






















รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตําบลโคกหินแฮ่
อําเภอ เรณูนคร  จังหวัดนครพนม

 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง (%) ปี 2559

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและทีดิน 0.00 0.00 51,362.00 43,500.00 14.94 % 50,000.00

     ภาษีบํารุงท้องที 0.00 0.00 46,348.40 54,000.00 -7.41 % 50,000.00

     ภาษีป้าย 0.00 0.00 6,176.00 6,000.00 0.00 % 6,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 0.00 0.00 103,886.40 103,500.00 106,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 0.00 1,707.20 0.00 100.00 % 1,800.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการพนัน 0.00 0.00 0.00 1,500.00 -33.33 % 1,000.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิงปฏิกูล 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ 0.00 0.00 650.00 1,000.00 50.00 % 1,500.00

     ค่าธรรมเนียมอืน ๆ 0.00 0.00 1,890.00 2,000.00 -25.00 % 1,500.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 0.00 5,500.00 5,000.00 10.00 % 5,500.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 0.00 8,445.00 2,000.00 1,150.00 % 25,000.00

     ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิงปฏิกูล หรือมูลฝอย 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00

     ค่าใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 0.00 0.00 3,200.00 5,000.00 -40.00 % 3,000.00

     ค่าใบอนุญาตอืนๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 500.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 0.00 0.00 24,392.20 22,500.00 45,800.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ดอกเบีย 0.00 0.00 358,106.77 250,000.00 -60.00 % 100,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.00 0.00 358,106.77 250,000.00 100,000.00

หน้า : 1/3



รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง (%) ปี 2559

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

     รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 0.00 27,925.00 25,000.00 0.00 % 25,000.00

     รายได้จากสาธารณูปโภคอืน ๆ 0.00 0.00 637,117.05 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 0.00 665,042.05 25,000.00 25,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     เงินทีมีผู้อุทิศให้ 0.00 0.00 520.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าขายแบบแปลน 0.00 0.00 28,500.00 40,000.00 150.00 % 100,000.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ 0.00 0.00 77,600.00 110,000.00 109.09 % 230,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 0.00 106,620.00 150,000.00 330,000.00

หมวดรายได้จากทุน

     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 0.00 4,060.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 4,060.00 0.00 0.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน 0.00 0.00 5,224.37 0.00 100.00 % 30,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 0.00 0.00 7,415,912.96 6,200,000.00 3.23 % 6,400,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 0.00 0.00 2,698,718.10 2,240,000.00 4.46 % 2,340,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.00 0.00 63,422.30 38,320.00 -21.19 % 30,200.00

     ภาษีสุรา 0.00 0.00 1,321,888.47 1,300,000.00 3.85 % 1,350,000.00

     ภาษีสรรพสามิต 0.00 0.00 1,798,030.30 2,100,000.00 2.38 % 2,150,000.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 0.00 0.00 53,654.89 30,000.00 -16.67 % 25,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 0.00 0.00 79,359.78 80,000.00 0.00 % 80,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายทีดิน 0.00 0.00 774,383.00 650,000.00 7.69 % 700,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 0.00 0.00 14,210,594.17 12,638,320.00 13,105,200.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง (%) ปี 2559

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป
     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 0.00 0.00 11,401,306.00 11,486,680.00 -3.91 % 11,037,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 0.00 0.00 11,401,306.00 11,486,680.00 11,037,000.00

รวมทุกหมวด 0.00 0.00 26,874,007.59 24,676,000.00 24,749,000.00

หน้า : 3/3



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตําบลโคกหินแฮ่

อําเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 24,749,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 106,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 50,000 บาท
      (1) ภาษีโรงเรือนและทีดิน  คําชีแจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่าน
มา โดยใกล้เคียงกับรายรับจริงปีปัจจุบัน เนืองจากคาดว่าจะจัดเก็บภาษีได้
ตามเป้าหมาย 
ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 50,000 บาท
      (2) ภาษีบํารุงท้องที คําชีแจง ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมา ตาม
แนวโน้มรายรับจริงปีปัจจุบันทียบกับปีทีผ่านมามีแนวโนมตําลง  
ภาษีป้าย จํานวน 6,000 บาท
      (3) ภาษีป้าย คําชีแจง ประมาณการไว้เท่าปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่า
จะจัดเก็บภาษีได้ตามเป้าหมาย

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 45,800 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 1,800 บาท
       (1) ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา

ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 1,000 บาท
       (2) ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการพนันเพิม คําชี
แจง  ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมา ตามแนวโน้มรายรับจริงปีปัจจุบัน
ทียบกับปีทีผ่านมา 
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิงปฏิกูล จํานวน 3,000 บาท
       (3) ค่าธรรมเนียมเก็บอุจจาระหรือสิงปฏิกูล คําชีแจง ประมาณการไว้
เท่ากับปีทีผ่านมา โดยใกล้เคียงกับรายรับจริงปีปัจจุบัน เนืองจากมีผู้
ประกอบน้อยราย 

ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 1,500 บาท
       (5) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ คําชีแจง  ประมาณการไว้เท่า
กับปีทีผ่านมา ตามแนวโน้มรายรับจริงปีปัจจุบันทียบกับปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมอืน ๆ จํานวน 1,500 บาท
       (6) ค่าธรรมเนียมอืนๆ คําชีแจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่าน
มา  ตามแนวโน้มรายรับจริงปีปัจจุบันทียบกับปีทีผ่านมา
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 5,500 บาท
       (5) ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก  คําชีแจง  ประมาณ
การไว้เท่ากับปีทีผ่าน มาตามแนวโน้มรายรับจริงปีปัจจุบันทียบกับปีทีผ่าน
มา
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 25,000 บาท
       (4) ค่าปรับการผิดสัญญา คําชีแจง  ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่าน
มา  ตามแนวโน้มรายรับจริงปีปัจจุบันทียบกับปีทีผ่านมา 
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ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิงปฏิกูล หรือมูลฝอย จํานวน 3,000 บาท
       (5) ค่าใบอนุญาตทําการขนสิงปฏิกูลและมูลฝอย ประมาณการไว้ใกล้
เคียงกับทีรับจริงปีปัจจุบัน

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 3,000 บาท
       (4) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ คําชี
แจง ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมา ตามแนวโน้มรายรับจริงปีปัจจุบันที
ยบกับปีทีผ่านมา 
ค่าใบอนุญาตอืนๆ จํานวน 500 บาท
ประมาณการเพือรองรับการขออนุญาตต่างๆทีไม่ได้ตังไว้ โดยประมาณ
การเทียบเคียงทีรับจริงในปี 2558
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 100,000 บาท
ดอกเบีย จํานวน 100,000 บาท
       (1) ดอกเบียเงินฝากธนาคาร  คําชีแจง ประมาณการไว้ตํากว่าปีที
ผ่านมา ตามแนวโน้มรายรับจริงปีปัจจุบันทียบกับปีทีผ่านมา  และจากยอด
เงินฝากกับอัตราดอกเบียมีแนวโน้มคงทีหรืออาจลดลง     

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 25,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 25,000 บาท
       (1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  คําชีแจง ประมาณ
การไว้เท่ากับปีทีผ่านมา ตามแนวโน้มรายรับจริงปีปัจจุบันทียบกับปีทีผ่าน
มา
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 330,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 100,000 บาท
       (1) ค่าขายแบบแปลน คําชีแจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่าน
มา ตามแนวโน้มรายรับจริงปีปัจจุบันทียบกับปีทีผ่านมา
รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 230,000 บาท
       (2) รายได้เบ็ดเตล็ด คําชีแจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา ตาม
แนวโน้มรายรับจริงปีปัจจุบันทียบกับปีทีผ่านมา

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 13,105,200 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 30,000 บาท
       (1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 6,400,000 บาท
       (2) ภาษีมูลค่าเพิม ตามพ.ร.บ. คําชีแจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที
ผ่านมา  ตามแนวโน้มรายรับจริงปีปัจจุบันเทียบกับปีทีผ่านมา และตาม
สภาพเศรษฐกิจ 
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 2,340,000 บาท
       (3) ภาษีมูลค่าเพิม 1 ใน 9  คําชีแจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที
ผ่านมา  ตามแนวโน้มรายรับจริงปีปัจจุบันเทียบกับปีทีผ่านมา และตาม
สภาพเศรษฐกิจ 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 30,200 บาท
       (4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ คําชีแจง ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่าน
มา  ตามแนวโน้มรายรับจริงปีปัจจุบันทียบกับปีทีผ่านมา และสภาพ
เศรษฐกิจ 
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ภาษีสุรา จํานวน 1,350,000 บาท
       (5) ภาษีสุรา  คําชีแจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีทีผ่านมา   ตาม
แนวโน้มรายรับจริงปีปัจจุบันเทียบกับปีทีผ่านมา 
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 2,150,000 บาท
       (6) ภาษีสรรพสามิต คําชีแจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีทีผ่าน
มา ตามแนวโน้มรายรับจริงปีปัจจุบันทียบกับปีทีผ่านมา และสภาพ
เศรษฐกิจ 
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 25,000 บาท
       (7) ค่าภาคหลวงแร่ คําชีแจง ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมา ตาม
แนวโน้มรายรับจริงปีปัจจุบันทียบกับปีทีผ่านมา 
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 80,000 บาท
       (8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม คําชีแจง ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่าน
มา ตามแนวโน้มรายรับจริงปีปัจจุบันทียบกับปีทีผ่านมา 
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 700,000 บาท
       (7) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมทีดิน คําชี
แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา ตามแนวโน้มรายรับจริงปีปัจจุบันที
ยบกับปีทีผ่านมา 

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 11,037,000 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 11,037,000 บาท

      (1)  เงินอุดหนุนทัวไป ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมา  ประมาณ
การใกล้เคียงกับทีรับจริง
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตําบลโคกหินแฮ่
อําเภอ เรณูนคร   จังหวัดนครพนม

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 24,749,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 8,563,820 บาท
งบบุคลากร รวม 6,420,020 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,435,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ของนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง ของนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ ของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เงินเดือน/ค่าตอบแทนเลขานุการของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนรายเดือน ของเลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 2,750,400 บาท
ค่าตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และเลขานุการ
สภา  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่   
(1) ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และเลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล  331,200 บาท   
(2) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  2,419,200 บาท   
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,984,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,211,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล จํานวน 9 อัตรา (ปลัด,รอง
ปลัด,หน.สป. จนท.วิเคราะห์, จพง.ธุรการ, จนท.บันทึกข้อมูล ,จนท
.บริหารงานทัวไป,บุคลากร) ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 42,700 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมพิเศษการสู้รบ พ.ส.ร. ตังจ่ายจากเงินรายได้   
จํานวน 12,700 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานส่วนตําบล ตังจ่าย
จากเงินรายได้   จํานวน 30,000 บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 218,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและเงินค่าตอบแทนพิเศษของ ปลัด รอง
ปลัด และหัวหน้าสํานักปลัด  ขององค์การบริหารส่วนตําบล ตังจ่ายจากเงิน
รายได้
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 452,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ 1 อัตรา และ
ตําแหน่งพนักงานจ้างทัวไป 3 อัตรา ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวพนักงานจ้าง  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้

งบดําเนินงาน รวม 2,041,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 209,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 100,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วน
ตําบล ตามทีได้รับมอบหมาย และเพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนผลประโยชน์
อืนเป็นกรณีพิเศษสําหรับพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ตังจ่ายจาก
เงินรายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   ตังจ่ายจากเงิน
รายได้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2548 ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 38,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล  ซึงมี
สิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนตําบล และ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล ซึงมีสิทธิ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 1,161,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 641,000 บาท
เพือจ่ายเป็น   
(1) ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนเกียวกับการฝึกอบรม  ค่าเช่าพืนที
อินเตอร์เนต เป็นต้น ตังไว้ 120,000 บาท   
(2) ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น จ้างเหมาเก็บขยะ เป็นต้น ตัง
ไว้ 180,000 บาท   
(3) ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร ตังไว้ 35,000 บาท   
(4) ค่าบอกรับวารสาร หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ฯลฯ ตังไว้ 20,000 บาท   
(5) ค่าจ้างเหมารายเดือน(สําหรับจ้างคนงานทัวไป,จ้างยาม,แม่บ้าน) ตัง
ไว้ 186,000 บาท   
(6) ค่าจ้างเหมาจัดทําป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ตังไว้ 50,000
 บาท   
(7) ค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ เช่น เข้าเล่มเอกสาร คู่มือต่างๆ ล้างอัดรูป ถาง
ป่า  ตังไว้ 50,000 บาท   
(1)-(7) ตังจ่ายจากเงินรายได้
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็น   
- ค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิน หรือประชุมต่างๆ  ค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานต่างๆ เช่น งานวันปิยมหาราช งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา งาน
ประชุมสัมมนาเตรียมงานต่างๆ ประชุมคณะกรรมการดําเนินโครงการ
ต่างๆ  เป็นต้น   ตังจ่ายจากเงินรายได้   
- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล   ตังจ่ายจากเงินรายได้    
- ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนาและรัฐพิธี   ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล จํานวน 10,000 บาท
ในการจัดงานกิจกรรมต่าง ๆ ทีมีความจําเป็น และ ความเหมาะสม ตังจ่าย
จากเงินรายได้
ค่าใช้จ่ายดําเนินโครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอําเภอเรณูนคร จํานวน 230,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 120,000 บาท
เพือเป็น ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการ
เดินทางไปราชการ ของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง  คณะผู้บริหาร และ
สมาชิกสภาอบต.  ตังไว้จ่ายจากเงินรายได้
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา จํานวน 10,000 บาท
สําหรับพิธีการ วันสําคัญต่าง ๆ ตามวาระ โอกาสทีจําเป็นและมีความ
สําคัญ ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตัง
จ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 445,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 75,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของทีเป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทน
ถาวรฯ เช่น  กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ พระบรมฉายาลักษณ์ กระดาน
จัดนิทรรศการ ผ้าปูโต๊ะ แท่นวางธง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่า หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ ปลัก สวิทซ์ เบรกเกอร์ ฯลฯ ตังจ่ายจาก
เงินรายได้

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซัก
ฟอก ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ   ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือค่าวัสดุก่อสร้าง ต่างๆ
เช่น ปูน หิน ทราย ไม้ ทินเนอร์ อุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น   ตังจ่ายจากเงิน
รายได้

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิง นํามันหล่อลืน ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้
วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ ปุ๋ย ถุงดํา กรรไกร พันธุ์พืช จอบ คราด ฯลฯ ตังจ่าย
จากเงินรายได้

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองเขียนโปสเตอร์ ไม้อัด พู่กัน สี ฯลฯ ตังจ่ายจากเงิน
รายได้

หน้า : 3/19



วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่า จัดซือวัสดุคอมฯ เช่น แผ่นดิสก์ แฮนด์ดีไดรว์ ผงหมึก ผ้า
หมึกเครืองปรินท์ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุอืน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือธงตราสัญลักษณ์ ผ้าประดับงานพิธี  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้

ค่าสาธารณูปโภค รวม 226,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 160,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบล และค่า
ไฟฟ้าประปาทีอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาสําหรับประปาในสํานักงานและจุดจ่ายนําประปา
บริการประชาชน  ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ทีใช้ในการติดต่อราชการ  สําหรับทีทําการ
องค์การบริหารส่วนตําบล  ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซือดวงตรา
ไปรษณีย์อากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบ
บริหารการคลังภาครัฐฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการทางโทรคมนาคม ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้
ระบบ Internet ฯลฯ สําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบล  ตังจ่าย
จากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 82,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 82,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้ไม้เก็บเอกสาร จํานวน 2,800 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้ไม้เก็บเอกสาร จํานวน 1 ตู้ ตังจ่ายจากเงินรายได้
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงครุภัณฑ์ และอาคารสถานทีต่างๆ ขององค์การ
บริหารส่วนตําบล ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบรายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน จํานวน 20,000 บาท
ค่าจ้างทีปรึกษา เพือศึกษาวิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ตังจ่าย
จากเงินรายได้

งานบริหารงานคลัง รวม 1,909,500 บาท
งบบุคลากร รวม 1,446,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,446,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,118,460 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล จํานวน 4 อัตรา ตังจ่าย
จากเงินรายได้
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและเงินค่าตอบแทนพิเศษ ผอ.กอง
คลัง หรือผู้มีสิทธิได้รับ ขององค์การบริหารส่วนตําบล ตังจ่ายจากเงินราย
ได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 237,840 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผช.จนท.พัสดุ และผช.จน
ท.จัดเก็บรายได้ รวม 2 อัตรา   ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวพนักงานจ้าง ตังจ่ายจากเงินราย
ได้

งบดําเนินงาน รวม 452,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 182,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 70,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วน
ตําบล ตามทีได้รับมอบหมาย และเพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนผลประโยชน์
อืนสําหรับพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง    ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบกําหนด ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล  ตังจ่าย
จากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนเกียวกับการฝึกอบรม  ค่าลง
ทะเบียนต่าง ๆ  ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายจัดทําข้อมูลแผนทีภาษี จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสํารวจข้อมูลจัดทําแผนทีภาษี ตังจ่ายจากเงิน
รายได้
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราฃการ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบียเลียง ค่าทีพัก ค่า
พาหนะ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 23,900 บาท ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ จํานวน 6,100 บาท

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ ตัง
จ่ายจากเงินรายได้

หน้า : 5/19



วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมฯ เช่น แผ่นดิสก์ แฮนด์ดีไดรว์ ผงหมึก ผ้า
หมึกเครืองปรินท์ ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 11,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 11,200 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือตู้ไม้เก็บเอกสาร จํานวน 5,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้ไม้เก็บเอกสาร จํานวน 2 หลัง ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป
ค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร จํานวน 2,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็ก 4 ลินชัก จํานวน 1 หลัง ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป
ค่าจัดซือโต๊ะทํางาน จํานวน 2,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางาน ระดับ 3-6 จํานวน 1 โต๊ะ ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 215,300 บาท
งบบุคลากร รวม 215,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 215,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 171,420 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา (จ
พง.ป้องกันฯ) ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 43,880 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมของพนักงานส่วนตําบล ตังจ่ายจากเงินรายได้
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 52,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 52,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วน
ตําบล  ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 22,500 บาท
รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 22,500 บาท
ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรม/โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาล ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเวชภัณฑ์และยา ป้องกันยาเสพติดและอืนๆทีเกียวข้อง ตัง
จ่ายจากเงินรายได้
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,430,560 บาท
งบบุคลากร รวม 790,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 790,560 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 492,960 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล จํานวน 2 อัตรา (หัวหน้า
ส่วนการศึกษาฯ และนักวิชาการศึกษา) ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าส่วนการศึกษา ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 147,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตําแหน่ง  จํานวน 6 อัตรา  ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวพนักงานจ้าง ตังจ่ายจากเงินราย
ได้

งบดําเนินงาน รวม 640,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 105,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 40,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วน
ตําบล ตามทีได้รับมอบหมาย และเพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนผลประโยชน์
อืนเป็นกรณีพิเศษสําหรับพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ตังจ่ายจาก
เงินรายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   ตังจ่ายจากเงิน
รายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล  ซึงมี
สิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ตัง
จ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนตําบล และ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล ซึงมีสิทธิ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 483,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 433,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนเกียวกับการฝึกอบรม  และค่าลง
ทะเบียนต่าง ๆ ตังไว้ 40,000 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กก่อนวัยเรียน   ตังไว้ 363,000
 บาท ตังจ่ายจ่ายเงินอุดหนุนทัวไป
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าทีธุรการ   ตังไว้ 30,000 บาท ตัง
จ่ายจ่ายเงินรายได้
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเป็น ค่าเบียเลียง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไปราชการ ในการ
ฝึกอบรม/สัมมนาค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานส่วนตําบล พนักงาน
จ้าง ครูผู้ดูแลเด็ก  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของทีเป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทน
ถาวรฯ เช่น  กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ  แบบพิมพ์ต่างๆฯลฯ ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าสาธารณูปโภค รวม 42,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับทีทําการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,374,600 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,184,600 บาท
ค่าใช้สอย รวม 799,000 บาท
รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก จํานวน 30,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา จํานวน 754,000 บาท

1. สนับสนุนเป็นค่าอาหารกลางวัน ของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบัว
ขาว 36 คนๆละ 20 บาท 260 วัน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป     จํานวน 
187,200 บาท
2.สนับสนุนเป็นค่าอาหารกลางวัน ของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบล 109
 คนๆละ20 บาท 260 วัน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป     จํานวน 
566,800 บาท
*สําหรับเงินสนับสนุนอาหารกลางวันจะเบิกจ่ายได้เมือได้รับการจัดสรร
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน

ค่าวัสดุ รวม 1,385,600 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,385,600 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม(นม)  เพือจัดซือนม UHT ขนาด 200
 มิลลิลิตร  จัดสรรให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตําบล 2 ศูนย์(280 วัน x 145
 คน x 8 บาท)  ตังไว้ 324,800 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป    
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม(นม)  เพือจัดซือนม UHT ขนาด 200
 มิลลิลิตร  สําหรับจัดสรรให้โรงเรียน 6 แห่ง ในระดับเด็กเล็ก-ประถม
ศึกษาปีที 6  (260 วัน x 510 คน x 8 บาท) ตังไว้ 1,060,800 บาทตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,190,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,190,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 2,190,000 บาท
อุดหนุนโรงเรียนในตําบล 6  แห่ง     แยกเป็น      
   (1) อุดหนุนโรงเรียนโคกหินแฮ่   เพือจ่ายเป็นค่า      
     1. สนับสนุนอาหารกลางวัน (146คนx20บาทx200วัน)      จํานวน 
 584,000  บาท
     2. โครงการโคกหินแฮ่โมเดล                                           จํานวน  
150,000  บาท
   
   (2) อุดหนุนโรงเรียนนาโดนใหม่   เพือจ่ายเป็นค่า      
     1. สนับสนุนอาหารกลางวัน (107คนx20บาทx200วัน)      จํานวน  
428,000  บาท
   (3) อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาบัว   เพือจ่ายเป็นค่า      
     1. สนับสนุนอาหารกลางวัน (107คนx20บาทx200วัน)     จํานวน 
 428,000  บาท
   (4) อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองแซง     เพือจ่ายเป็นค่า      
     1. สนับสนุนอาหารกลางวัน (54คนx20บาทx200วัน)       จํานวน  
216,000  บาท
   (5) อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาม่วง   เพือจ่ายเป็นค่า      
     1. สนับสนุนอาหารกลางวัน (49คนx20บาทx200วัน)       จํานวน 
 196,000  บาท
   (6) อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองกุง    เพือจ่ายเป็นค่า      
     1. สนับสนุนอาหารกลางวัน (47คนx20บาทx200วัน)       จํานวน  
188,000  บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป สําหรับเงินสนับสนุนอาหารกลางวันจะเบิก
จ่ายได้เมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 414,800 บาท
งบดําเนินงาน รวม 212,500 บาท
ค่าวัสดุ รวม 212,500 บาท
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าจัดซือนํามัน เพือใช้ในการฉีดพ่นกําจัดยุงลาย ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 172,500 บาท
เพือจ่ายเป็น    
(1) ค่าจัดซือทรายอะเบท  จํานวน 15 ถังๆละ 5,000
 บาท  จํานวน 75,000 บาท     
(2) ค่าจัดซือนํายาพ่นหมอกควัน จํานวน 65 ขวดๆละ 1,500
 บาท  จํานวน 97,500 บาท    
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

งบลงทุน รวม 79,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 79,800 บาท
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
ค่าจัดซือเครืองพ่นหมอกควัน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าจัดซือเครืองพ่นหมอกควัน จํานวน 1 เครือง ตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ เพือใช้พ่นกําจัดยุงลาย ป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้
เลือดออก ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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ครุภัณฑ์อืน
ค่าจัดซือถังขยะ จํานวน 19,800 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าจัดซือถังขยะพลาสติก มีฝาปิด ขนาด
บรรจุ 120 ลิตร จํานวน 36ใบ เพือความสะอาด เรียบร้อย ในชุมชนบ้าน
นาบัวหมู่ที 5 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

งบเงินอุดหนุน รวม 122,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 122,500 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 112,500 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจําหมู่บ้าน   เพือส่ง
เสริมการดําเนินกิจกรรม อสม.หมู่ละ 7,500 บาท 15 หมู่บ้าน  ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์เฉลิมพระเกียรติช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์อําเภอ
เรณูนคร เพือช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ติดเชือ H.I.V. ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 2,107,800 บาท
งบบุคลากร รวม 1,334,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,334,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 514,880 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล 2 อัตรา ตังจ่ายจากเงินรายได้
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและเงินค่าตอบแทนพิเศษ ผอ.กอง
ช่าง หรือผู้มีสิทธิได้รับ ขององค์การบริหารส่วนตําบล ตังจ่ายจากเงินราย
ได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 681,120 บาท
ค่าจ้างพนักงานจ้าง จํานวน 6 อัตรา  ได้แก่ ผช.จนท.ธุรการ  ผช.ช่าง
ไฟฟ้า คนงานเครืองสูบนํา  3  อัตรา และพนักงานขับรถกระเช้าไฟฟ้า ตัง
จ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 96,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวพนักงานจ้าง  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้

งบดําเนินงาน รวม 603,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 108,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 60,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วน
ตําบล ตามทีได้รับมอบหมาย และเพือจ่ายเป็นเงินรางวัลสําหรับพนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 28,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบกําหนด ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นรักษาพยาบาลพนักงานส่วนตําบล ตังจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนเกียวกับการฝึกอบรม  เป็น
ต้น  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป    จํานวน 40,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายซุ้มทางเข้าบ้านนาบัว  ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป    จํานวน 10,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าทีพัก ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของทีเป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทน
ถาวรฯ เช่น  กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ เครืองคิดเลขฯลฯ ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่า หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ ปลัก สวิทซ์ เบรกเกอร์ ฯลฯ สําหรับซ่อม
และติดตังไฟฟ้าสาธารณะ และไฟฟ้าสํานักงาน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ต่างๆ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
ค่าสาธารณูปโภค รวม 255,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 255,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับไฟฟ้าสาธารณะทีเกินหน่วย ตามทีการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคกําหนด และเพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้ากิจการประปาบ้านต้อง
น้อย ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

งบเงินอุดหนุน รวม 170,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 170,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 170,000 บาท
เพือปรับปรุงระบบส่งนําประปา หมู่ที 6 เพือบริการประชาชนในชุมชนให้
มีนําอุปโภคบริโภคอย่างทัวถึง ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

งานไฟฟ้าถนน รวม 2,819,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 152,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 152,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 152,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทําไฟฟ้าคาดสาย ดังนี
   1. หมู่ที 2 สายนายเป่งทอง-นางอารมณ์จิต จํานวน 32,000 บาท
   2. หมู่ที 2 สายต้องโคก                         จํานวน 32,000 บาท
   3. หมู่ที 4 สายวัดนาม่วงท่า                    จํานวน 48,000 บาท
   4. หมู่ที 8 สายวัดป่าภูหัวดิน                   จํานวน 40,000 บาท
 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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งบลงทุน รวม 2,463,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 2,463,000 บาท
อาคารต่าง ๆ
โครงการก่อสร้างหลังคาโค้งเชือมระหว่างอาคารสํานักงาน-อาคารประชุม 
อบต.

จํานวน 275,000 บาท

ขนาดอาคารกว้าง 4 เมตร ยาว 24 เมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตาม
แบบองค์การบริหารส่วนตําบลโคกหินแฮ่ เลขที 25/2559 ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป
โครงการก่อสร้างอาคารห้องเก็บของ องค์การบริหารส่วนตําบลโคกหินแฮ๋ จํานวน 193,000 บาท
ขนาดอาคารกว้าง 9 เมตร ยาว 10 เมตร พร้อมป้ายโครงการ
จํานวน 1 ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลโคกหินแฮ่ เลข
ที 24/2559 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ หมูที 12 จํานวน 40,000 บาท
โดยการเทพืนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาด
กว้าง 10 เมตร ยาว 10 เมตร หนา 0.12 เมตร หรือมีพืนทีคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 100 ตร.ม.  ตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลโคกหินแฮ่ เลข
ที 17/2559 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ หมูที 11 สายวัดป่าศรีรัตนพุ
ทธาราม

จํานวน 50,000 บาท

ผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  ระยะทาง
ยาว  28.5  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อย
กว่า  114  ตร.ม. พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ
มาตรฐานเลขที มฐ.WB1/42  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ หมูที 12 สายนางพรศิลป์-นางสม
พิศ

จํานวน 90,000 บาท

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 51.00  เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพืนทีคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 204 ตร.ม.  พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร  ตามแบบ
มาตรฐานเลขที มฐ.WB1/42   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ หมูที 14 สายนาบัว - นายจันทร์
ตอง

จํานวน 65,000 บาท

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 29.00  เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพืนทีคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 145 ตร.ม.  พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร  ตามแบบ
มาตรฐาน มฐย.ยธ.110-36  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ หมู่ที 2 สายต้องน้อยทางหลวง จํานวน 56,000 บาท
ผิวจราจรกว้าง  5.00  เมตร  ระยะทาง
ยาว 25  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อย
กว่า  125  ตร.ม. พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร  ตามแบบ
มาตรฐาน มฐย.ยธ.110-36   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ หมูที 3 สายนายกัลมา(ต่อสาย
เดิม)

จํานวน 140,000 บาท

ผิวจราจรกว้าง  5.00  เมตร  ระยะทาง
ยาว  60.50  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อย
กว่า  302.50 ตร.ม. พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร และ
วางท่อระบายนําขนาด  ? 0.30 x 1.00 ม. จํานวน  1  ท่อน พร้อมป้าย
โครงการจํานวน 1 ป้าย  ตามแบบมาตรฐาน มฐย.ยธ.110-36   ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ หมูที 4 สายนาม่วงท่า-นาม่วงทุ่ง จํานวน 90,000 บาท
ผิวจราจรกว้าง  5.00  เมตร  ระยะทาง
ยาว  40 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อย
กว่า  200 ตร.ม. พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร  ตามแบบ
มาตรฐาน มฐย.ยธ.110-36  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ หมูที 9 สายนายมงคล จํานวน 97,000 บาท
ผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  ระยะทาง
ยาว  55  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อย
กว่า  220  ตร.ม. พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร  ตามแบบ
มาตรฐานเลขที มฐ.WB1/42  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
โครงการก่อสร้างบันไดลงลํานําบัง หมู่ที 5 จํานวน 60,000 บาท
โดยก่อสร้างบันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 4.00
 เมตร ยาว  7.50 เมตร ตามแบบ อบต.โคกหินแฮ่  เลขที  23/2559   
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล.รูปตัวยู และวางท่อระบายนํา  ภายใน
หม่บ้าน หมู่ที 7 จํานวน 2 จุด

จํานวน 210,000 บาท

จุดที 1 โดยการก่อสร้างรางระบายนํา ขนาดกว้าง  0.30
 เมตร ยาว  59.50 เมตร  ลึกเฉลีย 0.40 เมตร  พร้อมป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย  ตามแบบ อบต.โคกหินแฮ่  เลขที  8/2559
  จํานวน 130,000 บาท   
จุดที 2 โดยการวางท่อระบายนําขนาด  0.40 x 1.00 ม. จํานวน 86
 ท่อน พร้อมบ่อพักขนาด 0.80x0.80x1.00 เมตร  จํานวน 7 บ่อ ตาม
แบบ อบต.โคกหินแฮ่  เลขที 26/2559 จํานวน 80,000 บาท    
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล.รูปตัวยู หมู่ที 13 สายนายโกวิทย์ ราช
สินธ์

จํานวน 95,000 บาท

โดยการก่อสร้างรางระบายนํา ขนาดกว้าง 0.30 ม. ยาว 37.50 ม. ลึก
เฉลีย 0.50 ม. ตามแบบ อบต.โคกหินแฮ่  เลขที 18/2559   ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป
โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล.รูปตัวยู หมูที 14 สายนายพจน์ -นาย
ปิยะพันธ์

จํานวน 80,000 บาท

โดยการก่อสร้างรางระบายนํา ขนาดกว้าง 0.30 ม. ยาว 37 ม. ลึก
เฉลีย 0.40 ม. ตามแบบ อบต.โคกหินแฮ่  เลขที 20/2559   
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล.รูปตัวยู หมู่ที 5 สายนางจินตนา– นาย
วันชัย

จํานวน 99,000 บาท

โดยการก่อสร้างรางระบายนําขนาดปากกว้าง 0.30 ม. ยาว 46.50 ม. ลึก
เฉลีย 0.40 ม. ตามแบบ อบต.โคกหินแฮ่  เลขที 6/2559  ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป
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โครงการขุดลอกคลองระบายนํา พร้อมวางท่อระบายนําพร้อมบ่อพักคสล. 
หมู่ที 9

จํานวน 50,000 บาท

โดยการวางท่อระบายนําขนาด ? 0.40 x 1.00 ม
. จํานวน 57 ท่อน พร้อมบ่อพักขนาด 0.80x0.80x1.00 
เมตร  จํานวน 4 บ่อ ตามแบบ อบต.โคกหินแฮ่  เลขที 11/2559   ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป
โครงการขุดลอกคลองระบายนํา หมูที 12 สายข้างบ้านนางรองจิตร จํานวน 40,000 บาท
โดยการขุดลอกคลองระบายนํา ขนาด 1.50 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึก
เฉลีย 1.20 เมตร หรvืมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1,180 ลบ.ม.  ตาม
แบบ อบต.โคกหินแฮ่  เลขที 16/2559   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที 11 จํานวน 20,000 บาท
โดยมีปริมาณดินลูกรังในการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านทีชํารุด  ไม่
น้อยกว่า 164  ลบ.ม. ตามแบบ อบต.โคกหินแฮ่  เลขที 15/2559   ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที 13 จํานวน 20,000 บาท
โดยมีปริมาณดินลูกรังในการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านทีชํารุด  ไม่
น้อยกว่า 164  ลบ.ม. ตามแบบ อบต.โคกหินแฮ่  เลขที 19/2559   ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที 15 จํานวน 44,000 บาท
โดยมีปริมาณดินลูกรังในการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านทีชํารุด  ไม่
น้อยกว่า 360  ลบ.ม. ตามแบบ อบต.โคกหินแฮ่  เลขที 22/2559   ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที 2 จํานวน 50,000 บาท
โดยมีปริมาณดินลูกรังในการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน ทีชํารุด  ไม่
น้อยกว่า  410  ลบ.ม. ตามแบบ อบต.โคกหินแฮ่  เลขที  3/2559  ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที 3 จํานวน 30,000 บาท
โดยมีปริมาณดินลูกรังในการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านทีชํารุด  ไม่
น้อยกว่า 245  ลบ.ม. ตามแบบ อบต.โคกหินแฮ่  เลขที  4/2559   ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที 5 จํานวน 36,000 บาท
โคยมีปริมาณดินลูกรังในการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านทีชํารุด  ไม่
น้อยกว่า 296  ลบ.ม .ตามแบบ อบต.โคกหินแฮ่  เลขที  7/2559   ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที 7 จํานวน 36,000 บาท
โดยมีปริมาณดินลูกรังในการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านทีชํารุด ไม่น้อย
กว่า  295 ลบ.ม.ตามแบบ อบต.โคกหินแฮ่ เลขที 28/2559 ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที 9 จํานวน 30,000 บาท
โดยมีปริมาณดินลูกรังในการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านทีชํารุด  ไม่
น้อยกว่า 245  ลบ.ม. ตามแบบ อบต.โคกหินแฮ่  เลขที 12/2559   ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
โครงการปรับปรุงซุ้มประตูศูนย์เรียนรู้บ้านเนินนําคํา หมูที 10 จํานวน 50,000 บาท
โดยการก่อสร้างหลังคาซุ้มประตู ขนาด
กว้าง 2.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร ตามแบบ อบต.โคกหินแฮ่ เลข
ที 13/2559   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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โครงการวางท่อระบายนํา พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที 1สายนายศรีพนม – นาย
สุทัศน์

จํานวน 40,000 บาท

โดยการวางท่อระบายนําขนาด  0.40 x 1.00 ม
. จํานวน  39  ท่อน พร้อมบ่อพักขนาด 0.80x0.80x1.00 
เมตร  จํานวน  4 บ่อ ตามแบบ อบต.โคกหินแฮ่  เลขที  1/2559   ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป
โครงการวางท่อระบายนํา พร้อมบ่อพัก คสล. หมูที 8 สายบัวไข -หนูเหลียม จํานวน 80,000 บาท
โดยการวางท่อระบายนําขนาด  0.40 x 1.00 ม
. จํานวน  86  ท่อน พร้อมบ่อพักขนาด 0.80x0.80x1.00 
เมตร  จํานวน  7 บ่อ ตามแบบ อบต.โคกหินแฮ่  เลขที  9/2559   ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป
โครงการวางท่อระบายนํา พร้อมบ่อพัก คสล. หมูที 9  สายนายทองสา-นาย
อาทิตย์

จํานวน 90,000 บาท

โดยการวางท่อระบายนําขนาด  0.40 x 1.00 ม
. จํานวน  86  ท่อน พร้อมบ่อพักขนาด 0.80x0.80x1.00 
เมตร  จํานวน 9 บ่อ ตามแบบ อบต.โคกหินแฮ่  เลขที 10/2559   ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป
โครงการวางท่อระบายนํา พร้อมบ่อพัก คสล.หมูที 13 สายริมนําบัง จํานวน 85,000 บาท
โดยการวางท่อระบายนําขนาด 0.40 x 1.00 ม. จํานวน 88 ท่อน พร้อม
บ่อพักขนาด 0.80x0.80x1.00 เมตร  จํานวน 6 บ่อ ตามแบบ อบต.โคก
หินแฮ่  เลขที 27/2559  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
โครงการวางท่อระบายนําพร้อมบ่อพัก  หมู่ที 1ข้างโรงเรียน-นายทวีชัย ถา
นัน

จํานวน 70,000 บาท

โดยการวางท่อระบายนําขนาด  0.40 x 1.00 ม
. จํานวน  70  ท่อน พร้อมบ่อพักขนาด 0.80x0.80x1.00 
เมตร  จํานวน  6 บ่อ ตามแบบ อบต.โคกหินแฮ่  เลขที  2/2559   ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป
โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง หมูที 4 สายสระพานข้ามนําบัง - นานายฉัตร
แก้ว

จํานวน 32,000 บาท

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 660 เมตร  หนา
เฉลีย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 264 ลบ.ม.ตาม
แบบ อบต.โคกหินแฮ่  เลขที  5/2559   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือ
ให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง
ค่าออกแบบและค่าควบคุมงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าออกแบบและค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอก เพือให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป
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งบเงินอุดหนุน รวม 204,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 204,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 204,000 บาท
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคธาตุพนม       
1.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํา หมูที 1 สายนางบุญป่ง-นายศรีพนม    
จํานวน  60,000  บาท
2.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํา หมู่ที 7 สายนาโดนใหม่ ไป อภัยวงศ์  
จํานวน  24,000  บาท
3.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํา หมู่ที 11 สายห้วยยาง     
                จํานวน  60,000  บาท
4.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํา หมู่ที 10 สายนายวิทยา-สํานักสงฆ์
สร้างแก้ว     จํานวน  60,000  บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 290,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
ค่ารับรองในการประชุมประชาคมต่างๆ เช่น การจัดทําแผนชุมชน แผน
พัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล เป็นต้น 
 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 20,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายกิกรรมโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป
ค่าใช้จ่ายโครงการนครพนมเมืองสะอาด จํานวน 50,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการนครพนมเมืองสะอาด  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป

งบลงทุน รวม 140,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 140,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 140,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงหอกระจายข่าว เครืองกระจายเสียงในชุมชน และ
เพือซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินอืนให้ใช้
งานได้ตามปกติ  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

งบเงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 60,000 บาท
-อุดหนุนกลุ่มหมูหลุม หมู่ที 13  ภายใต้โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอ
เพียง เพือส่งเสริมการประกอบอาชีพเพิมรายได้ให้ครัว
เรือน จํานวน 40,000 บาท
-อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านนาบัว ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้
ประวัติศาสตร์บ้านนาบัว เพือดําเนินกิจกรรมและปรับปรุงศูนย์ฯ พัฒนา
เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนนาบัวทัง 3 หมู่ จํานวน 20,000 บาท
  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 10,000 บาท
อุดหนุนศูนย์ต่อสู้และเอาชนะเอาเสพติดอําเภอเรณูนคร เพือดําเนินการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 250,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเพือความสมานฉัน?◌ืของคนในชุมชน จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินกิจกรรมโครงการจัดแข่งขันกีฬาเพือความ
สมานฉันท์ของคนในชุมชน  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าจัดซืออุปกรณ์กีฬา เพือส่งเสริมกิจกรรมการออกกําลัง
กาย เล่นกีฬา ของเยาวชนและประชาชน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
ครุภัณฑ์กีฬา
เครืองกายบริหาร จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองออกกําลังกายชุมชน จํานวน 8 เครือง ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 485,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 330,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 330,000 บาท
รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา กิจกรรมทําบญเลียงพระของอบต.  ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีข้าวหลามฯ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมตามโครงการงานประเพณีข้าวหลาม
ใหญ่ ปิงไก่แซบ ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งเวที ค่าเงินรางวัลการ
ประกวดต่างๆ ค่ารับรอง และค่าใช้จ่ายอืนๆในการจัดกิจกรรม เป็นต้น ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีสงกรานต์เรณูนคร จํานวน 65,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดรถบุพชาติเทพีสงกรานต์ ค่าเช่ารถ ค่าเช่าเครืองเสียง ค่า
ประกอบอาหารเลียงผู้ร่วมขบวนแห่ และค่าใช้จ่ายอืนๆในการส่งเทพี
สงกรานต์และขบวนรถสงกรานต์เข้าร่วมประกวดสนับสนุนงานประเพณี
สงกรานต์อําเภอเรณูนคร    ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา จํานวน 25,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ตามประเพณีในช่วง
เทศกาลเข้าพรรษา  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
ค่าใช้จ่ายงานประเพณีแข่งเรือนาบัว จํานวน 80,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมประเพณีลอยกระทงลงเรือแข่ง บ้านนา
บัว ได้แก่ ค่าวัสดุจัดตกแต่งเวที ค่ารางวัล ค่ารับรอง ค่าวัสดุอุปกรณฺ์
ต่างๆ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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งบเงินอุดหนุน รวม 155,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 155,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 115,000 บาท
เพือจ่ายเป็น      
1.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพือจัดประเพณีท้องถิน  เช่น บุญพระ
เวส บุญบังไฟ ก่อเจดีย์ทราย ฯลฯ   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป    จํานวน 
 85,000  บาท
2.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ดําเนินโครงการบรรพชาสามเณรภาค
ฤดูร้อน วัดสระแก้ว เพือสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป    จํานวน 20,000 บาท
3.อุดหนุนคณะกรรมการชนเผ่าภูไทบ้านนาบัว เพือสนับสนุนการจัด
กิจกรรมรําลึกวันเสียงปืนดับ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป    จํานวน 
 10,000  บาท

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 40,000 บาท
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอเรณูนคร  เพือจ่ายเป็น      
  1. โครงการจัดทําเรือไฟ เพือสนับสนุนงานประเพณีไหลเรือไฟ ส่งเสริม
การท่องเทียวจังหวัดนครพนม  จํานวน  30,000 บาท
  2. โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีการฟ้อนผู้ไท     จํานวน 
 10,000  บาท
      1.-2. ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 846,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 550,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเกียวกับการซ่อมแซมงานเกียวกับสถานีสูบ
นําด้วยไฟฟ้า บ้านนาบัว บ้านต้องน้อย และบ้านนาม่วง  ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป (กองช่าง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 80,000 บาท
เพือซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินของสถานีสูบนําด้วยไฟ้าในเขตตําบล
โคกหินแฮ่ 3 แห่ง ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป (กองช่าง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 400,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า สําหรับสถานีสูบนําด้วยไฟฟ้า ภายใต้การกํากับดูแล
ของอบต.  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองช่าง)

งบลงทุน รวม 116,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 116,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนเพือการเกษตร หมู่ที 11 สายเชือมห้วยยางตอนล่าง จํานวน 40,000 บาท
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 480 เมตร หนาเฉลีย 0.30 เมตร หรือ
มีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 576 ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายนํา
ขนาด 0.60x1.00 เมตร จํานวน 8 ท่อน ตามแบบ อบต.โคกหินแฮ่ เลข
ที 14/2559 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองช่าง)
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โครงการก่อสร้างถนนเพือการเกษตร หมูที 15 สายรอบคันห้วยยางตอนบน จํานวน 76,000 บาท
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 970 เมตร หนาเฉลีย 0.20 เมตร หรือ
มีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 776 ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายนํา
ขนาด 1.00x1.00 เมตร จํานวน 6 ท่อน และวางท่อระบายนํา
ขนาด 0.60x1.00 เมตร จํานวน 30 ท่อน ตามแบบ อบต.โคกหินแฮ่ เลข
ที 21/2559 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองช่าง)

งบเงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 180,000 บาท

1.อุดหนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เพือดําเนิน
โครงการ ดังนี
  1)โครงการพัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบล จํานวน  20,000  บาท
  2)โครงการเศรษฐกิจพอเพียง     
                                                        จํานวน  30,000  บาท
  3)โครงการฝึกอาชีพยุวเกษตร     
                                                        จํานวน  30,000  บาท
2.อุดหนุนสหกรณ์กองทุนยางพาราตําบลโคกหินแฮ่ เพือดําเนินโครงการ
ส่งเสริมสนับสนุนการเพิมผลผลิตสมาชิกผู้ปลูกยางพารา (ภายใต้โครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมการอบรมอาชีพ)     จํานวน  100,000  
บาท
1.-2. ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 990,120 บาท
งบกลาง รวม 990,120 บาท
งบกลาง รวม 990,120 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสบทบกองทุนประกันสังคม ตังไว้ 100,000  บาท  ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 78,000 บาท
เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์  เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ จํานวน 13 คนๆละ 500 บาทต่อเดือน ตังจ่ายจากอุดหนุนทัวไป

สํารองจ่าย จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ สิงของต่างๆ สําหรับช่วยเหลือผู้ยากจน ผู้ด้อยโอกาส ผู้
ประสบภัยต่างๆ งานป้องกันสาธารณภัย และแก้ปัญหาความเดือดร้อน
อืนๆ ตามความเหมาะสม ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 175,000 บาท
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ไม่น้อยกว่า 40% เพือดําเนิน
กิจกรรมตามวัตถุประสงค์กองทุน ตังไว้ 175,000 บาท  ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 137,120 บาท
เพือจ่ายเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน  ตังจ่าย
จากเงินรายได้

หน้า : 19/19


