080.00               13,440.00  20,000 %

              10,682.00                 6,893.50  15,000 %

                6,165.00                 8,255.00  25,000 %

          205,577.00              28,588.50  110,000

165,120

เงนิอุดหนุน

35,000

12,613,465

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 30,000

รวมเงนิอุดหนุน 30,000

รวมงบเงนิอุดหนุน 30,000

รวมงานบรหิารท ั่วไป 9,380,122

งานบรหิารงานคลงั

งบบุคลากร

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงนิเดือนพนกังาน 1,133,700

181,440

0

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน 20,150

เงนิประจ าต าแหน่ง 42,000

377,160

500

คา่จา้งลูกจา้งประจ า

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของลูกจา้งประจ า 18,000

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 320,880

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 19,380

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่
350,000

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 20,000

เงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุร 15,000

เงนิช่วยเหลือคา่รกัษาพยาบาล 0

รวมค่าตอบแทน 385,000

ค่าใช้สอย

0

-4.9 332,840

1,978,040

1,978,040

20,000

15,000

367,840

0

0

61.13 1,370,760

6,180

42,000

16.67 35,000

-100

12.29

0

9.88

-69.33

35,000

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,719,230

รวมงบบุคลากร 1,719,230

-97.42

100



              68,800.00               40,140.00  65,000 %

0 0 0 %

              10,000.00               10,000.00  30,000 %

 0                 4,860.00  10,000 %

                2,450.00  0  20,000 %

             81,250.00              55,000.00  125,000

              27,884.00               39,460.05  55,000 %

                7,280.00                 5,460.00  10,000 %

              36,600.00               19,934.00  30,000 %

             71,764.00              64,854.05  95,000

                4,132.00                 4,474.00  5,000 %

               4,132.00                4,474.00  5,000

          362,723.00           152,916.55  335,000

 0  0 %

 0  0  0 %

 0  0  22,000 %

 0  0  18,000 %

คา่ใช้จา่ยส าหรบัเพิม่ประสทิธภิาพการ

จดัเก็บรายได้
10,000

10,000

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 25,000

รวมค่าใช้สอย 110,000

70,000

วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000

วสัดุคอมพวิเตอร์ 60,000

140,000

ค่าสาธารณูปโภค

คา่บรกิารไปรษณีย์ 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 5,000

รวมงบด าเนินงาน 640,000

งบลงทุน

ค่าครุภณัฑ์

(1)  จดัซ้ือเครือ่งปรบัอากาศ 18,000

(2)  จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ชนดิเลเซอร์/ชนดิ

  LED  ขาวด า(25หน้า/นาที)
5,500

จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ชนดิเลเซอร์ / ชนดิ 

Dot  Matrix Printer   แบบแครส่ ัน้
0

จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ชนดิเลเซอร์ / ชนดิ 

LED ส ี แบบ Network
0 -100 0

-100 0

-100

100 240,000

0 25,000

63.27 160,000

20,000

60,000

425,000

25,500

983,340

100

0

-100 0

-100 0

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 65,000

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ
0

รวมค่าวสัดุ

วสัดุส านกังาน

ค่าวสัดุ

ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ

ครุภณัฑ์ส านกังาน

0

0

-100

21.43 85,000

165,000

2 25,500



 0  0  0 %

 0  0  6,000 %

 0  0  0 %

 0  0  25,000 %

 0  0  0 %

              78,908.00            120,000.00  10,000 %

             78,908.00           120,000.00  81,000

             78,908.00           120,000.00  81,000

       1,375,922.00        1,060,420.55  1,655,300

       8,056,754.25        9,212,529.59  9,884,060

           148,037.00            167,860.00  170,000 %

          148,037.00           167,860.00  170,000

ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จดัซ้ือกลอ้งถา่ยภาพนิง่ระบบดจิติอล 

(410700 )
0

(1)  คา่จดัซ้ือคอมพวิเตอร์ต ัง้โตะ๊ 22,000

จดัซ้ือคอมพวิเตอร์แบบต ัง้โตะ๊  

(411600)
0

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 10,000

รวมค่าครุภณัฑ์ 55,500

รวมงบลงทุน 55,500

รวมงานบรหิารงานคลงั 2,414,730

รวมแผนงานบรหิารงานท ั่วไป 11,794,852

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

คา่ใช้จา่ยโครงการขบัขีป่ลอดภยัเพือ่

ป้องกนัและลดอบุตัเิหตุทางถนนช่วง

เทศกาล

150,000

-100

39,000

-100

3,000,380

100 23,000

0 10,000

รวมค่าใช้สอย 150,000

100 6,000

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

0

0

ค่าวสัดุ

-100 0

39,000

ครุภณัฑ์ส านกังาน 0

100

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

0

200,000

200,000

15,613,845



0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0

          148,037.00           167,860.00  170,000

 0  0  130,000 %

 0  0  130,000

 0  0  130,000

          148,037.00           167,860.00  300,000

          148,037.00           167,860.00  300,000

           139,821.00            298,660.00  471,240 %

           159,902.00            152,600.00  67,440 %

 0  0  0 %

           318,917.00            349,120.00  636,312 %

              91,934.00               93,930.00  348,768 %

          710,574.00           894,310.00  1,523,760

          710,574.00           894,310.00  1,523,760

1,197,500

1,197,500

116.39

รวมงบด าเนินงาน 150,000

0

งบลงทุน

ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ

จดัซ้ือ  เครือ่งรบัสง่สญัญาณวทิยุ   5  

วตัต์และชนดิประจ าที ่ 10  วตัต์ 

(410600 )

0

0

รวมงบลงทุน 0

รวมงานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั 150,000

รวมแผนงานการรกัษาความสงบภายใน 150,000

แผนงานการศกึษา

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา

งบบุคลากร

เงนิเดือนพนกังาน 738,720

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน 0

42,000

854,520

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 18,000

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,653,240

1,653,240

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

42,000

-46.64 456,000

132,000

567,500

0

0

-100

380,000

-23.18

0

380,000

-33.33 50,000

100 30,000

100 100,000

0

0วสัดุเครือ่งแตง่กาย

วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์

รวมค่าวสัดุ 0 180,000

วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ

0

รวมงบบุคลากร

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง

รวมค่าครุภณัฑ์

เงนิประจ าต าแหน่ง

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

0

380,000

180,000



           161,910.00            209,550.00  0 %

0 0 0 %

 0  0  5,000 %

 0  0  0 %

              13,899.00                 5,172.00  20,000 %

          175,809.00           214,722.00  25,000

 0  0  40,000 %

 0               11,250.00  0 %

              24,782.00               15,060.00  20,000 %

0 0 0 %

 0               10,570.00  30,000 %

             24,782.00              36,880.00  90,000

              18,830.00               56,060.00  50,000 %

              20,000.00               19,525.00  50,000 %

                6,120.44                 9,900.00  30,000 %

              19,120.00               18,300.00  50,000 %

             64,070.44           103,785.00  180,000

 0               25,786.34  30,000 %

             25,786.34  30,000

          264,661.44           381,173.34  325,000

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการ

ทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ
0

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่
380,000

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 0

เงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุร 20,000

ค่าใช้สอย

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 140,000

(1)  คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ 50,000

220,000

ค่าวสัดุ

30,000

คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ 0

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 30,000

รวมค่าใช้สอย

วสัดุส านกังาน 160,000

50,000

วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 30,000

วสัดุคอมพวิเตอร์ 50,000

290,000

ค่าสาธารณูปโภค

คา่ไฟฟ้า 30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

รวมงบด าเนินงาน 940,000

งบลงทุน

ค่าครุภณัฑ์

0

50,000

20 60,000

60,000

190,000

20

735,000

30,000

30,000

-68.75

185.71

100 30,000

-33.33 20,000

215,000

-100 0

17.86 165,000

100 30,000

-100 0

20,000

-25.52 270,000

0

300,000

0คา่เช่าบา้น

0

0

-100

-100

รวมค่าวสัดุ

วสัดุงานบา้นงานครวั

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

-100

รวมค่าตอบแทน 400,000

เงนิช่วยเหลือคา่รกัษาพยาบาล 0



 0  0  0 %

              28,350.00  0  0 %

 0  0  0 %

 0  0  18,000 %

 0               15,000.00  20,000 %

 0  0  45,000 %

 0               25,000.00  5,000 %

0 0 0 %

 0  0  0 %

 0  0  0 %

 0  0  0 %

 0  0  10,000 %

             28,350.00              40,000.00  98,000

0 0 0 %

0 0 0 %

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 0 100 17,000

-100 0

0

-100 0

-100 0

(1)  จดัซ้ือเครือ่งปรบัอากาศ  ตดิผนงั  

(มรีะบบฟอกอากาศ)
36,000

(2)  จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ชนดิเลเซอร์/ชนดิ

  LED  ขาวด า(25หน้า/นาที)
16,500

(3)  จดัซ้ือโตะ๊ท างานส าหรบัต าแหน่ง

บรหิาร
7,500

จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ชนดิเลเซอร์ / ชนดิ 

LED ส ี แบบ Network
0

จดัหา  เตียงพยาบาล  ของศูนย์พฒันา

เด็กเล็ก  (๔๑๐๑๐๐)
0

จดัหา พดัลม  จ านวน  ๓๐  ตวั  ส าหรบั

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นหลุ่งตะเคียน  

ตะเคียนทอง (๔๑๐๑๐๐ )

0

จดัหาตูเ้ก็บเอกสารชนดิบานเลือ่น 

(๔๑๐๑๐๐)
0

ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่

(1)  คา่จดัซ้ือกลอ้งถา่ยรูป 6,000

(2)  คา่จดัซ้ือโทรทศัน์ส ี ขนาด  29  นิว้ 6,500

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 10,000

รวมค่าครุภณัฑ์ 82,500

ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง

100,000

-100

0

0 10,000

0

-100

44,500

100 280,000

100

-100 0

-100 0

-100

17,500100

-100 0

0

อาคารตา่งๆ

โครงการตอ่เตมิศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้น

สายทอง
0

0

ครุภณัฑ์ส านกังาน

ครุภณัฑ์ส านกังาน

โครงการปรบัปรุงซอ่มแซม ตอ่เตมิ 

หรือดดัแปลงอาคารศูนย์พฒันาเด็กเล็ก



 0  0  0 %

           247,000.00               90,000.00  200,000 %

          247,000.00              90,000.00  200,000

          275,350.00           130,000.00  298,000

       1,250,585.44        1,405,483.34  2,146,760

           343,591.64               77,182.00  1,047,200 %

              13,750.00               12,000.00  20,000 %

 0               19,000.00  20,000 %

 0               29,000.00  0 %

              49,500.00               50,000.00  50,000 %

                8,000.00               13,000.00  30,000 %

0 0

2,825,740

โครงการสนบัสนุนคา่ใช้จา่ยการบรหิาร

สถานศกึษา คา่อาหารกลางวนัเด็ก  

ศพด.  (  551000  )

0

3.2.1  ประเภทคา่ตอ่เตมิดดัแปลงอาคาร

โครงการปรบัปรุง  ซอ่มแซม  ตอ่เตมิ

หรือดดัแปลงอาคารศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  

 (420800)

150,000

รวมค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 150,000

รวมงบลงทุน 232,500

รวมงานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา

งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศกึษา

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

คา่ใช้จา่ยโครงการบณัฑติน้อย 0

คา่ใช้จา่ยโครงการสง่เสรมิพฒันา

สขุภาพเด็กเล็ก  ( เคลือบฟลูออไรด์ )
20,000

คา่ใช้จา่ยโครงการอบรมใหค้วามรู้

เกีย่วกบัการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายา

เสพตดิในสถานศกึษา  ท ัง้ 6  แหง่  ใน

โรงเรียนสงักดัส านกังานคณะกรรมการ

การศกึษาข ัน้พ้ืนฐาน  (สพฐ.)

30,000

คา่ใช้จา่ยในการจดักจิกรรมวนัเด็ก

แหง่ชาติ
50,000

โครงการสนบัสนุนคา่ใช้จา่ยการบรหิาร

สถานศกึษา คา่พฒันาครู ( 551000  )
0 -100 0

0

-100 0

-100 0

-100

-100

2,357,000

0

-100

0

-100

-100

0

380,000

424,500

คา่ตอ่เตมิหรือดดัแปลงอาคารบา้นพกั



 0               12,000.00  0 %

 0               50,000.00  0 %

        1,234,967.80         1,315,256.00  1,426,880 %

           271,334.55            330,197.90  366,520 %

0 0 0 %

       1,921,143.99        1,907,635.90  2,960,600

0 0 0 %

              72,600.00               70,000.00  50,000 %

             72,600.00              70,000.00  50,000

       1,993,743.99        1,977,635.90  3,010,600

        1,986,400.00         1,976,400.00  3,136,000 %

       1,986,400.00        1,976,400.00  3,136,000

       1,986,400.00        1,976,400.00  3,136,000

       3,980,143.99        3,954,035.90  6,146,600

       5,230,729.43        5,359,519.24  8,293,360

อาหารเสรมินม 0

-100 0

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการ

ทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการสนบัสนุนคา่ใช้จา่ยการบรหิาร

สถานศกึษาคา่พฒันาครู (551000)
24,000

โครงการสนบัสนุนคา่ใช้จา่ยการบรหิาร

สถานศกึษาคา่อาหารกลางวนัเด็ก ศพด.

 (551000)

957,600

โครงการอาหารเสรมิ  (นม) 1,399,580

โครงการอาหารเสรมิ  (นม)  ศูนย์

พฒันาเด็กเล็กทีอ่ยู่ในความรบัผดิชอบ

ขององค์การบรหิารสว่นต าบลหลุ่ง

ตะเคียน

335,160

เงนิอุดหนุน

รวมค่าใช้สอย 2,816,340

วสัดุการศกึษา 50,000

3,076,000

รวมงบเงนิอุดหนุน 3,076,000

รวมค่าวสัดุ 50,000

รวมงบด าเนินงาน 2,866,340

งบเงนิอุดหนุน

รวมงานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศกึษา 5,942,340

รวมแผนงานการศกึษา 8,768,080

แผนงานสาธารณสุข

งานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

2,992,000

6,077,020

8,434,020

2,992,000

2,992,000

-5.2เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 3,076,000

รวมเงนิอุดหนุน

ค่าวสัดุ

0

3,085,020

1,226,600

-100

100 1,226,600

-100

0-100

0

0

0

1,858,420

100 1,858,420

-100



 0  0               20,000.00 %

 0               15,639.00            100,000.00 %

 0  0  0 %

           150,000.00            150,000.00  0 %

 0            250,000.00  0 %

0 0 0 %

          150,000.00           400,000.00           120,000.00

          150,000.00           650,000.00           220,000.00

 0  0  0 %

 0  0  0

 0  0  0

              10,000.00               10,000.00               15,000.00 %

 0  0  170,000 %

             10,000.00              10,000.00  170,000

             10,000.00              10,000.00  170,000

          160,000.00           660,000.00  170,000

          160,000.00           660,000.00  170,000

( 4 ) โครงการอดุหนุนศูนย์สาธารณะ

สขุมลูฐานชุมชน

( 5 ) โครงการป้องกนัและระงบั

โรคตดิตอ่

 0

 0

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการ

ทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ
0

-100 0

80,000

80,000

-100 0

-100 0

0

0

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

( 1 )  คา่ใช้จา่ยในโครงการป้องกนัและ

แกไ้ขปญัหายาเสพตดิ
30,000

( 2 )  คา่ใช้จา่ยโครงการโคราชเมอืง

สะอาด
80,000

( 3 )  คา่ใช้จา่ยโครงการแขง่ขนักีฬา

ตา้นยาเสพตดิ
350,000

รวมค่าใช้สอย 460,000

รวมงบด าเนินงาน 460,000

งบลงทุน

ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง

คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

(1)  โครงการขุดบอ่ขยะพรอ้มปรบัปรุง

บอ่ขยะภายในต าบล
100,000

รวมค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 100,000

รวมงบลงทุน 100,000

งบเงนิอุดหนุน

เงนิอุดหนุน

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 320,000

รวมงานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่ 880,000

เงนิอดุหนุนเอกชน 0

รวมเงนิอุดหนุน 320,000

รวมงบเงนิอุดหนุน 320,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 880,000

-100 0

250,000

330,000

330,000

-21.88 250,000

250,000

-100 0

100 80,000

-100 0

-100 0



%

%

 0            150,000.00  90,000 %

 0  0  0 %

 0  0 %

 0  0  0 %

 0  0  0 %

                6,800.00               10,000.00 %

 0  0  0 %

               6,800.00           160,000.00  90,000

               6,800.00           160,000.00  90,000

               6,800.00           160,000.00  90,000

               6,800.00           160,000.00  90,000

           219,900.00            418,827.00  785,760 %

 0               37,152.00  56,940 %

 0  0  42,000 %

              80,083.00            163,380.00  267,480 %

              44,860.00               97,620.00  164,520 %

190,000

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการ

ทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

0

0

รวมค่าใช้สอย

 0

งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์

แผนงานสงัคมสงเคราะห์

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

คา่ใช้จา่ยในโครงการซอ่มแซมบา้นคน

จนเทดิไทอ้งค์ราชนัย์
90,000

โครงการจติอาสาดูแลผูพ้กิาร ผูส้งูอายุ 

และผูด้อ้ยโอกาส
20,000

โครงการพฒันาบทบาทสตรี 30,000

โครงการพฒันาศกัยภาพเด็กและเยาวชน 10,000

โครงการพฒันาศกัยภาพผูพ้กิาร 

ผูส้งูอายุ และผูด้อ้ยโอกาส  ผูป่้วยเอดส์
30,000

โครงการศูนย์พฒันาครอบครวั 10,000

รวมงบด าเนินงาน 190,000

รวมงานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์ 190,000

รวมแผนงานสงัคมสงเคราะห์ 190,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน

เงนิเดือนพนกังาน 899,880

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน 35,604

เงนิประจ าต าแหน่ง 42,000

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 451,680

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 18,000

0 42,000

8.67 447,360

13.21 60,000

37.57

190,000

-100

190,000

-100

0

-100 0

1,100,370

-76.36

190,000

-100

-100 0

100 190,000

190,000

9,600

-100 0

-100 0

0-100



          344,843.00           716,979.00  1,316,700

          344,843.00           716,979.00  1,316,700

              72,450.00            169,620.00  0 %

 0  0  0 %

 0  0  5,000 %

 0                 1,937.00  10,000 %

 0  0  20,000 %

             72,450.00           171,557.00  35,000

           358,400.00            361,600.00  555,000 %

 0  0  0 %

                9,100.00                 8,596.00  20,000 %

 0  0  0 %

              78,700.00               17,310.00  20,000 %

          446,200.00           387,506.00  595,000

              59,831.00               17,930.00  50,000 %

              27,073.00               49,961.05  70,000 %

           187,885.36            180,463.00  150,000 %

 0  0  0 %

 0               25,100.00  20,000 %

              33,960.00                 7,250.00  20,000 %

          308,749.36           280,704.05           350,000.00

คา่เช่าบา้น

1,659,330

0

0

100

-100 0

0

200,00037.93

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการ

ทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ
20,000

-100

1000

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่
237,000

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,447,164

รวมงบบุคลากร 1,447,164

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 0

เงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุร 20,000

เงนิช่วยเหลือคา่รกัษาพยาบาล 0

รวมค่าตอบแทน 257,000

ค่าใช้สอย

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 125,000

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

(1.)  คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ 20,000

คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ 0

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 20,000

-14.29 60,000

วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 150,000

-14.29

รวมค่าใช้สอย 165,000

ค่าวสัดุ

วสัดุกอ่สรา้ง 300,000

วสัดุส านกังาน 80,000

วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 100,000

-25 150,000

100 20,000วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 20,000

300,000

-37.5 50,000

17.65 200,000

รวมค่าวสัดุ 690,000

วสัดุคอมพวิเตอร์ 40,000

274,000

-100

71.43 54,000

0

100 20,000

100 40,000

260,000

1,659,330

59.36 200,000

780,000



          827,399.36           839,767.05  940,000

 0  0  0 %

 0  0 0 %

 0  0  0 %

 0  0  12,000 %

 0  0  18,000 %

 0  0  0 %

 0  0  0 %

 0  0  46,400 %

 0  0  350,000 %

 0  0  0 %

 0  0  0 %

 0  0  0 %

 0  0  0 %

%

 0  0  6,000 %

 0  0  0 %

1,314,000

ครุภณัฑ์ส านกังาน

ครุภณัฑ์การเกษตร

10,000

ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่ 0

ครุภณัฑ์การเกษตร

0

ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ

100 0

19,000

0

-100 0

100 0

-100

ครุภณัฑ์งานบา้นงานครวั

ครุภณัฑ์งานบา้นงานครวั  0 100

0

ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ

100

100 9,500

 0

-100 0

-100 0

100 0

100 200,000

100 0

100 0

100 338,000

100 0

100 0

รวมงบด าเนินงาน 1,112,000

(1)  จดัซ้ือเครือ่งปรบัอากาศตดิผนงั (มี

ระบบฟอกอากาศ)
36,000

งบลงทุน

ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์ส านกังาน

จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ชนดิฉีดหมกึ  Inkjet 

 Printer ขนาดกระดาษ  A๓
0

จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ชนดิเลเซอร์ / ชนดิ 

LED ส ี แบบ Network
0

(2)  จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ชนดิเลเซอร์/ชนดิ

  LED  ขาวด า(25หน้า/นาที)
5,500

(3)  จดัซ้ือโตะ๊ท างานส าหรบัต าแหน่ง

บรหิาร
7,500

0

ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่ 0

จดัซ้ือรถจกัรยานยนต์  ขนาด  120  ซีซี

จดัซ้ือกลอ้งถา่ยภาพนิง่ระบบดจิติอล 

(410700 )

จดัซ้ือรถอแีตน๋  1  คนั 0

ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่

22,000

0

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

(1)  คา่จดัซ้ือคอมพวิเตอร์ต ัง้โตะ๊



 0  0  19,000 %

 0  0  0 %

 0                 6,820.72  30,000 %

 0                6,820.72  481,400

%

 0                6,820.72  481,400

       1,172,242.36        1,563,566.77  2,738,100

           393,743.95            430,000.00  610,000 %

          393,743.95           430,000.00  610,000

          393,743.95           430,000.00  610,000

          393,743.95           430,000.00  610,000

       1,565,986.31        1,993,566.77  3,348,100

              31,900.00               24,600.00  30,000 %

500,000

500,000

500,000

4,634,830

-100 0

ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสงิก่อ่สรา้ง

รวมค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง

 0 100 30,000ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

0 0

1,161,500

4,134,830

500,000

-47.62 55,000

0

2,660,164

รวมค่าครุภณัฑ์ 101,000

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 30,000

งานไฟฟ้าถนน

รวมงบลงทุน 101,000

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 800,000

รวมงานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน

รวมเงนิอุดหนุน 800,000

รวมงบเงนิอุดหนุน 800,000

เงนิอุดหนุน

800,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 3,460,164

แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสรมิและสนบัสนุนความเข้มแข็งชุมชน

(1)  คา่ใช้จา่ยโครงจดัท าและทบทวน

แผนพฒันาสามปี  พรอ้มแผนชุมชน
50,000

จดัซ้ือคอมพวิเตอร์แบบพกพา ( โน้ตบุค้

 ) ( 411600 )

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและ

สิง่กอ่สรา้ง

งบด าเนินงาน

รวมงานไฟฟ้าถนน

งบเงนิอุดหนุน

ค่าใช้สอย

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

661,500

100 500,000

-31.97 500,000



              44,160.00            341,810.00  350,000 %

              97,000.00               81,900.00  100,000 %

 0  0  20,000 %

 0  0  30,000 %

 0  0  10,000 %

 0  0  50,000 %

0 0 0 %

          173,060.00           448,310.00  690,000

          173,060.00           448,310.00  690,000

 0               90,000.00  90,000 %

 0              90,000.00  90,000

 0              90,000.00  90,000

 0           538,310.00  780,000

             76,060.00           538,310.00  780,000

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการ

ทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

110,000

110,000

110,000

110,000

0

0

-100 0

100

-100

110,000

-100 0

0-100

0

-100 0

-100 0

คา่ใช้จา่ยโครงการป้องกนัและแกไ้ข

ปญัหายาเสพตดิ
0

คา่ใช้จา่ยโครงการแขง่ขนักีฬาตา้นยา

เสพตดิ   (กีฬาอ าเภอ  กีฬาต าบล กีฬา

หมูบ่า้น)

0

0

โครงการเศรษฐกจิพอเพียง ( สนบัสนุน

โครงการพระราชด ารพิระราชเสาวนีย์ )
0

รวมค่าใช้สอย 50,000

คา่ใช้จา่ยโครงการพฒันาบทบาทสตรี

และครอบครวั
0

คา่ใช้จา่ยโครงการจา้งเด็กนกัเรียนช่วง

ปิดภาคเรียน

รวมงบด าเนินงาน 50,000

โครงการปรบัปรุงหอกระจายขา่ว บา้น

หนองสาย หมูท่ี ่๖ , บา้นโนนเพ็ด หมู ่

๑๐, บา้นหนองนกเขา  หมูท่ี ่๑๕  

(๖๑๐๔๐๐)

0

งบลงทุน

ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง

รวมค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 0

รวมงบลงทุน 0

คา่ใช้จา่ยโครงการศูนย์พฒันา

ครอบครวัในชุมชนต าบลหลุ่งตะเคียน

0

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

รวมงานส่งเสรมิและสนบัสนุนความเข้มแข็งชุมชน 50,000

รวมแผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 50,000

งบเงนิอุดหนุน

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค

-100 0

0



 0  0  60,000 %

 0  0  60,000

 0  0  60,000

 0  0  60,000

0 0 0 %

0 0 0

              69,965.00               18,722.00  80,000 %

             69,965.00              18,722.00  80,000

             69,965.00              18,722.00  80,000

0 0 0 %

0 0 0

0 0 0

             69,965.00              18,722.00  80,000

 0  0  100,000 %

 0  0  100,000

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

รวมค่าใช้สอย

100 350,000

350,000

0

งบลงทุน

ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง

คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค 0

รวมค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง

รวมงบลงทุน

คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค

0

0

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

-50 50,000

50,000

750,000

100 300,000

300,000

300,000

450,000

100,000

ค่าใช้สอย

25 100,000

0

0

0

0

50,000

เงนิอุดหนุน

รวมงบเงนิอุดหนุน 50,000

งานกีฬาและนนัทนาการ

รวมเงนิอุดหนุน 50,000

รวมงานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

ค่าวสัดุ

รวมค่าวสัดุ 80,000

รวมงบด าเนินงาน 80,000

80,000

เงนิอุดหนุน

งบเงนิอุดหนุน

รวมงานกีฬาและนนัทนาการ 80,000

เงนิอดุหนุนกจิการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์ 150,000

รวมเงนิอุดหนุน 150,000

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 50,000

งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิน่

วสัดุกีฬา

งบด าเนินงาน

-100

0



 0  0  100,000

 0  0  100,000

             69,965.00              18,722.00  240,000

 0            200,000.00  0 %

 0  0  0 %

 0  0  0 %

 0  0  0 %

 0            520,000.00  0 %

 0            470,000.00  0 %

 0  0  0 %

 0  0  0 %

 0  0  0 %

-100 0

-100 0

-100 0

-100 0

-100 0

-100 0

-100 0

-100 0

-100 0

800,000

50,000

50,000

รวมงานศาสนาวฒันธรรมท้องถิน่ 150,000

รวมงบเงนิอุดหนุน 150,000

งบลงทุน

รวมแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 280,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

(10)  โครงการกอ่สรา้งถนน  คสล.

ภายในหมูบ่า้นบา้นโคกรกัษ์  หมูท่ี ่11
200,000

ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง

คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค

270,000

(12)  โครงการกอ่สรา้งทางระบายน ้า 

บา้นหนองนกเขา หมูท่ี ่15
250,000

(1)  โครงการตอ่เตมิศูนย์พฒันาเด็ก

เล็กบา้นหลุ่งตะเคียน-ตะเคียนทอง หมูท่ี่

 1 และหมู ่14

500,000

100,000

(13)  โครงการกอ่สรา้งฝายน ้าลน้ปิด

ก ัน้ล าหว้ยหนิลาด  บา้นสายทอง หมูท่ี ่12
100,000

(11)  โครงการกอ่สรา้งศูนย์พฒันาเด็ก

เล็ก บา้นสายทอง หมูท่ี ่12

(2)  โครงการกอ่สรา้งทางระบายน ้า

คอนกรีตเสรมิเหล็ก ภายในหมูบ่า้น 

บา้นตะแกรง หมูท่ี ่2

250,000

(15)  โครงการกอ่สรา้งหอ้งน ้าผูพ้กิาร 

คนชรา บรเิวณส านกังาน อบต. หลุ่ง

ตะเคียน

100,000

(16)  โครงการกอ่สรา้งป้ายส านกังาน

องค์การบรหิารสว่นต าบลหลุ่งตะเคียน
100,000

(14)  โครงการกอ่สรา้งฝายน ้าลน้ปิด

ก ัน้ล าหว้ยขีห้นู บา้นหนองสาย หมูท่ี ่6

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัอุตสาหกรรมและการโยธา



 0  0  0 %

 0  0  0 %

 0  0  0 %

 0  0  0 %

 0  0  0 %

 0  0  0 %

 0  0  0 %

%

 0  0  0 %

           149,000.00            444,000.00  300,000 %

          149,000.00        1,634,000.00  300,000

          149,000.00        1,634,000.00  300,000

          149,000.00        1,634,000.00  300,000

 0            145,000.00  200,000 % 0

0

0

0

-100 0

-100 0

-100 0

-100 0

-100 0

-100 0

-100 0

-100 0

-100 0

-100 0
(3)  โครงการกอ่สรา้งทางระบายน ้า 

บา้นไผน่กเขา หมูท่ี ่3
250,000

230,000

(4) โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็กภายในหมูบ่า้น บา้นสรศกัดิ ์

หมูท่ี ่4

200,000

(5)  โครงการกอ่สรา้งทางระบายน ้า 

บา้นสระมะคา่ หมูท่ี ่5
100,000

400,000

200,000

100,000

0

รวมค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 3,450,000

1 ประเภทคา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุง

ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง

3,450,000

รวมงานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัอุตสาหกรรมและการโยธา 3,450,000

ประเภทคา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุง

ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง(๔๒๑๐๐๐)

งานก่อสรา้งโครงสรา้งพ้ืนฐาน

รวมงบลงทุน

(6)  โครงการกอ่สรา้งถนน  คสล.

ภายในหมูบ่า้นบา้นตาดอ่น หมูท่ี ่7

งบลงทุน

(8)  โครงการกอ่สรา้งถนน  คสล.

ภายในหมูบ่า้นบา้นโคกซาด  หมูท่ี ่9
100,000

โครงการกอ่สรา้งถนนดนิยกระดบัเสรมิ

ผวิลูกรงัพรอ้มลงหนิคลุก  รอบหมูบ่า้น 

บา้นสรศกัดิห์มูท่ี ่4

0 -100

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง

(9)  โครงการกอ่สรา้งถนน  คสล.

ภายในหมูบ่า้นบา้นโนนเพ็ด  หมูท่ี ่10

(7)  โครงการกอ่สรา้งถนน  คสล.

ภายในหมูบ่า้นบา้นกระทุม่แทน่ หมูท่ี ่8

ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง

คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค



           120,000.00            138,000.00  100,000 %

 0            209,000.00  230,000 %

           138,000.00  0  0 %

              80,000.00            199,000.00  200,000 %

              96,000.00            199,000.00  200,000 %

 0  0  200,000 %

           200,000.00            199,000.00  0 %

           100,000.00  0  200,000 %

              90,000.00  0  0 %

           190,000.00  0  0 %

           180,000.00            219,000.00  250,000 %

 0  0  280,000 %

           160,000.00  0  0 % 0

0

-100

-100

-100

-100

-100

โครงการกอ่สรา้งถนนดนิยกระดบั บา้น

ตาดอ่น หมูท่ี ่7

-100 0

-100 0

-100 0

-100 0

-100 0

โครงการกอ่สรา้งถนนดนิยกระดบัเสรมิ

ผวิลูกรงั        รอบหมูบ่า้น บา้นกระทุม่

แทน่ หมูท่ี ่8

0

0

โครงการกอ่สรา้งถนน  คสล.ภายใน

หมูบ่า้นบา้นโคกซาด หมูท่ี ่9
0

โครงการกอ่สรา้งถนน  คสล.ภายใน

หมูบ่า้นบา้นโคกรกัษ์ หมูท่ี ่11
0

โครงการกอ่สรา้งถนน  คสล.ภายใน

หมูบ่า้นบา้นตาดอ่น หมูท่ี ่7
0

โครงการกอ่สรา้งรอ่งระบายน ้าภายใน

หมูบ่า้นบา้นโนนเพ็ด หมูท่ี ่10
0

โครงการกอ่สรา้งถนนดนิยกระดบัเสรมิ

ผวิลูกรงั        รอบหมูบ่า้น บา้นโนนเพ็ด

 หมูท่ี ่10

0

โครงการกอ่สรา้งรอ่งระบายน ้าภายใน

หมูบ่า้นบา้นตะเคียนทอง หมูท่ี ่14
0

โครงการกอ่สรา้งถนน  คสล.ภายใน

หมูบ่า้นบา้นโนนเพ็ด หมูท่ี ่10
0

โครงการกอ่สรา้งถนนดนิ  ถนนหนิ

คลุกและถนน คสล. ภายในหมูบ่า้นบา้น

ตะเคียนทอง หมูท่ี ่14

0

โครงการกอ่สรา้งถนน  คสล.ภายใน

หมูบ่า้นบา้นสายทอง หมูท่ี ่12
0 0

0

0

0

00

0

-100 0

โครงการกอ่สรา้งถนน  คสล.  ภายใน

หมูบ่า้นบา้นพะไลพฒันา หมูท่ี ่13

โครงการกอ่สรา้งถนน  คสล.ภายใน

หมูบ่า้นบา้นกระทุม่แทน่ หมูท่ี ่8

-100

-100



 0  0  280,000 %

 0  0  250,000 %

 0  0  0 %

 0            218,000.00  0 %

           200,000.00            118,000.00  280,000 %

           200,000.00  0  250,000 %

           120,000.00  0  0 %

           145,000.00            199,000.00  0 %

 0  0  0 %

           158,000.00  0  0 %

           145,000.00  0  0 %

           145,000.00            168,000.00  0 %

0

-100

-100

-100 0

-100

-100

-100

โครงการกอ่สรา้งถนน  คสล.ภายใน

หมูบ่า้นบา้นสรศกัดิ ์หมูท่ี ่4

โครงการกอ่สรา้งถนน  คสล.ภายใน

หมูบ่า้นบา้นหนองสาย หมูท่ี ่6

โครงการเดนิทอ่ประปาในหมูบ่า้นสระ

มะคา่ หมูท่ี ่5

โครงการกอ่สรา้งลานกีฬาเอนกประสงค์

 หมูท่ี ่5

โครงการกอ่สรา้งถนน  คสล.ภายใน

หมูบ่า้นบา้นไผน่กเขา หมูท่ี ่3

โครงการกอ่สรา้งถนน  คสล.ภายใน

หมูบ่า้นบา้นตะแกรง หมูท่ี ่2

-100 0
โครงการกอ่สรา้งทางระบายน ้าภายใน

หมูบ่า้นบา้นหนองนกเขา หมูท่ี ่15
0

โครงการกอ่สรา้งทางระบายน ้าภายใน

หมูบ่า้นบา้นหนองสาย หมูท่ี ่6

โครงการกอ่สรา้งถนน  คสล.ภายใน

หมูบ่า้นบา้นหลุ่งตะเคียนหมูท่ี ่1

-100 0

0

-100 0

โครงการกอ่สรา้งทางระบายน ้าภายใน

หมูบ่า้นบา้นตะแกรง หมูท่ี ่2
0

โครงการกอ่สรา้งทางระบายน ้าภายใน

หมูบ่า้นบา้นสระมะคา่ หมูท่ี ่5
0

0

0

0

0

โครงการกอ่สรา้งทางระบายน ้าภายใน

หมูบ่า้นบา้นไผน่กเขา หมูท่ี ่3
0

0

0

0

-100 0

-100

0

0

0

0

 0

0

-100



 0  0  0 %

           200,000.00            439,000.00  0 %

              20,000.00  0  0 %

 0  0  0 %

       2,687,000.00        2,305,000.00  2,920,000

       2,687,000.00        2,305,000.00  2,920,000

       2,687,000.00        2,305,000.00  2,920,000

       2,836,000.00        3,939,000.00  3,220,000

             50,000.00               20,000.00  50,000 %

             50,000.00              20,000.00  50,000

             50,000.00              20,000.00  50,000

 0            200,000.00  250,000 %

 0               25,124.00  0 %

-100

0

0

-100 0

-100 0

โครงการขุดบอ่ขยะในต าบลหลุ่งตะเคียน

โครงการกอ่สรา้งศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

บา้นหลุ่งตะเคียน ตะเคียนทอง

1,530,000

1,530,000

1,530,000

1,530,000

1,530,000

0

คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค

โครงการกอ่สรา้งทางระบายน ้าภายใน

หมูบ่า้นบา้นสรศกัดิ ์หมูท่ี ่4
0

รวมงานก่อสรา้งโครงสรา้งพ้ืนฐาน 0

0

รวมค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง

แผนงานการเกษตร

รวมงบลงทุน 0

ค่าใช้สอย

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

งบลงทุน

โครงการปลูกป่าเฉลมิพระเกียรติ 0

รวมค่าใช้สอย 0

0

3,450,000

โครงการขุดลอกสระหนองไซ บา้น

ตะแกรง หมูท่ี ่2
 0

โครงการขุดสระตะเคียน บา้นไผน่กเขา

 หมูท่ี ่3
0

ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง

คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค

0-100

0

0

รวมงบด าเนินงาน

งานส่งเสรมิการเกษตร

งบด าเนินงาน

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

-100 0

-100 0

0

100



           100,000.00            246,951.74  0 %

 0            250,000.00  100,000 %

           170,000.00            420,000.00  0 %

              99,000.00  0  0 %

          369,000.00           916,951.74  350,000

          369,000.00           916,951.74  350,000

          419,000.00           936,951.74  400,000

 0  0  0 %

 0  0  0 %

 0  0  0 %

 0  0  0

 0  0  0

 0  0  0

          419,000.00           936,951.74  400,000 150,000

150,000

150,000

150,000

100 150,000

-100 0

-100

โครงการขุดลอกฝ่ายตาปุ่ ม บา้นหนอง

นกเขา หมูท่ี ่15
 0

 0

 0

รวมค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 0

รวมงบลงทุน 0

รวมงานส่งเสรมิการเกษตร 0

งานอนุรกัษ์แหล่งน ้าและป่าไม้

0

(1)   โครงการปลูกป่าเฉลมิพระเกียรติ 100,000

งบด าเนินงาน

100,000

รวมค่าใช้สอย 200,000

200,000

รวมงานอนุรกัษ์แหล่งน ้าและป่าไม้ 200,000

(2)   โครงการเศรษฐกจิพอเพียง ( 

สนบัสนุนโครงการพระราชด ารพิระราช

เสาวนีย์ )

รวมแผนงานการเกษตร 200,000

รวมงบด าเนินงาน

งานกจิการประปา

แผนงานการพาณิชย์

0
รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการ

ทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

-100 0

-100 0

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการขุดลอกก าจดัวชัพืชสระแดง 

บา้นกระทุม่แทน่ หมูท่ี ่8

โครงการขุดสระสาธารณะ  บา้นพะไล

พฒันา หมูท่ี ่13

ค่าใช้สอย

-100 0

-100 0

0

0

0

0

โครงการเกรดปรบัแตง่คนัดนิขา้งล าหว้ย



           409,732.00            359,040.00  400,000 %

          409,732.00           359,040.00  400,000

 0  0  450,000 %

 0  0  450,000

          409,732.00           359,040.00  850,000

 0  0  50,000 %

           320,000.00 0 0 %

          320,000.00  0  50,000

          320,000.00  0  50,000

          729,732.00  0  900,000

          729,732.00           359,040.00  900,000

              73,909.84            133,583.20  150,000 %

 0  0  0 %

           132,000.00            136,000.00  150,000 %

           748,951.00            350,926.00  314,480 %

 0            100,000.00  100,000 %0 150,000

2.53 1,047,800

0 180,000

424.75 1,049,505

3.45 150,000

งบด าเนินงาน

ค่าวสัดุ

วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0

รวมค่าวสัดุ 0

ค่าสาธารณูปโภค

คา่ไฟฟ้า 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 0

รวมงบด าเนินงาน 0

งบลงทุน

ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง

คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค

0

0

0

รวมงบลงทุน 0

โครงการตดิต ัง้ระบบไฟฟ้าประปา บา้น

กระทุม่แทน่ หมูท่ี ่8 (420900)

0

รวมแผนงานการพาณิชย์ 0

รวมค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง

งบกลาง

แผนงานงบกลาง

เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 145,000

เงนิช่วยเหลืองบประมาณรายจา่ยเฉพาะการประปา 200,000

เบีย้ยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 180,000

ส ารองจา่ย 871,904

รายจา่ยตามขอ้ผูกพนั 150,000

โครงการปรบัปรุงซอ่มแซมประปา หมูท่ี่

 8 และหมูท่ี ่4
-100

งบกลาง

งบกลาง

รวมงานกจิการประปา

0

0

0

0

0

0

0

0

-100 0

0

-100 0

-100



           110,069.00            104,039.00  160,000 %

       1,064,929.84           824,548.20  874,480

       1,064,929.84           824,548.20  874,480

     20,363,993.83      24,170,047.54  28,500,000 35,000,000

2,827,305

2,827,305

25 250,000
เงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่น

ทอ้งถิน่ (กบท.)
200,000

รวมงบกลาง 1,746,904

รวมแผนงานงบกลาง 1,746,904

รวมทุกแผนงาน 30,970,000
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อําเภอ ห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตําบลหลุ่งตะเคียน

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559

คําชีแจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่านมาเนืองจากคาดว่าจะมี
ผู้มาขออนุญาตเพิมขึน

ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 2,000 บาท

 คําชีแจงประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่านมาเนืองจากคาดว่าจะมี
ผู้มาขออนุญาตเพิมขึน

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 9,000 บาท

คําชีแจง    ประมาณการสูงกว่าปีทีผ่านมาเนืองจากคากว่าจะมีการปรับ
เพิมขึน

ค่าปรับอืน ๆ จํานวน 6,000 บาท

คําชีแจง  ประมาณการไว้สูงเก่าปีงบประมาณทีผ่านมา  เนืองจากคาดว่า
จะมีการผิดสัญญาเพิมขึน

ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 40,000 บาท

คําชีแจง    ประมาณการสูงกว่าปีทีผ่านมาเนืองจากคากว่าจะมีผู้ขออนุญาต
เพิมขึน

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 1,000 บาท

คําชีแจง    ประมาณการสูงกว่าปีทีผ่านมาเนืองจากคากว่าจะมีผู้ขออนุญาต
เพิมขึน

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานทีจําหน่ายอาหาร
หรือสะสมอาหาร

จํานวน 1,000 บาท

คําชีแจง ประมาณการไว้เท่ากับกว่าปีงบประมาณทีผ่านมาเนืองจากคาดว่า
จะมีผู้มาขออนุญาตเท่าเดิม

ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิงปฏิกูล จํานวน 10,000 บาท

คําชีแจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมาเนืองจากคาดว่าจะ
มีผู้มาขออนุญาตเท่าเดิม

ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 70,000 บาท

คําชีแจง    ประมาณการไว้สูงเก่าปีทีผ่านมา  เนืองจากคาดว่าจะจัดเก็บ
ภาษีป้ายได้เพิมขึน

ภาษีป้าย จํานวน 3,500 บาท

คําชีแจง ประมาณการไว้สูงกว่าเท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมา เนืองจาก
คาดว่าเก็บภาษีบํารุงท้องทีได้สูงกว่าปีทีแล้ว

ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 161,500 บาท

คําชีแจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมา  เนืองคาดว่าจะ
สามารถจัดเก็บภาษีโรงเรือนและทีดินได้เท่าเดิม

ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 35,000 บาท
หมวดภาษีอากร รวม 200,000 บาท

รายได้จัดเก็บ
ประมาณการรายรับรวมทังสิน 35,000,000   บาท  แยกเป็น
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คําชีแจง   ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา  เนืองจากคาดว่าจะได้รับการ
จัดสรรเพิมขึน

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 300,000 บาท

คําชีแจง   ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่านมา  เนืองจากคาดว่า
จะได้รับการจัดสรรเพิมขึน

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 120,000 บาท

คําชีแจง   ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมา  เนืองจากคาดว่า
จะได้รับการจัดสรรเท่าเดิม

ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 130,000 บาท

คําชีแจง   ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา  เนืองจากปีทีผ่านมาไม่ได้รับ
การจัดสรรเท่าเดิม

ภาษีการพนัน จํานวน 100 บาท

คําชีแจง    ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่านมา  เนืองจากคาดว่า
จะได้รับการจัดสรรเพิมขึน

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 3,649,900 บาท

คําชีแจง   ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา  เนืองจากคาดว่าจะได้รับการ
จัดสรรเพิมขึน

ภาษีสุรา จํานวน 2,300,000 บาท

คําชีแจง    ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมา  เนืองจากคาดว่า
จะได้รับการจัดสรรเท่าเดิม

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 230,000 บาท

คําชีแจง   ประมาณการไว้สูงกว่าประมาณปีทีผ่านมา  เนืองจากคาดว่าจะ
ได้รับการจัดสรรเพิมขึน

ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 3,400,000 บาท

คําชีแจง   ประมาณการไว้เท่ากับงบประมาณปีทีผ่านมา  เนืองจากคาดว่า
จะได้รับการจัดสรรเท่าเดิม

ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 9,200,000 บาท
หมวดภาษีจัดสรร รวม 19,330,000 บาท

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

คําชีแจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมา  เนืองจากคาดว่า
จะมีรายได้อืนๆเท่าเดิม

รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 2,000 บาท

คําชีแจง  ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่านมา  เนืองจากคาดว่ามี
การขายแบบแปลนเพิมขึน

ค่าขายแบบแปลน จํานวน 198,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 200,000 บาท

คําชีแจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่านมาเนืองจากคาดว่า
อัตราดอกเบียเงินฝากจะเพิมขึน

ดอกเบีย จํานวน 200,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 200,000 บาท
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- เงินอุดหนุนทัวไปสําหรับการดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจ
เลือกทํา   (531002)      จํานวน  8,576,980.-  บาท
คําชีแจง  ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่านมา  เนืองจากคาดว่า
จะได้รับการจัดสรรเพิมขึน
- อาหารกลางวันโรงเรียน และ ศพด.  จํานวน  4,145,600.-   บาท
คําชีแจง  ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่านมา  เนืองจากมี
จํานวนเด็กเพิมขึน
- อาหารเสริม (นม) โรงเรียน และ ศพด.  จํานวน  1,858,420.-   บาท
คําชีแจง  ประมาณการไว้สูงกว่างบประมาณทีผ่านมา  เนืองจากมีจํานวน
เด็กเพิมขึน
- เงินสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ติดเชือเอดส์  จํานวน  180,000.-   บาท
คําชีแจงประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา  เนืองจากคาดว่าจะได้รับการจัด
สรรเท่าเดิม
- เงินอุดหนุนสาธารณสุขมูลฐาน  จํานวน  225,000.-   บาท
คําชีแจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมา  เนืองจากคาดว่า
จะได้รับเงินอุดหนุนเท่าเดิม
- เงินส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิน  จํานวน  14,000.
-  บาท
คําชีแจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมา  เนืองจากคาดว่า
จะได้รับเงินอุดหนุนเท่าเดิม

เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 15,000,000 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 15,000,000 บาท
รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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อําเภอ ห้วยแถลง   จังหวัดนครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตําบลหลุ่งตะเคียน

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหลุ่ง
ตะเคียน (210600)  ตังไว้รวม  2,750,400.- บาท  เพือจ่ายเป็นค่าตอบ
แทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหลุ่งตะเคียน  1  คน     ค่า
ตอบแทนรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหลุ่ง
ตะเคียน 1  คน ค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหลุ่ง
ตะเคียน  28  คน     ค่าตอบแทนเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
หลุ่งตะเคียน        1  คนตังแต่วันที  1  ตุลาคม  2558  ถึงวัน
ที  30  กันยายน  2559 รวม  12  เดือน  (สํานักงานปลัด)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 2,750,400 บาท

ประเภทเงินเดือนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล   (210400)  ตังไว้  86,400.-  บาท  เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหลุ่งตะเคียน   ตังแต่วัน
ที  1 ตุลาคม  2558  ถึงวัน
ที  30  กันยายน  2559  รวม  12  เดือน   (สํานักงานปลัด)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล

จํานวน 86,400 บาท

ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก (210300)  ตัง
ไว้  42,120.-  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลหลุ่งตะเคียนและรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหลุ่ง
ตะเคียน  ตังแต่วันที  1  ตุลาคม  2558  ถึงวัน
ที  30  กันยายน  2559  รวม  12  เดือน  (สํานักงานปลัด)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

ประเภทเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก (210200)  ตัง
ไว้  42,120.-  บาท      เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้แก่
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหลุ่งตะเคียนและรองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหลุ่งตะเคียน ตังแต่วันที  1 ตุลาคม  2558  ถึงวัน
ที  30  กันยายน  2559  รวม  12  เดือน  (สํานักงานปลัด)

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก  (210100)  ตังไว้  514,080.
-  บาท เพือจ่ายเป็นค่าเงินเดือน  ให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
หลุ่งตะเคียนและรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหลุ่งตะเคียนตังแต่วัน
ที  1  ตุลาคม  2558  ถึงวัน
ที  30  กันยายน  2559  รวม  12  เดือน (สํานักงานปลัด)

เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,435,120 บาท
งบบุคลากร รวม 6,961,165 บาท
งานบริหารทัวไป รวม 12,613,465 บาท

แผนงานบริหารงานทัวไป

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 35,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุด
หนุนทัวไป แยกเป็น
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ประเภทเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  ( 220700)  จํานวน  69,720.
-  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพ และ เงินเพิมต่าง ๆ  ให้แก่พนักงาน
จ้าง  จํานวน  5  อัตรา ตังแต่วันที  1  ตุลาคม  2558  ถึงวัน
ที  30  กันยายน  2559  รวม  12  เดือน (สํานักงานปลัด)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 69,720 บาท

- ตําแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ  ตังไว้  510,000.-  บาท  เพือจ่ายเป็น
ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  4  อัตรา ตังแต่วัน
ที  1  ตุลาคม  2558  ถึงวัน
ที  30  กันยายน  2559  รวม  12  เดือน (สํานักงานปลัด)
-  ตําแหน่งพนักงานจ้างทัวไป  ตังไว้  216,000.-  บาท  เพือจ่ายเป็นค่า
จ้างพนักงานจ้างทัวไป  จํานวน  2  อัตรา  ตังแต่วัน
ที  1  ตุลาคม  2558  ถึงวันที  30  กันยายน  2559  รวม  12  เดือน  ค่า
จ้างเดือนละ  9,000  บาท พร้อมปรับปรุงเงินเดือน  (สํานักงานปลัด)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 726,000 บาท

ประเภท  ค่าจ้างลูกจ้างประจํา  (220400)   ตังไว้  212,700.- บาท  เพือ
จ่ายเป็นค่าจ้างประจําให้แก่ลูกจ้างประจํา   จํานวน  1  อัตรา ตังแต่วัน
ที  1  ตุลาคม  2558  ถึงวัน
ที  30  กันยายน  2559  รวม  12  เดือน  (สํานักงานปลัด)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 212,700 บาท

ประเภทเงินประจําตําแหน่ง   (220300)   ตังไว้   126,000.
-  บาท   เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตําบลหลุ่ง
ตะเคียน ตําแหน่งนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล นักบริหารงาน
ทัวไป   ตังแต่วันที  1  ตุลาคม  2558  ถึงวัน
ที  30  กันยายน  2559  รวม  12  เดือน (สํานักงานปลัด)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 126,000 บาท

ประเภทเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน   (220200)      ตังไว้   8,435
-   บาท   เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชัวคราวและเงินเพิมต่างๆ ให้แก่
พนักงานส่วนตําบลหลุ่งตะเคียน    จํานวน  1  อัตรา ตังแต่วัน
ที  1  ตุลาคม  2558  ถึงวัน
ที  30  กันยายน  2559  รวม  12  เดือน (สํานักงานปลัด)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 8,435 บาท

ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล   (220100)   ตังไว้   2,383,190.
-  บาท เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบลหลุ่ง
ตะเคียน  จํานวน  9  อัตรา   พร้อมทังเงินปรับปรุงอัตราเงินเดือนและ
คุณวุฒิฯ เพือจ่ายเป็นเงินเดือน  ตังแต่วันที  1  ตุลาคม  2558  ถึงวัน
ที  30 กันยายน  2559  รวม  12  เดือน  (สํานักงานปลัด)

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,383,190 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,526,045 บาท
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ประเภท  รายจ่ายเกียวกับการรับรองและ
พิธีการ  (320200)  จํานวน  90,000.- บาท
(1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตังไว้  40,000.
-  บาท เช่นค่าอาหาร  เครืองดืม  ค่าของขวัญ  ค่าพิมพ์เอกสาร  ค่าใช้จ่าย
ทีเกียวเนืองในการเลียงรับรองรวมทังค่าบริการและค่าใช้จ่ายอืนซึงจํา
เป็น  ค่าใช้จ่ายในการเลียงรับรองหน่วยงานราชการและหน่วยงานอืนๆที
เกียวข้อง    (สํานักงานปลัด)
(2)  ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถินหรือคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการ  ตังไว้ 50,000.-   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลียง
รับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหรือคณะ
กรรมการ  หรือ  คณะอนุกรรมการทีได้รับการแต่งตังตามกฎหมาย  หรือ
ตามระเบียบอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตําบล (สํานัก
งานปลัด)

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 90,000 บาท

ประเภท  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ  (320100)  จํานวน400,000.
- บาท
(1)  ค่าธรรมเนียม  ค่าลงทะเบียน ตังไว้          200,000.- บาท เพือ
จ่าย ในการฝึกอบรมสัมมนาเพือพัฒนาศักยภาพของพนักงานส่วน
ตําบล  ลูกจ้างประจํา  คณะผู้บริหาร  สมาชิกองค์การบริหารส่วน
ตําบล  ตลอดจนค่าธรรมเนียมจ้างเหมารังวัดทีดิน  (สํานักงานปลัด)
 (2) ค่าจ้างเหมาบริการ ตังไว้  200,000.-  บาท เพือจ่ายเป็น  ค่าจ้าง
เหมาเกียวกับการโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ  โทรทัศน์  หรือสิงตี
พิมพ์ต่าง ๆ    ค่าล้างฟิล์มอัดขยายรูป  ค่าวารสาร , หนังสือพิมพ์ จ้างเหมา
แรงงาน/นักการ เพือดูแล อบต.     และค่าจ้างเหมาอืน ๆ   ทีเป็น
ประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตําบล  (สํานักงานปลัด)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 400,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,140,000 บาท

ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)  จํานวน 30,000.
- บาท  เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่  ผู้บริหาร  พนักงาน
ส่วนตําบลหลุ่งตะเคียนและลูกจ้างประจํา   ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารงานทัวไป (สํานักงานปลัด)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

ประเภทค่าเช่าบ้าน  จํานวน  114,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้
แก่พนักงานส่วนตําบล   จํานวน  4  ราย   (สํานักงานปลัด)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 114,000 บาท

ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่  อบ
ต.  ( 310100)  ตังไว้  500,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตําบล  เช่น  ค่าตอบแทน
คณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง  ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการ
จ้าง  และ ควบคุมงาน  ฯลฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
พัสดุขององค์การบริหารส่วนตําบลหลุ่งตะเคียน  ( ฉบับที 4 )  พ.
ศ.2547  และ ฉบับเพิมเติมทีเกียวข้อง  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อืน ๆ  สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้กับองค์การบริหารส่วน
ตําบลหลุ่งตะเคียน  รวมทังข้าราชการ  พนักงานส่วนตําบลทีขอตัวมาช่วย
ราชการ  (สํานักงานปลัด)

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 500,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 644,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,554,000 บาท



วันทีพิมพ์ : 14/9/2558  16:50:13 หน้า : 4/32

ประเภท  ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง    (330700)     ตังไว้    30,000.
-   บาท     เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ ยานพาหนะ และขน
ส่ง เช่น แบตเตอรี  ยางรถนําอเนกประสงค์ และ อืนๆ ทีเกียว
ข้อง  ฯลฯ  (สํานักงานปลัด)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท

ประเภท  ค่าวัสดุงานบ้าน งานครัว  (330300)    ตังไว้  50,000.
- บาท   เพือจ่ายเป็นค่าสิงของเครืองใช้ งานบ้านงาน
ครัว ต่าง ๆ  เช่น แปรง ไม้กวาด นํายาทําความสะอาด
ต่างๆ  สบู่ ฯลฯ  (สํานักงานปลัด)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

ประเภท  ค่าวัสดุสํานักงาน  (330100)  ตังไว้  300,000.- บาท  เพือจ่าย
เป็นค่าซือสิงของ เครืองใช้ประจําสํานักงาน
ต่างๆ   เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา  ดินสอ ไม้บรรทัด กระดาษ
กาว  กรรไกร  โต๊ะขาว  โพเดียม  โต๊ะทํางาน  เก้าอี   พัดลมตัง
โต๊ะ  พัดลมสามขา  พัดลมไอนํา  และ วัสดุอืนๆ   ฯลฯ  (สํานักงานปลัด)

วัสดุสํานักงาน จํานวน 300,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 500,000 บาท

ประเภท  รายจ่ายเพือบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สิน (320400)  จํานวน  50,000.- บาท  เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา
และซ่อมแซมครุภัณฑ์  เช่น  รถยนต์  จักรยานยนต์  เครือง
พิมพ์ดีด   เครืองถ่ายเอกสาร  เครืองอัดสําเนา เครืองปรับ
อากาศ  พัดลม ตู้เย็น ตู้  โต๊ะ ทรัพย์สินอืนและ ครุภัณฑ์อืนๆ  (สํานักงาน
ปลัด)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

ประเภท รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน ๆ  (320300)   ตังไว้   600,000.-  บาท  เพือจ่ายเป็น
(1)  ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ สําหรับเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่า
พาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าบริการจอดรถ   ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  และค่าใช้
จ่ายอืนๆ  ในการเดินทางไปราชการของพนักงาน  ลูกจ้าง  คณะผู้บริหาร
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ตังไว้  100,000.
-   บาท   (สํานักงานปลัด)
(2)  ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กรและประชาชน
ทัวไปองค์การบริหารส่วนตําบล  ประจําปีงบประมาณ  2559  ตัง
ไว้  500,000.-  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและให้
ความรู้พนักงาน  สมาชิกสภาฯ  คณะผู้บริหารและประชาชนทัว
ไป        ด้านการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและข้อมูลข่าวสารทาง
ราชการ  ด้านการบริหารจัดการ   ด้านกฎหมายทัวไป   ด้านการพัฒนา
องค์กรสู่ความเป็นเลิศ ด้านการบริหารงานบุคคล  ด้านกิจการสภาท้อง
ถิน  ด้านงานธุรการ ด้านการพัฒนาสารสนเทศองค์กร ด้านส่งเสริมพัฒนา
อาชีพ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม  ด้านการ
พัฒนาการท่องเทียว ด้านองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้  ด้านการปรับ
และลดลดขันตอนการปฏิบัติราชการ  ด้านวินัยข้าราชการ  สมาชิก
สภาฯ  คณะผู้บริหาร  เช่น  จ้างเหมาจัดทําอาหารและเครืองดืม  ค่าเครือง
เขียนแบบพิมพ์  วัสดุอุปกรณ์  ป้ายโครงการ  ค่านํามันเชือเพลิง  ค่าตอบ
แทนของวิทยากร และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง  (แยกย่อยโครงการเพือ
ประกอบการตรวจงานมาตรฐานและเพือบริการประชาชนให้ครบทุก
ด้าน)   (สํานักงานปลัด)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ จํานวน 600,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
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ประเภท  ครุภัณฑ์สํานักงาน  (410100)   ตังไว้  รวม  37,000.
-  บาท  เพือจ่ายเป็น
 ( 1 )  จัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลือนของสํานักงานปลัด  ตัง
ไว้  รวม  15,000.-  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บ
เอกสาร จํานวน  3 ตู้  สําหรับสํานักงานปลัด  เป็นเงิน 15,000.-
บาท ( สํานักงานปลัด)
   (2)   จัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานพับของสํานักงานปลัด  ตัง
ไว้  รวม  12,000.-  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บ
เอกสาร จํานวน  2 ตู้  สําหรับสํานักงานปลัด  เป็นเงิน 12,000.-
บาท ( สํานักงานปลัด )
  ( 3 ) จัดซือโต๊ะทํางานพนักงานส่วนตําบล     ตังไว้  10,000  บาท  เพือ
จ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางานของพนักงานส่วนตําบล ซี 7-9  จํานวน  1
โต๊ะ  สําหรับสํานักงานปลัด  เป็นเงิน  10,000  บาท ( สํานักงานปลัด )

ครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน 37,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,493,300 บาท
งบลงทุน รวม 3,043,300 บาท

ประเภทค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม  (340500)  ตัง
ไว้  120,000  บาท     เพือเป็นค่าโทรภาพ โทรสาร ค่าเช่าพืนทีบริการ
อินเตอร์เน็ต  ค่าจดทะเบียนโดเมนพร้อมทังปรับปรุงข้อมูลข่าวสาร
กิจกรรมต่างๆ ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและ
ค่าสือสารอืนๆ  (สํานักงานปลัด)

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 120,000 บาท

ประเภท  ค่าโทรศัพท์  (340300)  ตังไว้ 10,000.-  บาท เพือจ่ายเป็นค่า
โทรศัพท์  สําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบล  (สํานักงานปลัด)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท

ประเภท  ค่าไฟฟ้า  (340100)  ตังไว้  140,000.- บาท เพือจ่ายเป็นค่า
ไฟฟ้า สําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลและอาคารอืน ๆ ทีอยู่ใน
ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล       (สํานักงานปลัด)

ค่าไฟฟ้า จํานวน 140,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 270,000 บาท

ประเภท  วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)  ตังไว้  50,000  บาท  เพือจ่าย
เป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น  แผ่นดิสก์  แผ่นกรองแสง  หมึก
พิมพ์  ผ้าหมึก  แผ่นบันทึกข้อมูล  คีย์บอร์ด  โปรแกรมคอมพิวเตอร์และ
อืน ๆ ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์      (จัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ราคา
ต่อหน่วยไม่เกิน 20,000  บาท (สํานักงานปลัด))

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

ประเภท  ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  (331100)   ตังไว้ 20,000.
- บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผย
แพร่ เช่น สี พู่กัน กระดาษเขียนโปสเตอร์   ฟิล์ม   ไม้อัด  โฟม   สติ
กเกอร์   ผ้าดิบเขียนป้าย  ฯลฯ ( สํานักงานปลัด )

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท

ประเภทวัสดุนํามันเชือเพลิง และหล่อลืน ตังไว้  50,000.-  บาท  เพือจ่าย
เป็น
ค่าจัดซือนํามันเชือเพลิง และนํามันหล่อลืนรถบรรทุกนํา
อเนกประสงค์ และการใช้นํามันเฉพาะกิจ ตังจ่าย  50,000 บาท(สํานัก
งานปลัด)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 50,000 บาท
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ประเภท  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  (410700)   ตัง
ไว้  รวม  33,000.- บาท เพือจ่ายเป็น
(1)  ค่าจัดซือกล้องถ่ายรูป  ตังไว้รวม  24,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจัด
ซือกล้องถ่ายรูป  พร้อมอุปกรณ์เสริมทีเกียวข้อง
ต่างๆ  จํานวน  2  เครืองๆ 12,000  บาท   ขนาด    (สํานักงานปลัด)
(2)  จัดซือโทรทัศน์  แอล  อี  ดี ( LED  TV )   ตังไว้  9,000  บาท  เพือ
จ่ายเป็นค่าจัดซือ
โทรทัศน์  แอล  อี  ดี ( LED  TV )  จํานวน  1  เครือง  ซึงมีลักษณะ
เฉพาะสังเขป  ดังนี
      -  ระดับความละเอียดจอภาพ (Resolution )  1366 x 768  พิก
เซล
      -  ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดจอภาพขันตํา  ขนาด  32  นิว
      -  แสดงภาพด้วยหลอดภาพ  แบบ  LED  Backlight
      -  ช่องต่อ  HDMI  ไม่น้อยกว่า  2  ช่องสัญญาณ  เพือการเชือมต่อ
สัญญาณและเสียง
      -  ช่องต่อ USB  ไม่น้อยกว่า  1  ช่องสัญญาณ  รองรับ
ไฟล์  ภาพ  เพลง และ ภาพยนตร์
      -  ช่องการเชือมต่อแบบ AV }DVD  Component
      -  มีช่องต่อ  Digital  tuner  ( DVB – T2 )
ไว้เพือบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ  ปรากฏตามแผนงานบริหาร
งานทัวไป  งานบริหารงานทัวไป สํานักงานปลัด ( สํานักงานปลัด )

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 33,000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  ตังไว้  100,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่า
จัดซือชุดเครืองเสียง พร้อมลําโพง และ อุปกรณ์อืน ๆ   ไว้ประจําห้อง
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหลุ่งตะเคียน  ( สํานักงานปลัด)

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ประเภท  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  (410300)   ตัง
ไว้  รวม  2,190,000.-  บาท เพือจ่ายเป็น
(1)  จัดซือรถบรรทุกนําอเนกประสงค์ ขนาด  6  ตัน  6  ล้อ  ปริมาตร
กระบอกสูบ ไม่ตํากว่า  6,000  ซีซี  ตังไว้  2,190,000  บาท  เพือจ่าย
เป็น จัดซือรถบรรทุกนําอเนกประสงค์ ขนาด  6  ตัน  6  ล้อ  ปริมาตร
กระบอกสูบ ไม่ตํากว่า  6,000  ซีซี  รายละเอียดดังนี
1) จุนําได้ไม่น้อยกว่า  6,000  ลิตร
2)  นําหนักของรถรวมนําหนักบรรทุกไม่ตํากว่า  12,000  กิโลกรัม
3)  เครืองสูบนําเป็นแรงเหวียงหนีศูนย์
4)  ปัมสูบนําทําด้วยเหล็กหล่อ  อัตราการสูบส่งสูงสุดไม่น้อย
กว่า  1,800  ลิตรต่อนาที  ทีรอบไม่เกิน  1,100 รอบต่อนาที  ปัมสูบนํา
ได้รับกําลังขับเคลือนจากเครืองยนต์ของรถ  สามารถสูบส่งนําได้ไม่น้อย
กว่า  1,500  ลิตรต่อนาที  ทีรอบไม่เกิน  800  รอบต่อนาที
5)  ระบบท่อนํา  แท่นปืนฉีดนํา/ชุดหัวฉีดนํา
6)  เป็นราคาพร้อมอุปกรณ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 2,190,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง



วันทีพิมพ์ : 14/9/2558  16:50:14 หน้า : 7/32

ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  (411600)   ตังไว้  รวม  63,300.
- บาท เพือจ่ายเป็น
(1)  ค่าจัดซือคอมพิวเตอร์ตังโต๊ะ  ตังไว้  16,000  บาท  เพือจัด
ซือ เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับสํานักงาน* (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18.5 นิว)   จํานวน  1  เครือง ๆ ละ  16,000.- บาท
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน
หลัก (2 core) มี ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐาน
ไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หรือดีกว่า  จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น่อยก
ว่า 4 GB
- มี หน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุ ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด
Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มี ช่องเชือมต่อระบบเครือ
ข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มี จอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมี ขนาดไม่น้อยกว่า
18.5 นิว จํานวน 1 หน่วย

(2)  ค่าจัดซือคอมพิวเตอร์ตังโต๊ะ  ตังไว้  23,000  บาท  เพือจัด
ซือ เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 1 * (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 18.5 นิว)   จํานวน  1  เครือง ๆ ละ  23,000.- บาท
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมี
  ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz จํานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB สําหรับแบบ L3 Cache
  Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี
  1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
      หรือ
  2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 63,300 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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     Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
   3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจร
หลัก แบบ Onboard Graphics ทีมี     ความสามารถในการใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า 1 TB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือ
ข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดี
กว่า จํานวน
   ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5    นิว  จํานวน  1 หน่วย

(3)  จัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา  สําหรับกระดาษ
ขนาด A3 ราคา 5,300.- บาท
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์  ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 35 หน้าต่อ
นาที
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสําหรับกระดาษ A3 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อ
นาที
- มีหน?วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มี ช่องเชือมต่อระบบ
เครื อข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T  หรือ
ดี กว่า  จํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้ กับ  A3, A4, Letter, Legal  และ  Custom  โดย
มี ถาดใส่กระดาษได้ รวมกัน
ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น  ( สํานักงานปลัด )

(4) ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี ตัง
ไว้  19,000  บาท  เพือจัดซือ เครืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED สี ราคา 19,000.- บาท
คุณลักษณะพืนฐาน
- เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถ
เป็น Printer, Copier, Scanner และ FAX ภายในเครืองเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์ หรือ แบบ LED
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือ
ข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ สี) ได้
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ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ  เอกชน  หรือกิจการทีเป็นสาธารณะ
ประโยชน์    จํานวน  35,000  บาท
1)   โครงการโครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ
ซือหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถินระดับอําเภอ  อําเภอห้วย
แถลง อุดหนุน  อําเภอห้วยแถลง  ตังไว้  20,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้
จ่ายในการสนับสนุน   ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซือหรือการจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินระดับอําเภอ  อําเภอห้วยแถลง  อุดหนุนให้
อําเภอห้วยแถลง  (สํานักงานปลัด)
2)   โครงการอุดหนุนกิจการรัฐพิธีอําเภอห้วยแถลง ตัง
ไว้  15,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน   การดําเนิน
โครงการรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติ  ประจําปี  2559  อําเภอห้วย
แถลง   จังหวัดนครราชสีมา   อุดหนุนให้อําเภอห้วยแถลง  (สํานักงาน
ปลัด)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 35,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท

โครงการจ่ายค่าจ้างทีปรึกษา  วิจัย  ประเมินผลหรือพัฒนาระบบ
ต่างๆ (510100)  ตังไว้  20,000.-   บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างประเมินผล
ความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนของประชาชนภายในตําบลหลุ่ง
ตะเคียน  โดยหน่วยงานอืนๆทีเชือถือได้  เพือประกอบการตรวจประเมิน
กําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ  ประจําปี  พ.
ศ.  2559    ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานทัวไป

รายจ่ายอืน จํานวน 20,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
งบรายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท

โครงการปรับปรุงหอประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลหลุ่งตะเคียน  ตัง
ไว้  250,000  บาท  เพือปรับปรุงห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบล
หลุ่งตะเคียน  และเพือปรับปรุงต่อเติมเป็นห้องเก็บวัสดุ  อุปกรณ์  สิงของที
จําเป็น และ อืน ๆ ทีเกียวข้องในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ตําบลหลุ่งตะเคียน  ( ขนาดตามแบบ  อบต. กําหนด )   ( สํานักงานปลัด )

โครงการปรับปรุงหอประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลหลุ่งตะเคียน จํานวน 250,000 บาท

โครงการต่อเติมทีทําการ อบต.หลุ่งตะเคียน   ตังไว้ 300,000.
-  บาท  เพือก่อสร้างห้องครัวของทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลหลุ่ง
ตะเคียน  (ขนาดตามแบบ  อบต.กําหนด)   ปรากฏ (สํานักงานปลัด)

โครงการต่อเติมทีทําการ อบต.หลุ่งตะเคียน จํานวน 300,000 บาท
อาคารต่าง ๆ
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 550,000 บาท

ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  (411800)  ตัง
ไว้   70,000  บาท.เพือซ่อมแซม  บํารุงรักษาครุภัณฑ์สํานัก
งาน  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  ครุภัณฑ์สิง
ก่อสร้าง ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (สํานักงานปลัด)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 70,000 บาท

- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
( สํานักปลัด )
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ประเภทเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองท้องถิน     ตังไว้  332,840.-  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองท้องถิน  เช่น ค่าตอบ
แทนคณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง คณะกรรมการเปิดซอง  คณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง และควบคุมงาน ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิม –
(ฉบับที 9) พ.ศ.2553  และค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอืนๆ สําหรับจ่าย
เป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้กับองค์การบริหารส่วนตําบลหลุ่ง
ตะเคียน รวมทังข้าราชการ พนักงานส่วนตําบลทีขอตัวมาช่วย
ราชการ (กองคลัง)

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 332,840 บาท
ค่าตอบแทน รวม 367,840 บาท
งบดําเนินงาน รวม 983,340 บาท

ประเภทเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง    ตังไว้  500.-  บาท  เพือจ่าย
เป็นเงินเพิมค่าครองชีพ และเงินเพิมต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  จํานวน  1  อัตราตังแต่วันที  1  ตุลาคม  2558  ถึงวัน
ที  30  กันยายน  2559  รวม  12  เดือน(กองคลัง)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ   จํานวน  2  อัตรา ตังแต่วัน
ที  1  ตุลาคม  2558  ถึงวัน
ที  30  กันยายน  2559  รวม  12  เดือน พร้อมปรับปรุงค่าจ้าง (กอง
คลัง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 377,160 บาท

ประเภท  ค่าจ้างลูกจ้างประจํา  ตังไว้  181,440.- บาท  เพือจ่ายเป็นค่า
จ้างประจําให้แก่ลูกจ้างประจํา   จํานวน  1  อัตรา   คือ  ตําแหน่ง  เจ้า
หน้าทีจัดเก็บรายได้ ตังแต่วันที  1  ตุลาคม  2558  ถึงวัน
ที  30  กันยายน  2559  รวม  12  เดือนพร้อมปรับปรุงค่าจ้าง (กองคลัง)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 181,440 บาท

ประเภทเงินประจําตําแหน่ง   ตังไว้   42,000.-  บาท   เพือจ่ายเป็นเงิน
ประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตําบลหลุ่งตะเคียน ตําแหน่ง นักบริหาร
งานการคลังองค์การบริหารส่วนตําบล ตังแต่วันที  1  ตุลาคม  2558  ถึง
วันที  30  กันยายน  2559  รวม  12  เดือน(กองคลัง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

ประเภทเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน         ตังไว้   6,180 .
-   บาท      เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพและเงินเพิมต่าง ๆ ให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลหลุ่งตะเคียน จํานวน  1  อัตราตังแต่วัน
ที  1  ตุลาคม  2558  ถึงวัน
ที  30  กันยายน  2559  รวม  12  เดือน  (กองคลัง)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 6,180 บาท

ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล   ตังไว้  1,370,760.-  บาท เพือ
จ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบลหลุ่ง
ตะเคียน จํานวน 5 อัตรา พร้อมทังเงินปรับปรุงอัตราเงินเดือนและ
คุณวุฒิฯ ตังแต่วันที  1  ตุลาคม  2558  ถึงวัน
ที  30  กันยายน  2559  รวม  12  เดือนพร้อมปรับปรุงเงินเดือน (กอง
คลัง)

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,370,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,978,040 บาท
งบบุคลากร รวม 1,978,040 บาท
งานบริหารงานคลัง รวม 3,000,380 บาท
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ค่าวัสดุสํานักงาน     ตังไว้  85,000.-  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าซือสิง
ของ เครืองใช้ประจําสํานักงาน
ต่างๆ    เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา  ดินสอ  เก้าอีพนักงานส่วน
ตําบล  เก้าอีพลาสติก เก้าอี ฯลฯ  (กองคลัง)

วัสดุสํานักงาน จํานวน 85,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 165,000 บาท

ประเภท  รายจ่ายเพือบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน   ตัง
ไว้  25,000.- บาท  เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
ครุภัณฑ์  เช่น  รถยนต์  จักรยานยนต์  เครืองพิมพ์ดีด   เครืองถ่าย
เอกสาร  เครืองอัดสําเนา เครืองปรับอากาศ  พัดลม ตู้
เย็น ตู้  โต๊ะ ทรัพย์สินอืนและ ครุภัณฑ์อืนๆ   (กองคลัง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 25,000 บาท

ประเภท รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน ๆ    ตังไว้  240,000.-  บาท   เพือจ่ายเป็น
               (1 )  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  เช่น  ค่าเบีย
เลียง  ค่าเดินทาง   ค่าเช่าทีพัก  ค่าพาหนะ  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น
ต้องจ่าย    ตังไว้  20,000.- บาท  (กองคลัง)
(2)  ค่าใช้จ่ายสําหรับเพิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้  ตัง
ไว้   20,000.-  บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําโครงการ   เช่นป้าย
โครงการ  ป้ายประชาสัมพันธ์    ค่าวัสดุ  ค่าของอืนทีเกียวข้อง  (กองคลัง)
(3)  ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินองค์การ
บริหารส่วนตําบลหลุ่งตะเคียน  ตังไว้  200,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้
จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนทีภาษีและแผนแม่บท  องค์การ
บริหารส่วนตําบลหลุ่งตะเคียน  เช่น  ค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนแม่บท
และคัดลอกข้อมูลทีดินเตรียมการ  ค่าจ้างเหมาสํารวจภาคสนาม  และจัด
ทําและปรับปรุงข้อมูลแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  ตรวจสอบผลการ
ดําเนินการและจัดเก็บข้อมูล  ตลอดจนการรายงานผล  ( กองคลัง )

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ จํานวน 240,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ประเภท  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ    ตังไว้ 160,000.- บาท เพือ
จ่ายเป็น
 (1)  ค่าธรรมเนียม  ค่าลงทะเบียน  ในการฝึกอบรมสัมมนาเพือพัฒนา
ศักยภาพของพนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างประจํา   ตังไว้  50,000.
- บาท  (กองคลัง)
(2)  ค่าจ้างเหมาบริการ  เช่น  ค่าจ้างเหมาเกียวกับการโฆษณาและเผย
แพร่ข่าวทางวิทยุ  โทรทัศน์  หรือสิงตีพิมพ์ต่าง ๆ    ค่าล้างฟิล์มอัดขยาย
รูป  จ้างเหมาคนงาน และค่าจ้างเหมาอืน ๆ   ทีเป็นประโยชน์ต่อองค์การ
บริหารส่วนตําบล  ตังไว้  110,000.-  บาท  (กองคลัง)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 160,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 425,000 บาท

ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    ตังไว้  15,000.- บาท  เพือจ่าย
เป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่    พนักงานส่วนตําบลหลุ่งตะเคียน
และลูกจ้างประจํา   (กองคลัง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท

ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา  ตังไว้  20,000.-  บาท เพือ
จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วน
ตําบลหลุ่งตะเคียนและลูกจ้าง (กองคลัง)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
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ประเภท  ครุภัณฑ์สํานักงาน     ตังไว้  รวม  6,000-  บาท  เพือจ่ายเป็น
(1)  จัดซือตู้เก็บเอกสารแบบบานพับ  ตังไว้  6,000.-  บาท  เพือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดซือตู้เก็บเอกสารแบบบานพับ  2  บาน  จํานวน 1  ตู้

ครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน 6,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าครุภัณฑ์ รวม 39,000 บาท
งบลงทุน รวม 39,000 บาท

ประเภทค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ  ค่าซือดวงตราไปรษณีย์   ตัง
ไว้ 25,500.-  บาท เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  สําหรับทีทําการองค์การ
บริหารส่วนตําบล  (กองคลัง)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 25,500 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 25,500 บาท

ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์     ตังไว้  60,000.- บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุ
คอมพิวเตอร์ เช่น  แผ่นดิสก์  แผ่นกรองแสง  หมึกพิมพ์  ผ้าหมึก  แผ่น
บันทึกข้อมูล  คีย์บอร์ด  โปรแกรมคอมพิวเตอร์และอืน ๆ   ทีเกียวข้องกับ
คอมพิวเตอร์     (กองคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท

ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่     ตังไว้  20,000.-  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัด
ซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  หนังสือพิมพ์  บอร์ดประชาสัมพันธ์เคลือน
ที และ อืนๆ      (กองคลัง)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
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ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์    ตังไว้.   10,000.-  บาท.
เพือซ่อมแซม  บํารุงรักษาครุภัณฑ์สํานักงาน  ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   ครุภัณฑ์สิงก่อ
สร้าง         ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  (กองคลัง)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตังไว้ 23,000.- บาท เพือจ่ายเป็น
(1) เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 1 * (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 18.5 นิว)
ตังไว้ 23,000.- บาท
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมี
  ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz จํานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB สําหรับแบบ L3 Cache
  Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี
  1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
      หรือ
  2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics
     Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
  3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจร
หลัก แบบ Onboard Graphics ทีมี     ความสามารถในการใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า 1 TB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือ
ข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดี
กว่า จํานวน
   ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5    นิว

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 23,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล   (220100)   ตังไว้   567,500.
- บาทเพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบลหลุ่ง
ตะเคียน  จํานวน  2  อัตรา  พร้อมทังเงินปรับปรุงอัตราเงินเดือนและ
คุณวุฒิ   ตังแต่วันที  1  ตุลาคม  2558  ถึงวัน
ที  30  กันยายน  2559  รวม  12  เดือน (ส่วนการศึกษาฯ)

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 567,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,197,500 บาท
งบบุคลากร รวม 1,197,500 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 2,357,000 บาท

แผนงานการศึกษา

ประเภทวัสดุเครืองแต่งกาย  ตังไว้  100,000.-  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้
จ่ายในการจัดซือวัสดุเครืองแต่งกายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน ( อปพร.)  เช่น ชุดเครืองแบบ /ชุดปฏิบัติ
การ อปพร.   หมวก  เสือ  กางเกง  เข็มขัด  รองเท้า  ตรา  อปพร.  เข็ม
เครืองหมาย  อปพร.   เสือสะท้อนแสง นกหวีด  กระบอง   อืน ๆ ทีเกียว
ข้อง    ( สํานักงานปลัด )

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 100,000 บาท

ประเภทรายจ่ายวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  ตังไว้  30,000.-  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของต่างๆ เช่น ยา เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ถับดับ
เพลิง  นํายาต่างๆ เคมีภัณฑ์ ถุงมือ ผ้าพันแผล เปลหามคนไข้ ถังเก็บเชือ
เพลิง และอืนๆ ( สํานักงานปลัด )

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 30,000 บาท

ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ตังไว้  50,000.-  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าแสงสว่างและเครืองเสียงต่าง ๆ เช่น หลอด
ไฟ  สายไฟ สวิตซ์ไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า ฟิวส์ สตาร์ทเตอร์ เทปพันสาย
ไฟฟ้า เข็มขัดรัด สายไฟฟ้า ปลักราง ปลัก
พ่วง ไฟฉาย ลําโพง ไมโครโฟน   ขาตังโมโครโฟน และอืนๆทีเกียว
ข้อง ( สํานักงานปลัด )

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 180,000 บาท

ประเภทรายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน ๆ  (๓๒๐๓๐๐)   จํานวน  200,000   บาท
(1)  ค่าใช้จ่ายโครงการขับขีปลอดภัยเพือป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาล  ตังไว้ 200,000.-  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฯ จํานวน  2  ครัง  ช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ ค่าเบียเลียง
ชุดปฏิบัติการศูนย์ฯ ค่าตอบแทน  อปพร. ค่าวัสดุอุปกรณ์เครืองเขียนแบบ
พิมพ์  ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดเตรียมสถานที  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียว
ข้อง  (สํานักงานปลัด)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ จํานวน 200,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 380,000 บาท
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 380,000 บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
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ประเภทรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ  (320100)  ตังไว้ 165,000.
- บาท                      เพือจ่ายเป็น
 (1)  ค่าธรรมเนียม  ค่าลงทะเบียน  ในการฝึกอบรมสัมมนาเพือพัฒนา
ศักยภาพของพนักงานส่วนตําบล      ตังไว้  65,000.-  บาท(ส่วนการ
ศึกษาฯ)
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ  เช่น  ค่าจ้างเหมาเกียวกับการโฆษณาและเผย
แพร่ข่าวทางวิทยุ  โทรทัศน์  หรือสิงตีพิมพ์ต่าง ๆ    ค่าล้างฟิล์มอัดขยาย
รูป  ค่าวารสาร , หนังสือพิมพ์ และค่าจ้างเหมาอืน ๆ   ทีเป็นประโยชน์ต่อ
องค์การบริหารส่วนตําบล  ตังไว้  100,000.-  บาท   (ส่วนการศึกษาฯ)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 165,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 215,000 บาท

ประเภทค่าเช่าบ้านตังไว้   30,000.-  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านสําหรับพนักงานส่วนตําบล  ตังแต่วัน
ที 1 ตุลาคม  2558  ถึงวันที  30  กันยายน  2559  รวม 12  เดือน (ส่วน
การศึกษาฯ)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 30,000 บาท

ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต. ตัง
ไว้  270,000.- บาท  เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืน  สําหรับ
พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง  ในส่วนการ
ศึกษาฯ  ขององค์การบริหารส่วนตําบลหลุ่งตะเคียน เป็นกรณีพิเศษ  (เงิน
รางวัลประจําปี)  (ส่วนการศึกษาฯ)

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 270,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 300,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 735,000 บาท

ประเภทเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง   (220200)  ตังไว้    132,000.
-   บาท               เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพ และเงินเพิมต่าง ๆ ให้
แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา และพนักงานจ้างทัว
ไป จํานวน  7 อัตรา ตังแต่วันที  1  ตุลาคม  2558  ถึงวัน
ที  30  กันยายน  2559  รวม  12  เดือน  (ส่วนการศึกษาฯ)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 132,000 บาท

ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง  (220600)  ตังไว้  456,000.-  บาท  แยก
เป็น
-  ตําแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก  ตัง
ไว้   24,000.-   บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ    จํานวน  2 อัตรา  ตังแต่วันที  1  ตุลาคม  2558  ถึงวัน
ที  30  กันยายน  2559  รวม  13  เดือน  (ส่วนการศึกษาฯ)
-  ตําแหน่งพนักงานจ้างทัวไป ตําแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก  ตังไว้   432,000.
-    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทัว
ไป    จํานวน   4 อัตรา  ตังแต่วันที  1  ตุลาคม  2558  ถึงวัน
ที  30  กันยายน  2559  รวม  12  เดือน   (ส่วนการศึกษาฯ)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 456,000 บาท

ประเภทเงินประจําตําแหน่ง   (220300)   ตังไว้   42,000.-  บาทเพือ
จ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตําบลหลุ่ง
ตะเคียน ตําแหน่งนักบริหารการศึกษาตังแต่วันที  1  ตุลาคม  2558  ถึง
วันที  30  กันยายน  2559  รวม  12  เดือน (ส่วนการศึกษาฯ)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
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ประเภทค่าไฟฟ้า  (340100)  ตังไว้  30,000.- บาท เพือจ่ายเป็นค่า
ไฟฟ้า ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กทีอยู่ในรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตําบลและกิจการ
อืน ๆ  (ส่วนการศึกษาฯ)

ค่าไฟฟ้า จํานวน 30,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท

ประเภท  วัสดุคอมพิวเตอร์  (331400)   ตังไว้   60,000.-   บาท  เพือ
จ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น  แผ่นดิสก์  แผ่นกรองแสง  หมึก
พิมพ์  ผ้าหมึก  แผ่นบันทึกข้อมูล  คีย์บอร์ด
โปรแกรมคอมพิวเตอร์และอืน ๆ ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์   (ส่วนการ
ศึกษาฯ)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท

ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  (331100)   ตังไว้ 20,000.
- บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผย
แพร่ เช่น สี พู่กัน กระดาษเขียนโปสเตอร์   ฟิล์ม   ไม้อัด  โฟมสติ
กเกอร์   ผ้าดิบเขียนป้าย   ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์เคลือนที   และอืนๆ
ทีเกียวข้อง ฯลฯ  (ส่วนการศึกษาฯ)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท

ประเภทค่าวัสดุงานบ้าน งานครัว  (330300)    ตังไว้  60,000.
- บาท   เพือจ่ายเป็นค่าสิงของเครืองใช้ งานบ้านงานครัวต่าง ๆ  ประจํา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน  5 แห่ง  เช่น แปรง ไม้กวาด นํายาทําความ
สะอาดต่างๆ  สบู่ ฯลฯ  (ส่วนการศึกษาฯ)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 60,000 บาท

ประเภท  วัสดุสํานักงาน   (330100)    ตังไว้  50,000.-  บาท
(1)  จัดซือเป็นค่าสิงของ เครืองใช้ประจําสํานักงานต่างๆ  สํานัก
งาน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทัง  5  ศูนย์ จํานวน  50,000.-
บาท เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา  ดินสอ เก้าอีพลาสติก  ฯลฯ
(ส่วนการศึกษาฯ)

วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 190,000 บาท

ประเภทรายจ่ายเพือบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน(320400)  ตัง
ไว้  20,000.- บาท  เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
ครุภัณฑ์  เช่น  เครืองคอมพิวเตอร์  ปรินเตอร์   เครืองถ่าย
เอกสาร  เครืองอัดสําเนา เครืองปรับอากาศ  พัดลม ตู้
เย็น ตู้  โต๊ะ ทรัพย์สินอืนและ ครุภัณฑ์อืนๆ     (ส่วนการศึกษาฯ)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

ประเภทรายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน ๆ (320300)    ตังไว้   30,000.-  บาท
(1)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ตังไว้  30,000.-  บาท  เพือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  เช่น  ค่าเบียเลียง  ค่าเดินทาง  ค่า
พาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นต้องจ่าย    (ส่วนการ
ศึกษาฯ)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ จํานวน 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
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โครงการปรับปรุง  ซ่อมแซม  ต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก   (420800)    ตังไว้  100,000.-  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าปรับ
ปรุง  ซ่อมแซม  ต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  จํานวน  5  แห่ง   (ส่วนการศึกษาฯ)

โครงการปรับปรุง  ซ่อมแซม  ต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 100,000 บาท

โครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสายทอง  หมู่ที 12   ตัง
ไว้  280,000.-  บาท เพือจ่ายเป็น ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามแบบ
องค์การบริหารส่วนตําบลหลุ่งตะเคียนรายละเอียด  (ส่วนโยธา)

โครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสายทอง จํานวน 280,000 บาท
อาคารต่าง ๆ
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 380,000 บาท

ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  (411800)  ตังไว้  10,000.
-  บาท             เพือซ่อมแซม  บํารุงรักษาครุภัณฑ์สํานักงาน  ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   ครุภัณฑ์สิงก่อสร้างให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ส่วนการศึกษาฯ)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     จํานวน    17,000.-    บาท
ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค      ตังไว้  17,000.- บาท
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน
หลัก (2 core) จํานวน 1 หน่วยโดยมีคุณลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึงหรือดีกว่าดังนี
1) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ L2 Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz หรือ
2) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Smart Cache Memory ขนาดไม่
น้อยกว่า 3 MB ต้องมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่าขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 500 GB จํานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว
- มี DVD-RW หรือดีกว่าจํานวน 1 หน่วย
มีช่องเชือมต่อระบบเครือ
ข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n) และBluetoot

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 17,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ประเภท  ครุภัณฑ์สํานักงาน     ตังไว้  รวม  17,500.-  บาท  เพือจ่ายเป็น
(1) จัดซือตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลือน  จํานวน  1  หลัง  ตังไว้  5,000.
- บาท  สําหรับเก็บเอกสารในสํานักงาน (ส่วนการศึกษาฯ)
(2)  จัดซือโต๊ะสําหรับรับประทานอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด  จํานวน  5  ตัวตังไว้  12,500.- บาท (ส่วนการศึกษาฯ)

ครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน 17,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าครุภัณฑ์ รวม 44,500 บาท
งบลงทุน รวม 424,500 บาท
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ประเภทรายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน ๆ (320300)   ตังไว้   73,000.-   บาท    เพือจ่ายเป็น
(1)  ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ   ตังไว้  20,000.
- บาท เพือจ่ายเป็นค่าในการดําเนินโครงการวันเด็กแห่งชาติ  เช่นจัดซือ
วัสดุอุปกรณ์เครืองเขียน  ของขวัญ  ของรางวัล  สนับสนุนค่าจัดทํา
นิทรรศการให้แก่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   ค่าจัดทําอาหารและ
เครืองดืมสําหรับเด็กและ ผู้ร่วมงานในวันเด็กแห่งชาติ   สําหรับโรงเรียน
และศูนย์เด็กเล็กในเขต   อบต.หลุ่ง
ตะเคียน   จํานวน                       6   โรงเรียนและศูนย์เด็ก
เล็ก  จํานวน  5  แห่ง   (ส่วนการศึกษาฯ)
(2)  ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด    ในสถานศึกษา  ทัง 6  แห่ง  ในโรงเรียนสังกัดสํานัก
งานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน  (สพฐ.)      ตังไว้  8,000.
-  บาท  เช่น  จ้างเหมาจัดทําอาหารและเครืองดืม  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ป้าย
โครงการ  ค่าจัดสถานที ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียว
ข้อง   (ส่วนการศึกษาฯ)
(3)  ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาสีภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด  ทัง  5  แห่ง   ตังไว้  5,000.- บาท  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ป้าย
โครงการ  ค่าจัดสถานที  ค่าเงินรางวัล  ถ้วยรางวัล  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ที
เกียวข้อง   (ส่วนการศึกษาฯ)
(4) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมพัฒนาสุขภาพเด็กเล็ก  ( เคลือบ
ฟลูออไรด์ )   ตังไว้
10,000.-  บาท  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพเด็กเล็ก  เช่น ค่าจัด
ซือฟลูออไรด์ และ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการอืน ๆ   (ส่วนการศึกษาฯ)
(5)  โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก /ผู้ดูแล
เด็ก  ( 551000)  ตังไว้ 30,000.-  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าพัฒนาครูผู้ดูแล
เด็ก /ผู้ดูแลเด็ก   จํานวน  11  อัตรา  (ส่วนการศึกษาฯ)
(6) ค่าอาหารกลางวันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ( 551000  )  ตัง
ไว้  1,153,600.-  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน  ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กทีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล          หลุ่ง
ตะเคียน  จํานวน  5 แห่ง  จํานวน  206  คน ๆ  ละ  ๒๐ บาทต่อคนต่อ
วัน  จํานวน   280 วัน                ข้อมูลเด็ก  ณ  วัน
ที  10  มิถุนายน  2558  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิน กระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุดที มท 0893.3/ว 3149  ลงวัน
ที  5  มิถุนายน  2558  ทังนี  จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบ
ประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  (ส่วนการศึกษาฯ )

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ จํานวน 1,226,600 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 1,226,600 บาท
งบดําเนินงาน รวม 3,085,020 บาท
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 6,077,020 บาท
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ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200 )  จํานวน   2,992,000.
-  บาท
(1)  อุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านกระทุ่ม
แท่น   ตังไว้
300,000.-  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน  จัดสรรให้แก่เด็ก
อนุบาลและเด็ก  ป.1 – ป.6  จํานวน                 75 คน  จัด
สรร  100 %  อัตราคนละ  20  บาทต่อคนต่อ
วัน    จํานวน  200 วัน  จากข้อมูล  จํานวนเด็ก  ณ  วัน
ที  10  มิถุนายน  ๒๕๕8 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิน กระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุดที มท 0893.3/ว 3149  ลงวัน
ที  5  มิถุนายน  2558  ทังนี  จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบ
ประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  (ส่วนการศึกษาฯ)
(2)  อุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน  ให้แก่โรงเรียนบ้าน
ตะแกรง  ตังไว้
536,000.-  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน  จัดสรรให้แก่เด็ก
อนุบาลและเด็ก  ป.1 – ป.6  จํานวน  134  คน  จัดสรร  100 %    อัตรา
คนละ  20  บาทต่อคนต่อวัน    จํานวน  200  วัน  จากข้อมูล  จํานวน
เด็ก  ณ  วันที  10  มิถุนายน  ๒๕๕8 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิน กระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุดที  มท 0893.3/
ว 3149  ลงวันที  5  มิถุนายน  2558  ทังนี  จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการ
จัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  (ส่วนการ
ศึกษาฯ)
(3)  อุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน  ให้แก่โรงเรียนบ้านหนอง
นกเขา  ตังไว้  580,000.-  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน  จัดสรร
ให้แก่เด็กอนุบาลและเด็ก  ป.1 – ป.6  จํานวน   145  คน  จัด
สรร  100 %    อัตราคนละ  20  บาทต่อคนต่อ
วัน    จํานวน  200  วัน   จากข้อมูล  จํานวนเด็ก  ณ  วัน
ที  10  มิถุนายน  ๒๕๕8 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิน กระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุดที  มท 0893.3/ว 3149  ลงวัน
ที  5  มิถุนายน  2558  ทังนี  จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 2,992,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,992,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 2,992,000 บาท

ประเภทค่าอาหารเสริม  (นม)    ตังไว้    1,858,420.-   บาท    เพือจ่าย
เป็น
(1) โครงการอาหารเสริม  (นม)  ตังไว้   1,433,318.-บาท  เพือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายโครงการอาหาร
เสริม  (นม)  จํานวน  6  โรงเรียน จํานวน  748  คน ๆ ละ  7.37  บาท
จํานวน  260  วัน  ข้อมูลเด็ก  ณ  วันที  10  มิถุนายน  2558  ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที
สุดที มท 0893.3/ว 3149  ลงวันที  5  มิถุนายน  2558  ทังนี  จะเบิก
จ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน  (ส่วนการศึกษาฯ)
(2)  โครงการอาหารเสริม  (นม)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทีอยู่ในความรับผิด
ชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลหลุ่งตะเคียน  ตังไว้  425,102.
-  บาท  จํานวน  5  ศูนย์  จํานวน  206  คน ๆ   ละ  7.37  บาท  จํานวน
 280 วัน ข้อมูลเด็ก  ณ  วันที  10  มิถุนายน  2558  ตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองส่วนท้องถิน กระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด
ที มท 0893.3/ว 3149  ลงวันที  5  มิถุนายน  2558  ทังนี  จะเบิกจ่าย
ต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน (ส่วนการศึกษาฯ)

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,858,420 บาท
ค่าวัสดุ รวม 1,858,420 บาท
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ประเภท รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน ๆ  (320300)   จํานวน         80,000.-  บาท  เพือจ่ายเป็น
( 1 )  ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   ตัง
ไว้  30,000  บาท  เพือจ่ายเป็นโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด    ในตําบลหลุ่งตะเคียน  จัดซือนํายาตรวจปัสสาวะ  วัสดุอุปกรณ์  ป้าย
โครงการ    และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง  (สํานักงานปลัด)
 (2)  โครงการฝึกอบรมเยาวชนต่อต้านยาเสพติด  ตัง
ไว้  50,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโรงการฝึกอบรม
เยาวชนต่อต้านยาเสพติด  เช่น  ค่าอาหาร  อาหารว่างและเครืองดืม  ค่า
ใบประกาศนียบัตร  ค่าวิทยากร ค่าพิธีเปิด – ปิดการฝึกอบรม ค่าพาหนะ
และนํามัน รับส่งผู้เข้ารับการอบรม  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์  ตลอดจนค่าใช้จ่าย
อืน ๆทีเกียวข้อง ( สํานักงานปลัด )

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ จํานวน 80,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 330,000 บาท

แผนงานสาธารณสุข

ประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  (ส่วนการศึกษาฯ)
(4)  อุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน  ให้แก่โรงเรียนบ้านหนอง
สาย  ตังไว้  728,000.-  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน  จัดสรรให้
แก่เด็กอนุบาลและเด็ก  ป.1 – ป.6  จํานวน 182  คน  จัด
สรร  100 %   อัตราคนละ  20  บาทต่อคนต่อ
วัน    จํานวน  200  วัน  จากข้อมูล  จํานวนเด็ก  ณ  วัน
ที  10  มิถุนายน  ๒๕๕8 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิน กระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุดที  มท 0893.3/ว 3149  ลงวัน
ที  5  มิถุนายน  2558  ทังนี  จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบ
ประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  (ส่วนการศึกษาฯ)
(5)  อุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน  ให้แก่โรงเรียนบ้านหลุ่ง
ตะเคียน  ตังไว้  660,000.-  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน  จัดสรร
ให้แก่เด็กอนุบาลและเด็ก  ป.1 – ป.6  จํานวน  165  คน  จัด
สรร  100 %   อัตราคนละ  20  บาทต่อคนต่อ
วัน    จํานวน  200  วัน  จากข้อมูล  จํานวนเด็ก  ณ  วัน
ที  10  มิถุนายน  ๒๕๕8 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิน กระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุดที  มท 0893.3/ว 3149  ลงวัน
ที  5  มิถุนายน  2558  ทังนี  จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบ
ประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  (ส่วนการศึกษาฯ)
(6)  อุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน  ให้แก่โรงเรียนรักชาติ
ประชาบํารุง  ตังไว้  188,000.-  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน  จัด
สรรให้แก่เด็กอนุบาลและเด็ก  ป.1 – ป.6  จํานวน     47 คน  จัด
สรร  100 %   อัตราคนละ  20  บาทต่อคนต่อ
วัน    จํานวน  200  วัน  จากข้อมูล  จํานวนเด็ก  ณ  วัน
ที  10  มิถุนายน  ๒๕๕8 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิน กระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุดที  มท 0893.3/ว 3149  ลงวัน
ที  5  มิถุนายน  2558  ทังนี  จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบ
ประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  (ส่วนการศึกษา)
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ประเภท รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน ๆ  (๓๒๐๓๐๐)   จํานวน         190,000.-  บาท  เพือจ่ายเป็น
(1)  ค่าใช้จ่ายในโครงการซ่อมแซมบ้านคนจนเทิดไท้องค์ราชันย์  ตัง
ไว้  90,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการซ่อมแซมบ้านคนจน
เฉลิมพระเกียรติ  ในตําบลหลุ่งตะเคียน  เช่น  ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ในการ
ซ่อมแซมบ้านคนจน  วัสดุอุปกรณ์  ป้ายโครงการ    และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ที
เกียวข้อง (สํานักงานปลัด)
(2) โครงการพัฒนาบทบาทสตรี ตังไว้ 30,000.- บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้
จ่ายในโครงการพัฒนาบทบาทสตรี ในตําบลหลุ่งตะเคียน วัสดุ
อุปกรณ์  ป้ายโครงการ    และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง             ( สํานัก
งานปลัด)
(3) โครงการจิตอาสาดูแลผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ตัง
ไว้ 20,000.- บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจิตอาสาดูแลผู้
พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ในตําบลหลุ่งตะเคียน วัสดุอุปกรณ์  ป้าย
โครงการ    และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง  (สํานักงานปลัด)
(4) โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัว ตังไว้ 10,000.- บาท เพือจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายในโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัว ในตําบลหลุ่งตะเคียน วัสดุ
อุปกรณ์  ป้ายโครงการ    และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง (สํานักงานปลัด)
(5) โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ตังไว้ 10,000.- บาท เพือ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ในตําบล
หลุ่งตะเคียน วัสดุอุปกรณ์  ป้ายโครงการ    และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียว
ข้อง  (สํานักงานปลัด)
(6) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส  ผู้ป่วย
เอดส์ ตังไว้ 30,000.- บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส  ผู้ป่วยเอดส์ ในตําบลหลุ่ง
ตะเคียน วัสดุอุปกรณ์  ป้ายโครงการ    และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียว
ข้อง (สํานักงานปลัด)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ จํานวน 190,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 190,000 บาท
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 190,000 บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ  เอกชน  หรือกิจการทีเป็นสาธารณะ
ประโยชน์    ตังไว้  250,000  บาท  ดังนี
(1)  โครงการส่งเสริมกิจการสภากาชาดไทย  อุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณะประโยชน์ให้กับกิงกาชาดอําเภอห้วยแถลง  ตังไว้   25,000.
-  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงกิจการสภากาชาดไทยสําหรับอําเภอห้วย
แถลง 20,000.- บาท จ่ายเป็นเงินอุดหนุนสภากาชาดไทย จังหวัด
นครราชสีมา 5,000.- บาท                 ( สํานักงานปลัด )
(2)  ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการดําเนินงานในการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานในเขตพืนทีชุมชน/หมู่บ้าน   15  หมู่บ้าน  ตัง
ไว้  225,000.-  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดําเนินงานใน
การพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขพืนทีชุมชน/หมู่
บ้าน  จํานวน  15  หมู่บ้าน ๆ ละ  15,000.-   บาท  (สํานักงานปลัด)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 250,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 250,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 250,000 บาท



วันทีพิมพ์ : 14/9/2558  16:50:16 หน้า : 22/32

ประเภทค่าเช่าบ้าน  ตังไว้  54,000.-  บาท เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่
พนักงานส่วนตําบลหลุ่งตะเคียน ส่วนโยธา จํานวน 2 รายการ (ส่วนโยธา)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 54,000 บาท

ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.
(310100)  ตังไว้    200,000  บาท เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทน
อืน สําหรับพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างในส่วน
โยธา ขององค์การบริหารส่วนตําบลหลุ่งตะเคียน เป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี)    (ส่วนโยธา)

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 200,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 274,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,314,000 บาท

ประเภทเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  (220700) ตังไว้  60,000.
- บาท เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพ และเงินเพิมต่าง ๆ ให้แก่พนักงาน
จ้างตามภารกิจ 1 อัตรา และพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 3 อัตรา  ตังแต่วัน
ที  1  ตุลาคม  2558  ถึงวัน
ที  30  กันยายน  2559  รวม  12  เดือน (ส่วนโยธา)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท

ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง  (220600)  ตังไว้    447,360.-  บาท
-  ตําแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ  ตังไว้  117,360.-  บาท  เพือจ่าย
เป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา ตังแต่วัน
ที  1 ตุลาคม  2558  ถึงวันที  30  กันยายน  2559  รวม  12  เดือน
-  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทัวไป  ตังไว้  330,000.
-  บาท  จํานวน 3  อัตรา ตังแต่วันที  1 ตุลาคม  2558  ถึงวัน
ที  30  กันยายน  2559  รวม  12  เดือน  เดือนพร้อมปรับปรุงเงิน
เดือน (ส่วนโยธา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 447,360 บาท

ประเภทเงินประจําตําแหน่ง   (220300) ตังไว้   42,000.-  บาทเพือจ่าย
เป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตําบลหลุ่งตะเคียน ตําแหน่งนัก
บริหารงานช่าง  องค์การบริหารส่วนตําบลตังแต่วัน
ที  1  ตุลาคม  2558  ถึงวันที  30  กันยายน  2559  รวม  12  เดือน
(ส่วนโยธา)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

ประเภทเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน  (220200  )ตัง
ไว้   9,600 บาท   เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพและเงินเพิมต่าง ๆ ให้แก่
พนักงานส่วนตําบลหลุ่งตะเคียนตังแต่วันที 1 ตุลาคม  2558  ถึงวัน
ที  30  กันยายน  2559  รวม  12  เดือน  (ส่วนโยธา)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 9,600 บาท

ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล (220100)ตังไว้  1,100,370.
- บาทเพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบลหลุ่ง
ตะเคียน จํานวน 5 อัตรา พร้อมทังเงินปรับปรุงอัตราเงินเดือนและเงินเพิม
ตามวุฒิ ตังแต่วันที  1  ตุลาคม  2558  ถึงวัน
ที 30  กันยายน  2559 รวม  12  เดือน (ส่วนโยธา)

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,100,370 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,659,330 บาท
งบบุคลากร รวม 1,659,330 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 4,134,830 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน
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ประเภทวัสดุนํามันเชือเพลิง และหล่อลืนตังไว้  150,000.-  บาท  เพือจ่าย
เป็น
- ค่าจัดซือนํามันเชือเพลิง และนํามันหล่อลืนรถยนต์ส่วนกลาง และการใช้
นํามันเฉพาะกิจ ตังจ่าย  135,000  บาท
- ค่าจัดซือนํามันเชือเพลิง และนํามันหล่อลืนรถจักรยานยนต์ตัง
ไว้ 15,000 บาท (ส่วนโยธา)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 150,000 บาท

ประเภทวัสดุก่อสร้าง (330600)  ตังไว้  300,000.-  บาท  เพือจ่ายเป็น
ค่า จัดซือวัสดุก่อสร้างต่างๆ  เช่น เลือย ตะปู ค้อน สี ทราย ไม้ต่างๆ ปูน
ซีเมนต์ ท่อ ลูกรัง หินคลุก อิฐ หรือซีเมนต์ บล็อก ฯลฯ (ส่วนโยธา)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 300,000 บาท

ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200)  ตังไว้  200,000.-  บาท  เพือ
จ่ายเป็นค่าซือหลอดไฟฟ้า เบรกเกอร์  ปลักไฟ สวิตซ์ไฟ หลอด
วิทยุ เครืองมือและอุปกรณ์เซฟตี และชินส่วนวิทยุฯลฯ (ส่วนโยธา)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท

ประเภท ค่าวัสดุสํานักงาน(330100)  ตังไว้  50,000.-  บาท เพือจ่าย
เป็นค่าซือสิงของ เครืองใช้ประจําสํานักงาน
ต่างๆ   เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา  ดินสอ เก้าอีพลาสติก ฯลฯ  (ส่วน
โยธา)

วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 780,000 บาท

ประเภทรายจ่ายเพือบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400) ตัง
ไว้    40,000.- บาท  เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
ครุภัณฑ์  เช่น  รถยนต์  จักรยานยนต์  เครืองพิมพ์ดีด เครืองถ่าย
เอกสาร  เครืองอัดสําเนา เครืองปรับอากาศ  พัดลม ตู้เย็น ตู้  โต๊ะ เครือง
สูบนํา  บ่อบาดาล  ถนนหินคลุก  ถนนลูกรัง  ถนน คสล. ฝาย ทรัพย์สิน
อืน  และครุภัณฑ์อืนๆ ให้สามารถใช้งานได้  (ส่วนโยธา)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท

ประเภทรายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน ๆ  (320300)    ตังไว้  20,000.-  บาท   เพือจ่ายเป็น
(1.)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบียเลียง ค่าเดินทาง ค่า
เช่าทีพัก           ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นต้อง
จ่าย (320300)   ตังไว้  20,000.- บาท (ส่วนโยธา)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ จํานวน 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ประเภทรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ (320100) ตังไว้   200,000.
- บาท เพือจ่ายเป็น
 (1)  ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ในการฝึกอบรมสัมมนาเพือพัฒนา
ศักยภาพของพนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างประจํา  คณะผู้บริหาร  ตลอดจน
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล  ตังไว้  50,000.- บาท(ส่วนโยธา)
 (2) ค่าจ้างเหมาบริการ  เช่น  ค่าจ้างเหมาเกียวกับการโฆษณาและเผย
แพร่ข่าวสารทางวิทยุ  โทรทัศน์  หรือสิงตีพิมพ์ต่าง ๆ ค่าล้างฟิล์มอัดขยาย
รูป ค่าจ้างเหมาแรงงาน   และจ้างเหมาอืนๆ  ทีเป็นประโยชน์ต่อองค์การ
บริหารส่วนตําบล ตังไว้      150,000.-  บาท (ส่วนโยธา)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท

ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)   ตังไว้  20,000.
- บาท  เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่  ผู้บริหาร  พนักงาน
ส่วนตําบลหลุ่งตะเคียนและลูกจ้างประจํา     (ส่วนโยธา)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
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ประเภท  ครุภัณฑ์การเกษตร ตังไว้  9,500 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ
เครืองสูบนําแบบหอยโข่ง เครืองยนต์เบนซิน จํานวน  10 เครือง  ราย
ละเอียดดังนี
-  สูบนําได้ 450 ลิตรต่อนาที
-  ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 2 นิว
-  สูบนําได้ปริมาณไม่น้อยกว่าตามปริมาณทีกําหนด
-  ส่งนําได้สูงไม่น้อยกว่า 9 เมตร หรือประมาณ 30 ฟุต
-  อุปกรณ์ประกอบของเครืองสูบนําและเครืองยนต์ต้องมีครบชุด พร้อมที
จะใช้งานได้

ครุภัณฑ์การเกษตร จํานวน 9,500 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร

ประเภท  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  (410300)   ตัง
ไว้  รวม  338,000.-  บาท เพือจ่ายเป็น(ส่วนโยธา)
(1)  จัดซือรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี  ตังไว้ 38,000.- บาท เพือ
จ่ายเป็นค่าจัดซือรถจักรยานยนต์  ขนาด  110  ซีซี  จํานวน  1  คัน  ราย
ละเอียดดังนี
1) ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํากว่า
- กรณีขนาดตํากว่าซีซีทีกําหนดไม่เกิน  5  ซีซี  หรือขนาดเกินกว่าที
กําหนดไม่เกิน  5  ซีซี  เป็นรถจักรยานยนต์ตามขนาดซีซีทีกําหนดไว้
2)  การจัดซือรถจักรยานยนต์  ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม  เลขที  มอก.  2350-2551
3)  จัดซือรถบรรทุก 4 ล้อ จํานวน 1 ตัน  ตังไว้  300,000  บาท  เพือจ่าย
เป็นค่าจัดซือรถบรรทุก(ดีเซล) 4 ล้อ จํานวน 1 คัน  รายละเอียดดังนี
(1) ขนาด 1 ตัน ขับเคลือน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํากว่า 1,400 ซี
ซี
- มีนําหนักบรรทุกไม่ตํากว่า 1 ตัน
- เป็นกระบะสําเร็จรูป
- เป็นราคารวมเครืองปรับอากาศ

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 338,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ประเภท  ครุภัณฑ์สํานักงาน  (410100)   ตังไว้  รวม  10,000.
-  บาท  เพือจ่ายเป็น
(1)  จัดซือตู้เก็บเอกสารแบบบานเลือน  ตังไว้  10,000.-  บาท  เพือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือตู้เก็บเอกสารแบบบาน
เลือน  2 บาน  จํานวน 2  ตู้  (ส่วนโยธา)

ครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าครุภัณฑ์ รวม 661,500 บาท
งบลงทุน รวม 1,161,500 บาท

ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)  ตังไว้  60,000.-  บาท เพือจ่าย
เป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น  แผ่นดิสก์  แผ่นกรองแสง  หมึก
พิมพ์  ผ้าหมึก  แผ่นบันทึกข้อมูล  คีย์บอร์ด  โปรแกรมคอมพิวเตอร์และ
อืน ๆ ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์ (ส่วนโยธา)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท

ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  (331100)   ตังไว้  20,000.
- บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผย
แพร่ เช่น สี พู่กัน กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม ไม้อัด โฟมสติกเกอร์ ผ้า
ดิบเขียนป้าย ฯลฯ  (ส่วนโยธา)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
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ประเภท  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  ตังไว้  19,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่า
จัดซือเครืองตัดหญ้าแบบข้อ
แข็ง (ดีเซล)  จํานวน  2  เครือง ๆ ละ 9,500  บาท  รายละเอียดดังนี
-  เป็นเครืองตัดหญ้าแบบสะพาย
-  เครืองยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า
-  ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี
-  พร้อมใบมีด

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จํานวน 19,000 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  ตังไว้  200,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่า
ติดตังหม้อแปลงไฟฟ้า พร้อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในทีทําการองค์การ
บริหารส่วนตําบลหลุ่งตะเคียน  ( ส่วนโยธา )

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
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ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800) ตังไว้   55,000.
- บาท
เพือจ่ายเป็นซ่อมแซม บํารุงรักษาครุภัณฑ์สํานักงาน ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  ครุภัณฑ์สิงก่อสร้าง   เครือง
ตัดหญ้า  เครืองสูบนํา  ครุภัณฑ์การเกษตร  ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว  ตลอดจนอืนๆ  ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ส่วนโยธา)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 55,000 บาท

ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  (411600)   ตังไว้  รวม  30,000.
- บาท เพือจ่ายเป็น
(1)  ค่าจัดซือคอมพิวเตอร์ตังโต๊ะ  ตังไว้  30,000  บาท  เพือจัด
ซือ เครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที 2 * (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 18.5 นิว) ราคา 30,000 บาท
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน
(8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า 3.4 GHz จํานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําขนาดไม่น้อย
กว่า 8 MB สําหรับแบบ L3 Cache
Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี
1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics
Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจร
หลัก แบบ Onboard Graphics ทีมี
ความสามารถในการใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 1 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า 2 TB จํานวน
1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือ
ข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า18.5 นิวจํานวน 1 หน่วย

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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- อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพือขยายเขตไฟฟ้าแรงตํา  บ้านตะแกรง
หมู่ที 2  (610200)  ตังไว้  150,000.-  บาท   เพือจ่ายเป็นขยายเขต
ไฟฟ้าแรงตําบ้านตะแกรง  หมู่ที 2  รายละเอียด ตามประมาณการการ
ไฟฟ้า (ส่วนโยธา) ( บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านตะแกรง  ตามถนนหลักถึง
บ้านไผ่นกเขา และ แยกไปนานายประจักษ์  บํารุงไร่
- อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพือขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในบ้าน
โคกซาด  หมู่ที  9   (610200)  ตังไว้  100,000.-  บาท   เพือจ่ายเป็น
ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตังสายดับ พร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง  ภายในบ้าน
โคกซาด  หมู่ที  9   รายละเอียด ตามประมาณการการไฟฟ้า(ส่วนโยธา)(
- อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพือติดตังหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมขยายเขต
ไฟฟ้า บ้านหนองนกเขา  หมู่ที 15 (610200)  ตังไว้  250,000.
-  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตังหม้อแปลงไฟฟ้า  พร้อมขยาย
เขตไฟฟ้าบ้านหนองนกเขา  หมู่ที 15    รายละเอียด ตามประมาณการ
การไฟฟ้า (ส่วนโยธา)(บริเวณโคกหนองโดน )

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 500,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 500,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 500,000 บาท
งานไฟฟ้าถนน รวม 500,000 บาท

ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง (421000) ตัง
ไว้ 500,000.- บาทเพือจ่ายเป็น  ค่าบํารุงรักษาสิงก่อสร้างและ
สาธารณูปโภค เช่น ค่าปรับปรุงร่องระบายนํา ค่าปรับปรุงถนนดิน
ลูกรัง ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก ค่าปรับปรุงระบบประปา ค่าปรับปรุง
ถนน คสล. ค่าปรับปรุงฝายดิน ค่าปรับปรุงฝาย คสล. ค่าปรับปรุงท่อ
ระบายนํา และสิงก่อสร้างอืนๆ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ( ส่วน
โยธา )

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 500,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 500,000 บาท
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ประเภทวัสดุกีฬา  (331300  )   ตังไว้   100,000.-   บาท  เพือจ่ายเป็น
ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์กีฬาไว้ประจําทีองค์การบริหารส่วนตําบลหลุ่ง
ตะเคียน  และจัดซือวัสดุ - อุปกรณ์ในการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
ติดฯ  เช่น  ป้ายนับคะแนนกีฬาประเภทต่างๆ, สะแตนนังนับคะแนน,
อุปกรณ์การแข่งขันฟุตซอล  เป็นต้น  (ส่วนการศึกษาฯ)

วัสดุกีฬา จํานวน 100,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท

ประเภทรายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะราย
จ่าย
หมวดอืน ๆ (320300)   ตังไว้  350,000.-   บาท  เพือจ่ายเป็น
(1)  ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด   (กีฬาอําเภอ  กีฬา
ตําบล กีฬาหมู่บ้าน)            ตังไว้  350,000.- บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใช้
จ่ายการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเด็กและเยาวชน  วิงมาราธอน  แอโรบิ
ค กรีฑา  กีฬาพืนบ้าน และค่าใช้จ่ายในการจัดส่งทีมนักกีฬาตําบลแข่งขัน
ระดับอําเภอ  กีฬาท้องถินสัมพันธ์  เช่น  ค่าจ้างเหมาจัดทําอาหาร อาหาร
ว่าง และเครืองดืม  ค่าเงินรางวัล  ค่าถ้วยรางวัล   ค่าคณะกรรมการ
ตัดสิน  ค่าจัดเตรียมสถานที ค่าจ้างเหมารถ  และอืน ๆ ที (ส่วนการ
ศึกษาฯ)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ จํานวน 350,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 450,000 บาท
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 750,000 บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ประเภท รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน ๆ  (320300)   ตังไว้     110,000.-  บาท  เพือจ่ายเป็น
(1)  ค่าใช้จ่ายโครงจัดทําและทบทวนแผนพัฒนาสามปี  พ.
ศ.  2560 - 2562 พร้อมแผนชุมชน ตังไว้  50,000.-  บาท  เพือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายโครงจัดทําและทบทวนแผนพัฒนาสามปี  พ.
ศ. 2560 - 2562  และ ค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนชุมชน  เช่น  จ้างเหมา
จัดทําอาหาร  อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าเครืองเขียนแบบพิมพ์  วัสดุ
อุปกรณ์  ป้ายโครงการ    ค่าตอบแทนของคณะทํางานและค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ทีเกียวข้อง  (สํานักงานปลัด)
(2)  โครงการฝึกอบรมเยาวชนเธอคือความหวัง  ตังไว้  50,000.-  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมเยาวชนเธอคือความ
หวัง  เช่น  ค่าอาหาร  อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ใน
การดําเนินงาน และ อืน ๆ ทีเกียวข้อง  ( สํานักงานปลัด )
(3)  โครงการค้นหาบุคคลต้นแบบ  ตามหลักค่านิยม  12  ประการ  ตัง
ไว้  10,000.-  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการค้นหา
บุคคลต้นแบบตามหลักค่านิยม  12  ประการ  เช่น  ค่าอาหาร  อาหารว่าง
และเครืองดืม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าติดตามประเมินผล  ค่า
รางวัล และ ค่าโล่เกียรติยศ และ ค่าอืนๆ ทีเกียวข้อง ( สํานักงานปลัด )

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ จํานวน 110,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 110,000 บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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ประเภทค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค (420900)  ตังไว้
จํานวน 1,810,000.- บาท  แยกเป็น
(1)  โครงการก่อสร้างร่องระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุ่ง
ตะเคียน  หมู่ที 1  ตังไว้ 150,000.-บาท  เพือจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างทาง
ระบายนําตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลหลุ่งตะเคียนราย
ละเอียด (ส่วนโยธา)(บริเวณ จากมุมวัด  ถึงบ้านายเงิน  พวงแก้ว และ
อืนๆ)
(2)  โครงการก่อสร้างร่องระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไผ่นกเขา หมู่
ที 3   ตังไว้ 150,000.-  บาท  เพือจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างทางระบายนําตาม
แบบองค์การบริหารส่วนตําบลหลุ่งตะเคียนรายละเอียด (ส่วนโยธา)
(บริเวณ จากสามแยกยุ้งฉาง  ส.อบต.ทรงยุทธ  พันจุฬา  จุดที 2  จากข้าง
กําแพงวัดไผ่นกเขาไปทางหนองตะเคียน ( ศาลปู่ตา )  และอืนๆ )
(3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้าน
สรศักดิ หมู่ที 4 ตังไว้ 100,000.- บาทเพือจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลหลุ่งตะเคียนราย
ละเอียด ดังนี  (ส่วนโยธา)( บริเวณ ต่อจากบ้านางเครือวัลย์  การค้า  ถึง
บ้านนางทิพวัลย์  จันทร์นวน และอืน ๆ)
(4)  โครงการก่อสร้างร่องระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสระ
มะค่า  หมู่ที 5   ตังไว้ 150,000.-  บาท  เพือจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างทาง
ระบายนําตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลหลุ่งตะเคียนราย
ละเอียด (ส่วนโยธา)(บริเวณ จุดที  1 จากบ้านผู้ใหญ่ทองสุข  รัตธิจัน
ทา ถึงจุดเดิม   จุดที 2  จากบ้านนางทองพูน  ถึงบ้านนายเกียวลากลาง  จุด
ที  3  จากซอยบ้านผ็ช่วยบุญมา  ปัตถานัง ถึง บ้านนายรวด  โทไธสง และ

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค จํานวน 1,530,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 1,530,000 บาท
งบลงทุน รวม 1,530,000 บาท
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 1,530,000 บาท

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ประเภท เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณะประโยชน์  ( 610400 ) ตัง
ไว้  50,000.-   บาท
(1)  อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสืบสานและวัฒนธรรมใน
ตําบลหลุ่งตะเคียน     ให้แก่สภาวัฒนธรรมตําบลหลุ่งตะเคียน  ตัง
ไว้  50,000.- บาท  เพือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการจัดจัดงานประเพณีสืบ
สานและวัฒนธรรมในตําบลหลุ่งตะเคียน เช่น  ประเพณีทอดเทียน
พรรษา  ประเพณีลอยกระทง  ประเพณีบุญบังไฟ   ประเพณีทาง
ศาสนา  ฯลฯ   (ส่วนการศึกษาฯ)

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 50,000 บาท

ประเภทค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภคตังไว้  300,000  บาท
(1)  ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างลานกีฬาประจําตําบลหลุ่งตะเคียน  ตัง
ไว้ 300,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการก่อสร้าง
ลานกีฬาประจําตําบลหลุ่งตะเคียน  ตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลหลุ่ง
ตะเคียนกําหนด ( ส่วนการศึกษาฯ)

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค จํานวน 300,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 300,000 บาท
งบลงทุน รวม 300,000 บาท
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อืนๆ)
(5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนอง
สาย  หมู่ที  6 ตังไว้ 150,000.- บาท  เพือจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลหลุ่งตะเคียนราย
ละเอียด ดังนี  (ส่วนโยธา)(บริเวณ จุดเดิม ไป ถึงสามแยกหลุ่ง
ตะเคียน และ อืน ๆ)
(6) โครงการก่อสร้างประตูนําคอนกรีตเสริมเหล็ก ที
เปิด - ปิด หรือ ดําเนินการขุดลอกเหมืองข้างสระประปา  บ้านตาด่อน  หมู่
ที 7   ตังไว้ 100,000.- บาทเพือจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างประตูนําคอนกรีต
เสริมเหล็ก ตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลหลุ่งตะเคียนรายละเอียด ดัง
นี  (ส่วนโยธา)
(7) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกระทุ่ม
แท่น  หมู่ที 8  ตังไว้ 130,000.- บาทเพือจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลหลุ่งตะเคียนราย
ละเอียด ดังนี  (ส่วนโยธา)(บริเวณ ต่อจากจุดเดิม)
(8)  โครงการก่อสร้างร่องระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านโนน
เพ็ด  หมู่ที 10 ตังไว้        100,000.-บาท  เพือจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างทาง
ระบายนําตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลหลุ่งตะเคียนราย
ละเอียด (ส่วนโยธา)(บริเวณ จากบ้านนายไพศาล  รูปจะโป๊ะ  ถึงหน้าบ้าน
นายแสวง  รูปจะโป๊ะ และอืนๆ)
(9) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโคก
รักษ์  หมู่ที  11 ตังไว้    100,000.- บาทเพือจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลหลุ่งตะเคียนราย
ละเอียด ดังนี  (ส่วนโยธา)(บริเวณต่อจากจุดเดิม  ไปทางทิศตะวันตกของ
หมู่บ้าน)
(10) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านพะไล
พัฒนา หมู่ที 13   ตังไว้ 100,000.- บาทเพือจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลหลุ่งตะเคียนราย
ละเอียด ดังนี  (ส่วนโยธา)บริเวณต่อจากจุดเดิมไปทางทิศเหนือของหมู่
บ้าน )
(11)  โครงการก่อสร้างร่องระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่
บ้าน บ้านตะเคียนทอง  หมู่ที 14   ตังไว้  150,000.-  บาท   เพือจ่ายเป็น
ค่าก่อสร้างร่องระบายนํารายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด(ส่วนโยธา)
(บริเวณจากบ้านนายชวน  บังพิมาย  ไปแยกหนองขอน  ไปถึงถนนลาด
ยาง ( สองข้างทาง )
(12) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนอง
นกเขา หมู่ที 15   ตังไว้ 150,000.- บาท  เพือจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลหลุ่งตะเคียนราย
ละเอียด ดังนี  (ส่วนโยธา)(บริเวณ สามแยกคุ้มน้อยไปทางหนองตลาด)



วันทีพิมพ์ : 14/9/2558  16:50:17 หน้า : 31/32

เพือจ่ายในกิจการอันจําเป็น   เร่งด่วน   ฉุกเฉิน  ไม่สามารถคาดการณ์ได้
ล่วงหน้า  บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน เช่น วาตภัย  นํา
ท่วม    ภัยแล้ง  อัคคีภัย ภัยหนาว งานประปา  และสาธารณภัย
อืนๆ  (สํานักงานปลัด)

สํารองจ่าย จํานวน 1,047,800 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพ    ให้แก่ผู้ป่วยโรคเอดส์     ในเขต    อบต. หลุ่ง
ตะเคียน จํานวน  30  รายๆ ละ 6,000.-  บาท/ปี  จ่ายเดือน
ละ  500  บาท  (สํานักงานปลัด)

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 180,000 บาท

ช่วยเหลือกิจการประปา  องค์การบริหารส่วนตําบลหลุ่งตะเคียน  ตัง
ไว้  1,049,505.- บาท  เพือช่วยเหลือกิจการประปา  องค์การบริหารส่วน
ตําบลหลุ่งตะเคียน  (ส่วนโยธา)

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา จํานวน 1,049,505 บาท

ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้าง (110300) ตัง
ไว้ จํานวน  150,000.-  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนประกัน
สังคมให้แก่พนักงานจ้าง   (5 %) จํานวน 21 อัตรา  (สํานักงานปลัด)

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 150,000 บาท
งบกลาง รวม 2,827,305 บาท
งบกลาง รวม 2,827,305 บาท
งบกลาง รวม 2,827,305 บาท

แผนงานงบกลาง

ประเภทรายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน ๆ  ตังไว้      150,000.-  บาท
(1)  โครงการอบรมการใช้จุลินทรีย์ทีมีประสิทธิภาพลดต้นทุน
เกษตรกรรม  ตังไว้  50,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ
ดําเนินโครงการอบรมการใช้จุลินทรีย์ทีมีประสิทธิภาพลดต้นทุน
เกษตรกรรม  เช่น  ค่าอาหาร  อาหารว่าง และ เครืองดืม  ค่าใบ
ประกาศนียบัตร  ค่าวิทยากร  ค่าปัจจัยการผลิต  ค่าสถานทีในการฝึก
อบรม  ค่าพิธีเปิด – ปิด การฝึกอบรม  ตลอดจนค่าอืน ๆทีเกียวข้อง
(2)   โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ    ตังไว้  50,000.-  บาท    เพือ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  เช่น  ค่าจัดซือ
ต้นไม้   ค่าจ้างเหมารถขนต้นไม้   ค่าจ้างแรงงาน  เตรียมหลุม  วัสดุสาย
ยางรถนําค่าแรงงานเตรียมหลุม  วัสดุ  อุปกรณ์โรงเรือนเพาะชํา
ต้นไม้ และ อืนๆ ตลอดจนป้ายโครงการ(สํานักงานปลัด)
(3)   โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ( สนับสนุนโครงการพระราชดําริพระ
ราชเสาวนีย์ )  ตังไว้            50,000.-  บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ต่างๆในการสนับสนุนการดําเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอ
เพียง  เช่น  การปลูกป่าเพิมพืนทีสีเขียว    ปลูกหญ้าแฝก  ทอเสือกก  การ
เลียงปลา  การเลียงหมู การอนุรักษ์พันธุ์กล้าไม้และพันธ์พืช  ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ และ อืนๆ ตลอดจนป้ายโครงการ(สํานักงานปลัด)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ จํานวน 150,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 150,000 บาท

แผนงานการเกษตร
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เพือจ่ายเป็นเงินสมทบบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน  1  เปอร์เซ็นต์ของเงินรายได้  พ.ศ. 2558 (สํานักงานปลัด)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 250,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพตําบลหลุ่ง
ตะเคียน    40  %  ของโครงการประมาณ  360,000.-  บาท  โดยได้รับ
สนับสนุนจากสํานักกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  หัว
ละ  40  บาท (อบต.ขนาดกลาง)   (สํานักงานปลัด)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 150,000 บาท



องค์การบริหารส่วนตําบลหลุ่งตะเคียน

ของ

อําเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

ส่วนที 3

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา
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ค่าปรับ (ขโมยนําใช้)จํานวน           2,000.-บาท
คําชีแจง  ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณทีผ่านมา จํานวน  2,000.
- บาท  เนืองจากคาดว่าจะมีการปรับ (ขโมยนําใช้) ได้เพิมขึน
ค่าปรับอืน ๆจํานวน     200.- บาท
คําชีแจง   ประมาณการไว้  เนืองจากประมาณการทีคาดว่าจะมีค่าปรับจาก
ผู้ใช้นําประปา

ค่าปรับ จํานวน 2,200 บาท

ประเภทค่าธรรมเนียมการขออนุญาตใช้นําประปาจํานวน  1,500.- บาท
คําชีแจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมา จํานวน  1,500.
- บาท  เนืองจากคาดว่าจะมีผู้มาขออนุญาตใช้นําประปาได้เท่าเดิม
ค่าย้ายมาตรวัดนําจํานวน         200.-บาท
คําชีแจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมา จํานวน  200.
- บาท  เนืองจากคาดว่าจะเก็บค่าบริการประปาได้เท่าเดิม
ติดตังมาตรวัดนําคืน (กรณีถูกงดจ่ายนํา)จํานวน        100.-บาท
คําชีแจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมา จํานวน  100.
- บาท  เนืองจากคาดว่าจะเก็บค่าบริการประปาได้เท่าเดิม

ค่าธรรมเนียม จํานวน 1,800 บาท
ผลประโยชน์อืน รวม 4,000 บาท

คําชีแจง  ประมาณการไว้ตํากว่าปีงบประมาณทีผ่านมา จํานวน  1,000.
- บาท  เนืองจากคาดว่าอัตราดอกเบียเงินฝากจะลดลง

ดอกเบีย จํานวน 1,000 บาท

คําชีแจง  ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณทีผ่านมา
จํานวน     1,049,505.- บาท  เนืองจากคาดว่าเงินทีกิจการประปาจัดเก็บ
ได้จะไม่เพียงพอทีจะดําเนินงานได้

เงินทีงบประมาณทัวไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ จํานวน 1,049,505 บาท

คําชีแจง  ประมาณการไว้ตํากว่าปีงบประมาณทีผ่าน
มา จํานวน  1,280,300.- บาท  เนืองจากคาดว่าจะมีการจัดเก็บค่าบริการ
นําประปาจะลดลง

ค่าจําหน่ายนําจากมาตรวัดนํา จํานวน 1,250,000 บาท
รายได้  เป็นเงิน 2,304,505 บาท
ประมาณการรายรับทังสิน 2,304,505 บาท แยกเป็น

องค์การบริหารส่วนตําบลหลุ่งตะเคียน
อําเภอ ห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการประปา
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ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจํานวน  30,000.-  บาท
ตังไว้ 30,000.-  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ และอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ  เพือใช้
สําหรับในการบริหารกิจการประปาหมู่บ้านทีอยู่ในความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนตําบลหลุ่งตะเคียน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

ค่าวัสดุสํานักงาน  จํานวน     30,000.-  บาท
ตังไว้ 30,000.-  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ  เช่น กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา
ดินสอ  แบบพิมพ์ต่างๆ  สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์ตรายาง
และอืน  ๆ  ฯลฯ

วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 880,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม รวม 30,000.-  บาท
ตังไว้ 30,000.-  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอืน ๆ  เช่น
ประปาหมู่บ้านทีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล
หลุ่งตะเคียนให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (รายการวงเงินไม่เกิน 5,000.
- บาท)
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์งานกิจการประปา

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท

(1)  ค่าธรรมเนียม    จํานวน 20,000.-  บาท
ตังไว้ 20,000.-  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบ คุณภาพนําประปา
หมู่บ้านทีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล
หลุ่งตะเคียน
(2)  ค่าจ้างเหมาบริการ  จํานวน    598,800.-  บาท
ตังไว้  598,800.-  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ  เช่น  ค่าจ้างเหมาบริการผู้ดูแลบํารุง
รักษาระบบนําประปา และการควบคุมดูแลรับผิดชอบการผลิตนําประปา
ค่าจ้างเหมาบริการจดหน่วยนําประปา  ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บค่านํา
ประปา
ค่าจ้างเหมาสูบนํา  ค่าจ้างแบกหาม  ค่าจ้างเหมาแรงงาน ฯลฯ สําหรับ
กิจการ
ประปาหมู่บ้านทีอยู่ในความรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตําบลหลุ่ง
ตะเคียน

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 618,800 บาท
ค่าใช้สอย รวม 648,800 บาท
งบดําเนินงาน  เป็นเงิน 2,104,800 บาท

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน  2,304,505 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุด
หนุนทัวไป แยกเป็น

องค์การบริหารส่วนตําบลหลุ่งตะเคียน

อําเภอ ห้วยแถลง   จังหวัดนครราชสีมา

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการประปา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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1.  ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและก่อสร้าง
สาธารณูปโภค จํานวน  100,000.- บาท
ตังไว้  100,000.- บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบประปาและท่อจ่ายนําประปาทีอยู่ในความรับ
ผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล  ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (วง
เงินเกิน 5,000.- บาท)
2. โครงการวางท่อส่งนําดิบสระบ่อกรวด จํานวน  99,705  บาท
ตังไว้ 99,705  บาท เพือใช้ผลิตนําประปาภายในตําบลหลุ่งตะเคียน  โดย
วางท่อส่งนําดิบเชือมสระบ่อกรวดวางท่อ  พีวี
ซี  4  นิว  ชัน  5  ขนาด  4  นิว  ยาว  450  เมตร

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค จํานวน 199,705 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 199,705 บาท
งบลงทุน  เป็นเงิน 199,705 บาท

ค่าไฟฟ้า  จํานวน  576,000.-  บาท
ตังไว้ 576,000.-  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับกิจการประปา  ทีอยู่ในความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนตําบล

ค่าไฟฟ้า จํานวน 576,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 576,000 บาท

ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  จํานวน  20,000  บาท
ตังไว้ 20,000.-  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์   เช่น  แผ่นดิสก์  แผ่นกรอง
แสง  หมึกพิมพ์
ผ้าหมึก  ตลับผงหมึก  แผ่นบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับ
เครืองปรินเตอร์ คีย์บอร์ด  โปรแกรมคอมพิวเตอร์และอืน ๆ  ทีเกียวข้อง
กับคอมพิวเตอร์

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์จํานวน 650,000.-  บาท
ตังไว้ 650,000.-  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  ทีใช้ในการผลิต
นําประปา  เช่น  คลอรีน  สารส้ม  ฯลฯ  สําหรับกิจการประปาหมู่บ้าน
ทีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลหลุ่งตะเคียน

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 650,000 บาท

ค่าวัสดุก่อสร้าง  จํานวน  150,000.-  บาท
ตังไว้ 150,000.-  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือท่อนําและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ  เพือใช้สําหรับในการ
ซ่อมแซมกิจการประปาหมู่บ้านทีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหาร

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 150,000 บาท


