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  เขต/อําเภอ ทาบอ  จังหวัดหนองคาย  43110

พื้นที่ 33.50 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 6,569 คน
ชาย 3,295 คน

หญิง 3,274 คน

ขอมูล ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2563



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองนาง

           บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลหนองนาง จะไดเสนอรางขอบัญญัติ งบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองนางอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู
บริหารองคการบริหารสวนตําบลหนองนางจึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการ
คลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 33,157,533.77 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 18,048,941.55 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 7,912,701.54 บาท

1.1.4 รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 2 โครงการ รวม 
504,600.00 บาท

1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 10 โครงการ รวม 366,747.85 
บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563
(1) รายรับจริง จํานวน 32,549,397.27 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 10,049.00 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 313,659.90 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 257,541.76 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน 476,305.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 41,860.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 16,917,300.61 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 14,532,681.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 51,432.00 บาท



(3) รายจายจริง จํานวน 27,190,496.45 บาท ประกอบดวย

งบกลาง จํานวน 8,198,975.97 บาท

งบบุคลากร จํานวน 8,429,142.50 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 7,272,405.21 บาท

งบลงทุน จํานวน 856,840.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 2,433,132.77 บาท

(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 51,432.00 บาท

(5) รายจายที่จายจากเงินสะสม จํานวน 4,347,233.28 บาท

(6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง

อ.ทาบอ  จ.หนองคาย

รายรับจริง
ปี  2562

ประมาณการ
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 134,767.06 123,044.00 12,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

132,766.00 163,468.00 148,400.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 217,250.56 150,000.00 300,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย

445,450.00 450,000.00 450,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 146,650.00 185,000.00 80,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,076,883.62 1,071,512.00 990,400.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 18,282,266.39 17,298,085.00 16,980,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

18,282,266.39 17,298,085.00 16,980,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 13,633,971.00 17,910,106.00 17,529,600.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

13,633,971.00 17,910,106.00 17,529,600.00

รวม 32,993,121.01 36,279,703.00 35,500,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจาย รายจายจริง
ป 2562

ประมาณการ
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 7,520,321.76 8,671,501.00 9,148,218.00

งบบุคลากร 7,738,069.00 11,144,800.00 11,412,802.00

งบดําเนินงาน 6,181,105.08 9,386,320.00 8,998,820.00

งบลงทุน 1,081,652.00 4,330,082.00 3,606,160.00

งบเงินอุดหนุน 1,673,416.61 2,747,000.00 2,334,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 24,194,564.45 36,279,703.00 35,500,000.00

รวม 24,194,564.45 36,279,703.00 35,500,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลหนองนาง

อําเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ องคการบริหารส่วนตําบลหนองนาง

อ.ท่าบ่อ  จ.หนองคาย

ด้าน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,646,100

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,474,640

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 4,484,062

แผนงานสาธารณสุข 649,560

แผนงานสังคมสงเคราะห 550,240

แผนงานเคหะและชุมชน 4,098,220

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 90,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 320,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,503,960

แผนงานการเกษตร 50,000

แผนงานการพาณิชย 485,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 9,148,218

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 35,500,000



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 5,196,300 1,784,900 6,981,200
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,484,720 0 2,484,720

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,711,580 1,784,900 4,496,480

งบดําเนินงาน 3,535,000 824,000 4,359,000
    ค่าตอบแทน 355,000 244,000 599,000

    ค่าใช้สอย 1,730,000 465,000 2,195,000

    ค่าวัสดุ 645,000 105,000 750,000

    ค่าสาธารณูปโภค 805,000 10,000 815,000

งบลงทุน 184,900 121,000 305,900
    ค่าครุภัณฑ์ 184,900 121,000 305,900

                              รวม 8,916,200 2,729,900 11,646,100

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองนาง

อ.ท่าบ่อ  จ.หนองคาย

หน้า : 1/9



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับ

อัคคีภัย
รวม

งบบุคลากร 563,640 0 563,640
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 563,640 0 563,640

งบดําเนินงาน 751,000 160,000 911,000
    ค่าตอบแทน 46,000 0 46,000

    ค่าใช้สอย 670,000 150,000 820,000

    ค่าวัสดุ 35,000 10,000 45,000

                              รวม 1,314,640 160,000 1,474,640

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองนาง

อ.ท่าบ่อ  จ.หนองคาย

หน้า : 2/9



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 1,199,042 0 1,199,042
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,199,042 0 1,199,042

งบดําเนินงาน 1,686,020 35,000 1,721,020
    ค่าตอบแทน 46,000 0 46,000

    ค่าใช้สอย 783,780 35,000 818,780

    ค่าวัสดุ 856,240 0 856,240

งบลงทุน 200,000 0 200,000
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 200,000 0 200,000

งบเงินอุดหนุน 1,364,000 0 1,364,000
    เงินอุดหนุน 1,364,000 0 1,364,000

                              รวม 4,449,062 35,000 4,484,062

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองนาง

อ.ท่าบ่อ  จ.หนองคาย

หน้า : 3/9



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 214,560 0 214,560
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 214,560 0 214,560

งบดําเนินงาน 5,000 230,000 235,000
    ค่าใช้สอย 5,000 230,000 235,000

งบเงินอุดหนุน 0 200,000 200,000
    เงินอุดหนุน 0 200,000 200,000

                              รวม 219,560 430,000 649,560

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองนาง

อ.ท่าบ่อ  จ.หนองคาย

หน้า : 4/9



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 510,240 510,240
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 510,240 510,240

งบดําเนินงาน 20,000 20,000
    ค่าตอบแทน 20,000 20,000

งบเงินอุดหนุน 20,000 20,000
    เงินอุดหนุน 20,000 20,000

                              รวม 550,240 550,240

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองนาง

อ.ท่าบ่อ  จ.หนองคาย

หน้า : 5/9



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวม

งบบุคลากร 1,399,560 0 184,560 1,584,120
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,399,560 0 184,560 1,584,120

งบดําเนินงาน 912,800 0 380,000 1,292,800
    ค่าตอบแทน 124,800 0 0 124,800

    ค่าใช้สอย 488,000 0 380,000 868,000

    ค่าวัสดุ 300,000 0 0 300,000

งบลงทุน 471,300 0 0 471,300
    ค่าครุภัณฑ์ 171,300 0 0 171,300

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 300,000 0 0 300,000

งบเงินอุดหนุน 0 750,000 0 750,000
    เงินอุดหนุน 0 750,000 0 750,000

                              รวม 2,783,660 750,000 564,560 4,098,220

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองนาง

อ.ท่าบ่อ  จ.หนองคาย

หน้า : 6/9



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 90,000 90,000
    ค่าใช้สอย 90,000 90,000

                              รวม 90,000 90,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 220,000 100,000 320,000
    ค่าใช้สอย 220,000 100,000 320,000

                              รวม 220,000 100,000 320,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองนาง

อ.ท่าบ่อ  จ.หนองคาย

หน้า : 7/9



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

รวม

งบลงทุน 2,503,960 2,503,960
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,503,960 2,503,960

                              รวม 2,503,960 2,503,960
แผนงานการเกษตร

งานงบ งานอนุรักษ์แหล่งน้ํา
และป่าไม้

รวม

งบดําเนินงาน 50,000 50,000
    ค่าใช้สอย 50,000 50,000

                              รวม 50,000 50,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองนาง

อ.ท่าบ่อ  จ.หนองคาย

หน้า : 8/9



แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานกิจการประปา รวม

งบบุคลากร 360,000 360,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 360,000 360,000

งบลงทุน 125,000 125,000
    ค่าครุภัณฑ์ 125,000 125,000

                              รวม 485,000 485,000
แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 9,148,218 9,148,218
    งบกลาง 9,148,218 9,148,218

                              รวม 9,148,218 9,148,218

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองนาง

อ.ท่าบ่อ  จ.หนองคาย

หน้า : 9/9



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,646,100

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,474,640

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 4,484,062

แผนงานสาธารณสุข 649,560

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 550,240

แผนงานเคหะและชุมชน 4,098,220

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 90,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 320,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,503,960

แผนงานการเกษตร 50,000

แผนงานการพาณิชย์ 485,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 9,148,218

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 35,500,000

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
มาตรา  87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสวนตําบลหนองนาง และโดยอนุมัติ
ของนายอําเภอทาบอ

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เปนต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 35,500,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 35,500,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารส่วนตําบลหนองนาง
อ.ท่าบ่อ  จ.หนองคาย



ข้อ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลหนองนางปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
ให้เปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินขององค์การบริหารสวนตําบล

ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลหนองนางมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

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

(นายศราวุธ   แข็งแรง)

ตําแหนง นายกองค์การบริหารสวนตําบลหนองนาง

อนุมัติ

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

(นายนวน  โทบุตร)

ตําแหนง นายอําเภอทาบอ



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง
อําเภอ ทาบอ  จังหวัดหนองคาย

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
หมวดภาษีอากร
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 7,000.00
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 51,084.02 51,751.25 69,684.94 51,084.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงท้องที่ 64,109.35 61,127.79 61,756.12 65,000.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีป้าย 4,960.00 3,488.00 3,326.00 6,960.00 -28.16 % 5,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 120,153.37 116,367.04 134,767.06 123,044.00 12,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง 0.00 0.00 700.00 0.00 100.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 1,008.80 1,076.70 0.00 1,018.00 -1.77 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 100.00 41.00 100.00 0.00 % 100.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 120,480.00 60,520.00 95,770.00 120,500.00 -0.41 % 120,000.00
     คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่
จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร

120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อ
การโฆษณา

0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการบําบัดน้ําทิ้ง 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 200.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 540.00 520.00 700.00 520.00 92.31 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 3,558.00 3,055.00 890.00 3,600.00 -16.67 % 3,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

     คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 1,200.00 0.00 400.00 20,000.00 -100.00 % 0.00
     คาปรับการผิดสัญญา 83,148.50 19,715.00 21,463.00 5,000.00 100.00 % 10,000.00
     คาใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย 6,000.00 6,000.00 3,000.00 3,000.00 -100.00 % 0.00
     คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

8,340.00 7,000.00 7,700.00 9,000.00 11.11 % 10,000.00

     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 629.00 2,002.00 630.00 217.46 % 2,000.00
     คาใบอนุญาตอื่นๆ 77.00 0.00 100.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 224,472.30 98,715.70 132,766.00 163,468.00 148,400.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 135,261.02 166,604.87 217,250.56 150,000.00 100.00 % 300,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 135,261.02 166,604.87 217,250.56 150,000.00 300,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
     รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 450,100.00 454,891.00 445,450.00 450,000.00 0.00 % 450,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 450,100.00 454,891.00 445,450.00 450,000.00 450,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาจําหนายเศษของ 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาขายแบบแปลน 6,000.00 0.00 85,000.00 85,000.00 -100.00 % 0.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 94,550.00 119,808.00 56,650.00 100,000.00 -20.00 % 80,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 100,550.00 119,808.00 146,650.00 185,000.00 80,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต 521,767.65 359,498.32 388,488.72 521,767.00 -0.34 % 520,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 8,087,525.10 8,840,705.96 9,102,718.57 8,887,525.00 -4.36 % 8,500,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 2,533,420.66 2,724,251.97 2,580,649.56 2,553,771.00 9.64 % 2,800,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 62,338.29 68,488.66 59,731.88 72,300.00 -3.18 % 70,000.00
     ภาษีสุรา 1,254,016.45 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีสรรพสามิต 3,022,032.11 4,821,393.41 5,250,988.46 3,975,512.00 0.62 % 4,000,000.00
     คาภาคหลวงแร 43,743.39 36,594.07 29,354.97 43,743.00 -8.56 % 40,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 39,043.05 37,636.35 57,226.23 44,963.00 11.20 % 50,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

973,697.00 1,087,478.00 813,108.00 1,197,484.00 -16.49 % 1,000,000.00

     คาธรรมเนียมและคาใช้น้ําบาดาล 510.00 1,020.00 0.00 1,020.00 -100.00 % 0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 16,538,093.70 17,977,066.74 18,282,266.39 17,298,085.00 16,980,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถายโอนเลือกทํา

12,480,561.00 12,785,485.00 13,633,971.00 17,910,106.00 -2.12 % 17,529,600.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 12,480,561.00 12,785,485.00 13,633,971.00 17,910,106.00 17,529,600.00
รวมทุกหมวด 30,049,191.39 31,718,938.35 32,993,121.01 36,279,703.00 35,500,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง

อ.ทาบอ  จ.หนองคาย

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 35,500,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 12,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 7,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้โดยคํานวณจากฐานภาษี ตามพระราช
บัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

ภาษีป้าย จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้น้อยกวาปที่ผานมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 148,400 บาท
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้น้อยกวาปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 100 บาท

ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมา 

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 120,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมา 

คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อการ
โฆษณา

จํานวน 100 บาท

ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมา 

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการบําบัดน้ําทิ้ง จํานวน 200 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปงบประมาณที่ผานมา
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คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้น้อยกวาปที่ผานมา

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปงบประมาณที่ผานมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 300,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 300,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปงบประมาณที่ผานมา

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 450,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน 450,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมา 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 80,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 80,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้น้อยกวาปที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 16,980,000 บาท

ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต จํานวน 520,000 บาท

ประมาณการไว้น้อยกวาปที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 8,500,000 บาท

ประมาณการไว้น้อยกวาปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 2,800,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 70,000 บาท

ประมาณการไว้น้อยกวาปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 4,000,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปงบประมาณที่ผานมา
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คาภาคหลวงแร จํานวน 40,000 บาท

ประมาณการไว้น้อยกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 1,000,000 บาท

ประมาณการไว้น้อยกวาปงบประมาณที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 17,529,600 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจ
ถายโอนเลือกทํา

จํานวน 17,529,600 บาท

ประมาณการไว้น้อยกวาปงบประมาณที่ผานมา
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080 502,860 514,080 0 % 514,080

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 42,120 42,120 41,240 42,120 0 % 42,120

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 42,120 41,240 42,120 0 % 42,120

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล

86,400 86,400 86,400 86,400 0 % 86,400

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 0 % 1,800,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,484,720 2,484,720 2,471,740 2,484,720 2,484,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,367,309 1,330,291 1,153,111 1,361,905 38.42 % 1,885,200

เงินประจําตําแหนง 78,000 75,943.67 42,000 90,000 0 % 90,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 503,730 527,520 549,720 599,280 18.52 % 710,280

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง
อําเภอทาบอ    จังหวัดหนองคาย
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 32,535 18,480 14,100 9,660 170.19 % 26,100

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,981,574 1,952,234.67 1,758,931 2,060,845 2,711,580
รวมงบบุคลากร 4,466,294 4,436,954.67 4,230,671 4,545,565 5,196,300

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 482,135 -58.52 % 200,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 -50 % 5,000

คาเชาบ้าน 14,000 14,000 24,000 107,000 12.15 % 120,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 7,400 9,400 4,350 30,000 0 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 21,400 23,400 28,350 629,135 355,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 850,517.69 1,012,319.75 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 965,881 1,284,000 -61.06 % 500,000

วันปิยมหาราช 0 0 2,000 1,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 23,575 41,095 52,505 52,000 -3.85 % 50,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการดําเนินการเลือกตั้ง 0 0 9,112 0 0 % 0

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 7,552 52,657.5 87,062.25 100,000 0 % 100,000

คาใช้จายในการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลและนายกองคการ
บริหารสวนตําบล

0 0 0 0 100 % 600,000

คาใช้จายในงานรัฐพิธีฯลฯ 0 0 42,500 0 0 % 0

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา

9,100 4,700 5,300 20,000 0 % 20,000

โครงการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ พิการ และผู้
ป่วยโรคเอดส

2,508 3,080 4,950 5,000 -100 % 0

โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาท ใน
รัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๘๕  พรรษา ๑๒  สิงหาคม  
๒๕๖๐

4,160 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาท ใน
รัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม 
๒๕๖๒

0 0 0 6,740 -100 % 0
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โครงการเฉลิมพระเกียรติการดําเนินงานอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูหัวภูมิพลอดุลย
เดช/สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต/สมเด็จพระ
เจ้าอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย
วรางกูร

23,900 0 0 0 0 % 0

โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหา
กษัตริย

0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการปลูกดอกดาวเรือง ที่จะต้องใช้ใน
การประดับบริเวณพิธีถวายดอกไม้จันทน ฯ
สถานที่ราชการ หรือสถานที่ที่เหมาะสม
อื่นๆ ฯ

11,400 0 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมจิตอาสาประดิษฐดอกไม้
จันทนพระราชทาน

38,310 0 0 0 0 % 0

โครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร (วันชาติและวันพอแหงชาติ)

0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (13 
ตุลาคม)

0 0 0 0 100 % 10,000
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โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ
พระเจ้าอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดิน
ทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10

0 0 1,500 8,000 -100 % 0

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ (วันแมแหง
ชาติ)

0 7,000 0 0 0 % 0

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจ้าอยูหัว มหาวชิราลงกรณ บดิน
ทรเทพยวรางกูร (28 กรกฎาคม)

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแมแหงชาติ 12 
สิงหาคม)

0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระ
บรมราชินี (3 มิถุนายน)

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการวันชาติ (๕ ธันวาคม) พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูหัว รัชกาลที่ 9

0 0 7,000 6,800 -100 % 0

โครงการวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระ
บรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว 
รัชกาลที่ 9 0 14,530 0 0 0 % 0
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โครงการองคการบริหารสวนตําบลเคลื่อน
ที่พบประชาชน

0 0 16,600 0 100 % 10,000

โครงการอบรม  สัมมนา ทัศนศึกษาดูงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของเจ้า
หน้าที่ ส.อบต. อสม.กลุมอาชีพ หัวหน้าสวน
ราชการ และคณะกรรมการหมูบ้าน

238,255 0 0 0 0 % 0

โครงการอบรม สัมมนา ทัศนศึกษาดูงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของเจ้า
หน้าที่ ส.อบต. อสม.กลุมอาชีพ หัวหน้าสวน
ราชการ และคณะกรรมการหมูบ้าน

0 483,140 0 0 0 % 0

โครงการอบรม สัมมนา ทัศนศึกษาดูงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการตาม
โครงการพระราชดําริด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
ของเจ้าหน้าที่ ส.อบต. อสม.กลุมอาชีพ หัว
หน้าสวนราชการ และคณะกรรมการหมู
บ้าน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป

0 0 475,250 0 0 % 0

โครงการอบรม สัมมนา ทัศนศึกษาดูงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการตาม
โครงการพระราชดําริด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
ของเจ้าหน้าที่ ส.อบต. อสม.กลุมอาชีพ หัว
หน้าสวนราชการ และคณะกรรมการหมู
บ้าน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป

0 0 0 480,000 -58.33 % 200,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 88,472.81 183,917.92 290,942.21 263,200 -50.61 % 130,000
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รวมค่าใช้สอย 1,297,750.5 1,802,440.17 1,960,602.46 2,226,740 1,730,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 52,684 67,354 65,632 105,000 -42.86 % 60,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 18,046 26,638 52,895 100,219 -60.09 % 40,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 46,280 53,990 18,350 100,000 0 % 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 208,906 219,886 243,493.4 316,000 10.76 % 350,000

วัสดุการเกษตร 0 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 19,230 6,100 5,100 0 100 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร 46,550 46,070 40,080 98,000 -28.57 % 70,000

รวมค่าวัสดุ 391,696 420,038 425,550.4 719,219 645,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 712,523.8 712,986.39 591,641.17 814,000 -14 % 700,000

คาบริการโทรศัพท 111,391.17 139,213.43 81,690.69 80,000 -37.5 % 50,000

คาบริการไปรษณีย 0 0 0 0 100 % 5,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 15,000 0 0 100 % 50,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 823,914.97 867,199.82 673,331.86 894,000 805,000
รวมงบดําเนินงาน 2,534,761.47 3,113,077.99 3,087,834.72 4,469,094 3,535,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 0 0 0 0 100 % 18,000

เครื่องปรับอากาศ 0 0 0 42,300 -45.63 % 23,000

จัดซื้อกล้องถายภาพ 0 0 17,990 0 0 % 0

จัดซื้อเก้าอี้ ผู้บริหาร 0 0 0 12,000 -100 % 0

จัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร 0 0 6,000 0 0 % 0

จัดซื้อชั้นวางเอกสาร 5,000 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อชุดรับแขก(โซฟา) 0 0 20,000 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารขนาด 2 บาน 0 0 0 15,000 -100 % 0

จัดซื้อโต๊ะ ผู้บริหาร 0 0 0 41,000 -100 % 0

จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร 3,500 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะทํางานผู้บริหาร 0 0 20,000 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะพับ จํานวน  6  ตัว 0 0 12,000 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะวางงปริ้นเตอร 3,500 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม แบบตั้งพื้น 0 0 14,136 0 0 % 0

ชุดโซฟารับแขก 0 0 0 0 100 % 20,000

โต๊ะสํานักงาน 0 0 0 0 100 % 24,000
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ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

คาจัดซื้อไซเรนรถยนตกู้ชีพ 0 17,300 0 0 0 % 0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้า 0 0 0 0 100 % 19,000

ถังต้มน้ําร้อนไฟฟ้า 0 0 0 12,000 -100 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ค 0 0 0 0 100 % 32,000

เครื่องพิมพ 0 0 0 0 100 % 8,900

จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร แบบสี 0 0 0 25,000 -100 % 0

ครุภัณฑอื่น

เครื่องพนหมอกควัน 0 0 0 58,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 0 0 100 % 40,000

ซอมรถบรรทุกน้ํา(ดับเพลิง)หมายเลข
ทะเบียน 81-4288 รหัสครุภัณฑ 
005-49-001

0 0 498,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 12,000 17,300 588,126 205,300 184,900
รวมงบลงทุน 12,000 17,300 588,126 205,300 184,900
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 7,000 0 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 7,000 0 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 7,000 0 0 0 0

รวมงานบริหารทั่วไป 7,020,055.47 7,567,332.66 7,906,631.72 9,219,959 8,916,200
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,011,176.45 846,586.45 720,810 1,100,080 14.1 % 1,255,200

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0 165 0 5,000 -80 % 1,000

เงินประจําตําแหนง 30,596.77 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 438,240 316,440 310,560 485,700 0 % 485,700

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 40,020 18,341 8,280 1,000 0 % 1,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,520,033.22 1,223,532.45 1,081,650 1,633,780 1,784,900
รวมงบบุคลากร 1,520,033.22 1,223,532.45 1,081,650 1,633,780 1,784,900

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 0 100 % 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

คาเชาบ้าน 39,000 38,500 3,500 0 100 % 84,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 14,100 11,400 0 50,000 0 % 50,000

เงินชวยเหลือบุตร 0 0 22,500 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 53,100 49,900 26,000 60,000 244,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 13,200 98,555 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 107,800 268,000 11.94 % 300,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายเดินทางไปราชการ 0 0 0 0 100 % 50,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 7,264 4,532 50,000 -100 % 0

โครงการจ้างเหมาพัฒนาระบบแผนที่ภาษี 
ทะเบียนทรัพยสินและการจัดเก็บรายได้

0 0 0 400,000 -100 % 0

โครงการสํารวจที่ดินและทะเบียนทรัพยสิน 0 0 0 0 100 % 100,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1,160 0 0 20,000 -50 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 14,360 105,819 112,332 743,000 465,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 39,632 49,826 33,075 80,000 -37.5 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 5,781 72.98 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร 69,820 58,720 54,640 50,000 -20 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 109,452 108,546 87,715 140,781 105,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย 1,244 550 3,887 30,000 -66.67 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 1,244 550 3,887 30,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 178,156 264,815 229,934 973,781 824,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ 12,000 BTU 0 0 0 0 100 % 17,000

ตู้กระจกบานเลื่อน 0 0 15,000 0 0 % 0

ตู้เก็บเอกสาร ๒ บานทึบ 0 0 0 0 100 % 15,000

ตู้เก็บเอกสาร แบบกระจกบานเลื่อน 0 0 0 0 100 % 15,000

ตู้เหล็ก 2 บานทึบ 0 0 11,000 0 0 % 0

โต๊ะทํางาน ระดับ 7- 9 0 0 10,000 0 0 % 0

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ 0 0 0 4,000 -100 % 0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

เครื่องทําน้ําเย็น-น้ําร้อน 0 0 0 15,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คอมพิวเตอรพีซี ตั้งโต๊ะ 0 0 0 46,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร โน๊ตบุ๊ค 0 0 0 0 100 % 44,000

เครื่องคอมพิวเตอรโน๊ตบุ๊ก 0 0 0 22,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ 
LED สี

0 0 0 0 100 % 15,000

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด 
Network

0 0 0 0 100 % 15,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 36,000 87,000 121,000
รวมงบลงทุน 0 0 36,000 87,000 121,000

รวมงานบริหารงานคลัง 1,698,189.22 1,488,347.45 1,347,584 2,694,561 2,729,900
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 8,718,244.69 9,055,680.11 9,254,215.72 11,914,520 11,646,100

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 194,640 8.32 % 210,840

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 216,000 216,000 216,000 324,000 1.48 % 328,800
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 24,000 24,000 24,000 42,000 -42.86 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 240,000 240,000 240,000 560,640 563,640
รวมงบบุคลากร 240,000 240,000 240,000 560,640 563,640

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 0 100 % 10,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 0 100 % 36,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 0 46,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 84,000 42,000 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 84,000 84,000 673.81 % 650,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 84,000 42,000 84,000 84,000 670,000
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 0 0 0 0 100 % 15,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 0 35,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รวมงบดําเนินงาน 84,000 42,000 84,000 84,000 751,000
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

จัดซื้อครุภัณฑเครื่องดับเพลิง 0 0 35,500 10,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 35,500 10,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 35,500 10,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 324,000 282,000 359,500 654,640 1,314,640
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลปีใหม/เทศกาลสงกรานต

0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจําองคการบริหารสวนตําบล
หนองนาง

0 0 0 0 100 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตร
จัดตั้ง

0 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 0 150,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 0 10,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 0 160,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 0 0 0 0 160,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 324,000 282,000 359,500 654,640 1,474,640

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 277,920 193,500 0 844,760 -14.65 % 721,042

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 195,813 151,190 157,620 474,840 -15.76 % 400,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 19,119 8,230 1,800 3,420 952.63 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 492,852 352,920 159,420 1,365,020 1,199,042
รวมงบบุคลากร 492,852 352,920 159,420 1,365,020 1,199,042

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 0 0 0 0 100 % 36,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 11,200 10,400 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 11,200 10,400 0 10,000 46,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 276,000 256,900 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 283,900 390,000 -2.56 % 380,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก

0 168,936 81,600 78,200 -100 % 0

คาใช้จายในการจัดการศึกษา 0 0 0 40,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 3,020 500 20,000 50 % 30,000

คาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเ้ด็กเล็ก 
จํานวน  2  ศูนย  

379,280 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน 2 ศูนย

0 377,320 259,620 225,400 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาจัดการเรียนการสอน)

0 0 0 0 100 % 79,900

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาหนังสือเรียน,คาอุปกรณ
การเรียน,คาเครื่องแบบนักเรียน,คากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน)

0 0 0 0 100 % 53,580

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (อาหารกลางวัน)

0 0 0 0 100 % 230,300

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 655,280 806,176 625,620 763,600 783,780
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 8,234 20,000 0 20,000 50 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 19,990 20,000 10,790 20,000 0 % 20,000

คาอาหารเสริม (นม) 898,518 837,678.4 745,163.01 829,920 -5.26 % 786,240

วัสดุกีฬา 52,630 0 0 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร 0 19,970 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุการศึกษา 153,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 1,132,372 897,648.4 755,953.01 889,920 856,240
รวมงบดําเนินงาน 1,798,852 1,714,224.4 1,381,573.01 1,663,520 1,686,020
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเครื่องเสียงลําโพงพร้อมไมค 
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 2 ศูนย 

18,000 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 7,500 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะทํางาน  จํานวน  4 ตัว  เพื่อใช้ใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 2 ศูนย

20,000 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อพัดลม สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
จํานวน   6  ตัว

4,772 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑการศึกษา

โต๊ะรับประทานอาหาร พร้อมม้านั่งยาว 0 0 0 25,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 50,272 0 0 25,000 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการตอเติมสถานที่ประกอบอาหารศูนย
พัฒนาเด็กเล็กสุวรรณภูมิ

0 0 0 135,500 -100 % 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาน้ําพาย

0 0 0 0 100 % 200,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 135,500 200,000
รวมงบลงทุน 50,272 0 0 160,500 200,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 1,354,000 1,308,000 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0 0 1,334,000 1,412,000 -6.23 % 1,324,000

โครงการคายวิชาการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 0 0 0 10,000 0 % 10,000

อุดหนุนการแขงขันกีฬานักเรียนเครื่อสถาน
ศึกษาที่ 7 (ทาบอ 2)

0 0 20,000 20,000 0 % 20,000

รวมเงินอุดหนุน 1,354,000 1,308,000 1,354,000 1,452,000 1,364,000
รวมงบเงินอุดหนุน 1,354,000 1,308,000 1,354,000 1,452,000 1,364,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 3,695,976 3,375,144.4 2,894,993.01 4,641,040 4,449,062
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 0 0 0 0 100 % 15,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการสงเสริมสภาเด็กและเยาวชนตําบล
หนองนาง

0 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 0 35,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 0 35,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 0 0 0 0 35,000
รวมแผนงานการศึกษา 3,695,976 3,375,144.4 2,894,993.01 4,641,040 4,484,062

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 110,560 94.07 % 214,560

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 110,560 214,560
รวมงบบุคลากร 0 0 0 110,560 214,560

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 0 100 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการ ป้องกันพิษสุนัขบ้า โรคปากเท้า
เปอย ในโค กระบือ น้ํายาฆาเชื้อโรค
ป้องกันไข้หวัดนก ยาฉีดคุม กําเนิดสุนัข 
แมว

0 0 47,250 50,000 -100 % 0

โครงการ ป้องกันพิษสุนัขบ้า โรคปากเท้า
เปอย
        ในโค  กระบือ  น้ํายาฆาเชื้อโรค
ป้องกันไข้หวัดนก  ยาฉีดคุม   
         กําเนิดสุนัข   แมว 

0 40,000 0 0 0 % 0

โครงการรจัดซื้อยาสามัญประจําบ้าน  และ
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  0 15,000 0 0 0 % 0

โครงการรจัดซื้อยาสามัญประจําบ้าน และ
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย

0 0 14,000 15,000 -100 % 0

โครงการรณรงคป้องกันควบคุมโรคไข้เลือด
ออก

0 128,380 0 0 0 % 0

โครงการรณรงคป้องกันโรคเอดส 0 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการรณรงคป้องกันและควบคุมป้องกัน
ไข้เลือดออก

0 0 0 160,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการรณรงคป้องกันและควบคุมป้องกัน
ไข้เลือดออก ประจําปี  2560  

152,280 0 0 0 0 % 0

โครงการรณรงคป้องกันและควบคุมป้องกัน
ไข้เลือดออก ประจําปี 2562

0 0 124,797.15 0 0 % 0

เงินอุดหนุนสําหรับสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว
และขึ้นทะเบียนสัตว

0 0 5,000 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 152,280 183,380 191,047.15 230,000 5,000
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 14,510 0 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 14,510 0 0 0 0
รวมงบดําเนินงาน 166,790 183,380 191,047.15 230,000 5,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการตามพระราชดําริ ด้านสาธารณสุข 0 0 0 143,760 -100 % 0

เงินอุดหนุนสําหรับสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว
และขึ้นทะเบียนสัตว

0 0 0 40,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 183,760 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 183,760 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 166,790 183,380 191,047.15 524,320 219,560
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันและระงับโรคติดตอ 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการรณรงคป้องกันโรคเอดส 0 0 0 0 100 % 5,000

โครงการรณรงคป้องกันและควบคุมป้องกัน
ไข้เลือดออก

0 0 0 0 100 % 160,000

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระนางเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

0 0 0 0 100 % 30,000

วันที่พิมพ : 5/10/2563  10:57:14 หน้า : 24/46



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้น
ทะเบียนสัตวตามโครงการสัตวปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระนาง
เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี

0 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 0 230,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 0 230,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้านสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช
ดําริ
ด้านสาธารณสุข

0 0 0 0 100 % 200,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 0 200,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 0 200,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 0 0 0 0 430,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 166,790 183,380 191,047.15 524,320 649,560
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 315,480 482,400 -25.32 % 360,240

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 0 100 % 138,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 0 100 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 315,480 482,400 510,240
รวมงบบุคลากร 0 0 315,480 482,400 510,240

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 0 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 0 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องปริ้นเตอรสี 0 0 0 25,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 25,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 0 25,000 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอทาบอ 0 0 0 0 100 % 10,000

อุดหนุนเหลากาชาดจังหวัดหนองคาย 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 0 20,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 0 20,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 0 0 315,480 507,400 550,240
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 279,960 296,490 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 279,960 296,490 0 0 0
รวมงบบุคลากร 279,960 296,490 0 0 0

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 279,960 296,490 0 0 0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 279,960 296,490 315,480 507,400 550,240

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 745,420 837,543 941,168 972,960 5.11 % 1,022,640

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 286,380 300,120 309,600 322,080 3.99 % 334,920

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 32,460 18,720 9,240 3,300 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,106,260 1,198,383 1,302,008 1,340,340 1,399,560
รวมงบบุคลากร 1,106,260 1,198,383 1,302,008 1,340,340 1,399,560
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 123,520 -19.04 % 100,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 1,800 166.67 % 4,800

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 2,130 4,771 12,125 20,000 0 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 2,130 4,771 12,125 145,320 124,800
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 196,765.4 268,521.9 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 307,100 312,000 30.77 % 408,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายเดินทางไปราชการ 0 9,656 12,648 30,000 0 % 30,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 440 0 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 49,430 25,495.96 6,000 100,000 -50 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 246,635.4 303,673.86 325,748 442,000 488,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 20,264 30,000 13,345 20,000 50 % 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 46,099 145,580 196,000 -23.47 % 150,000

วัสดุกอสร้าง 143,715 126,070 67,735 350,000 -71.43 % 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

วัสดุคอมพิวเตอร 40,640 20,000 980 15,000 33.33 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 204,619 222,169 227,640 581,000 300,000
รวมงบดําเนินงาน 453,384.4 530,613.86 565,513 1,168,320 912,800

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 0 0 0 0 100 % 6,000

เครื่องปรับอากาศ 0 0 0 0 100 % 28,000

จัดซื้อโต๊ะทํางาน 5,900 0 0 0 0 % 0

โต๊ะทํางาน 0 0 0 0 100 % 20,000

ถังเก็บน้ํา  ขนาด  2,000  ลิตร 0 0 0 75,480 -100 % 0

ครุภัณฑกอสร้าง

เครื่องคอริ่งเจาะคอนกรีต 0 0 0 0 100 % 25,000

เครื่องตัดคอนกรีต 0 0 0 0 100 % 26,000

ชุดเก็บลูกปูน 0 0 0 0 100 % 7,000

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร 0 0 0 0 100 % 53,000

เครื่องพิมพ 0 0 0 0 100 % 6,300
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ครุภัณฑอื่น

จัดซื้อเครื่องปมน้ํา 167,900 0 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 173,800 0 0 125,480 171,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

0 70,000 0 200,000 50 % 300,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 70,000 0 200,000 300,000
รวมงบลงทุน 173,800 70,000 0 325,480 471,300

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน 659,689.59 216,068.91 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 659,689.59 216,068.91 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 659,689.59 216,068.91 0 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,393,133.99 2,015,065.77 1,867,521 2,834,140 2,783,660
งานไฟฟ้าถนน
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา เส้นบ้านราษฎร
สามัคคี-ไปวัดบ้านราษฎร(วัดสิม)  หมูที่ 7

0 0 0 108,931 -100 % 0

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําพร้อมไฟฟ้าสองสวาง
รอบหมูบ้าน(เส้นข้างวัด-รอบหมูบ้าน)

0 0 191,310.39 0 0 % 0

ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง/แรงต่ํา พร้อมหม้อ
แปลง เส้นซอยข้างบ้านนายบุญ บุดสี
รี-พื้นที่ไทยซุน

0 0 0 329,700 -100 % 0

ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง/แรงต่ํา พร้อมหม้อ
แปลง เส้นสระหลวงวังเป็ดกา

0 0 0 300,000 -100 % 0

ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง/แรงต่ําพร้อมหม้อแป
ลงเส้นแท้งคประปาบ้านราษฎรสามัคคี-เส้น
ทางไปบ้านหมากหุง

0 0 0 311,369 -100 % 0

ขยายเขตไฟฟ้าสองสวางทั้ง  10  หมูบ้าน 0 0 128,106.22 0 0 % 0
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อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอทาบอ 
โครงการขยายเขตไฟฟ้าการเกษตรจาก
คลองสงน้ําชลประทานถึงวัดเชียงขวัญ หมูที่ 
3

0 0 0 0 100 % 150,000

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอทาบอ 
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา หมูที่ 4

0 0 0 0 100 % 200,000

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอทาบอ 
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ํา
พร้อมหม้อแปลง เส้นทางสระหลวงถึงหนอง
ตูม หมูที่ 6

0 0 0 0 100 % 200,000

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอทาบอ 
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ํา
เพื่อการเกษตรสายบ้านราษฎรสามัคคีถึง
บ้านบักหุง หมูที่ 7

0 0 0 0 100 % 200,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 319,416.61 1,050,000 750,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 319,416.61 1,050,000 750,000
รวมงานไฟฟ้าถนน 0 0 319,416.61 1,050,000 750,000
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 154,260 160,525 168,840 177,360 4.06 % 184,560

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 5,160 275 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 159,420 160,800 168,840 177,360 184,560
รวมงบบุคลากร 159,420 160,800 168,840 177,360 184,560

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 140,012.7 38,146.8 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 156,994.2 212,000 79.25 % 380,000

รวมค่าใช้สอย 140,012.7 38,146.8 156,994.2 212,000 380,000
รวมงบดําเนินงาน 140,012.7 38,146.8 156,994.2 212,000 380,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 0 350,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 350,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 0 350,000 0

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 299,432.7 198,946.8 325,834.2 739,360 564,560
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รวมแผนงานเคหะและชุมชน 2,692,566.69 2,214,012.57 2,512,771.81 4,623,500 4,098,220
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการจัดเวทีประชาคมหมูบ้าน
และประชาคมตําบล

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

คาใช้จายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน.ในชวงเทศกาลปีใหมและสงกรานต

0 42,475 0 0 0 % 0

คาใช้จายในโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปีใหมและ
สงกรานต

46,100 0 45,150 50,000 -100 % 0

โครงการจัดกิจกรรมกตัญญูผู้สูงอายุ 0 0 36,700 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมทบทวนให้ความรู้แก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

0 0 0 70,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมตามแนวพระราชดําริและ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

0 0 29,950 30,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 46,100 42,475 121,800 160,000 0
รวมงบดําเนินงาน 46,100 42,475 121,800 160,000 0
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน 0 0 0 25,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 25,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 25,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 46,100 42,475 121,800 185,000 0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการ TO BE NUMBER ONE 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการจัดกิจกรรมกตัญญูผู้สูงอายุ 0 0 0 0 100 % 40,000

โครงการสงเสริมชมรมผู้พิการตําบลหนอง
นาง

0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสงเสริมสนับ
สนุนการจัดประชุมประชาคมหมูบ้าน/ตําบล
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองนาง

0 0 0 0 100 % 10,000
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โครงการอบรมให้ความรู้พัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

0 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 0 90,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 0 90,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0 0 0 0 90,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 46,100 42,475 121,800 185,000 90,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด 86,347 100,000 150,000 150,000 -100 % 0

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 9,300 0 14,500 15,000 -100 % 0

โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณกีฬา 0 50,336 69,854 70,000 -100 % 0

โครงการประเพณีวันสงกรานต 18,820 0 0 0 0 % 0

โครงการประเพณีสงกรานต 0 15,800 0 0 0 % 0
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โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 0 38,235 98,055 100,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 114,467 204,371 332,409 335,000 0
รวมงบดําเนินงาน 114,467 204,371 332,409 335,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

114,467 204,371 332,409 335,000 0

งานกีฬาและนันทนาการ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด 0 0 0 0 100 % 150,000

โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณกีฬา 0 0 0 0 100 % 70,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 0 220,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 0 220,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 0 0 0 220,000
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 0 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 0 100,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 0 100,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 0 0 0 0 100,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 114,467 204,371 332,409 335,000 320,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 130,500 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 130,500 0 0 0 0
รวมงบดําเนินงาน 130,500 0 0 0 0
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งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

อาคารตาง ๆ

กอสร้างรางระบายน้ํา คสล. แบบมีฝาปิด 
หน้าบ้าน นายระคร ขนันด้วง

0 0 309,526 0 0 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

กอสร้างฝายน้ําล้นห้วยโพนตอนลาง 0 0 0 640,000 -100 % 0

กอสร้างเมรุเผาศพ บ้านนาดง 0 0 0 500,000 -100 % 0

เงินชดเชยคางานกอสร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้(คา K)

0 0 0 45,600 -100 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

กอสร้าง/ซอมแซมถนน คสล. เส้นหน้าวัด
จากบ้านนายศุภชัย หมูที่10-โรงเรียนหนอง
นางพิทยาคม

0 0 0 448,000 -100 % 0

กอสร้างถนน คสล.  หมูที่5 0 0 0 130,000 -100 % 0

กอสร้างถนน คสล. ซอยข้างบ้านนายเฉลา 
ขันวิเศษ-บ้านนายจันทรสด พรมศรี

0 0 0 47,000 -100 % 0

กอสร้างรางระบายน้ํา คสล. แบบมีฝาปิด 0 0 0 269,000 -100 % 0

กอสร้างรางระบายน้ํา คสล. แบบมีฝาปิด ม
.6

0 0 0 403,000 -100 % 0
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กอสร้างรางระบายน้ํา คสล.ภายในหมูบ้าน 
หมูที่ 9 เริ่มจากโนนสดใสซอย 9 ถึง โนน
สดใส ซอย 5 ข้างโรงเรียน

0 0 0 0 100 % 401,000

คาจ้างเหมาขุดเจาะบอบาดาลหมูที่  2 95,500 0 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. จากตลาด หมู
ที่3-สี่แยกหมูที่8

0 0 0 415,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.จากบ้านนาย
บรรเลง โคตรชมภู หมูที่ 1 บ้านนาน้ําพาย

0 0 0 0 100 % 322,000

โครงการกอสร้างถนน คสล.จากบ้านนาย
บัณฑิต ใจใหญ ถึง บ้านนายบุญสง กอง
ล้อม หมูที่ 5

0 0 0 0 100 % 406,000

โครงการกอสร้างถนน คสล.จากหน้าบ้านที่
ทําการผู้ใหญบ้าน ถึง คลองสงน้ํา หมูที่ 8

0 0 0 0 100 % 412,000

โครงการกอสร้างถนน คสล.เส้นข้างบ้าน
นางอัมพร โคตทะดี

0 0 0 114,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.เส้นทางเข้า
ป่าช้าบ้านนาดง หมูที่ 2

0 0 0 0 100 % 360,000

โครงการกอสร้างถนน คสล.เส้นบ้านนาย
บุญมี ขวาของ ถึง สี่แยกบ้านนางประนอม 
มุขพรม หมูที่ 3

0 0 0 0 100 % 98,000

โครงการกอสร้างถนน คสล.เส้นบ้านนาย
มวย ยศธะเสน ถึง วัดสุวรรณภูมิ หมูที่ 10

0 0 0 0 100 % 399,000
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โครงการเสริมพื้นลานกีฬาองคการบริหาร
สวนตําบลหนองนาง

0 0 0 282,000 -100 % 0

เงินชดเชยคางานกอสร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้(คา K)

0 0 0 90,482 17.11 % 105,960

ถนนลูกรังเข้าสูพื้นที่เพื่อการเกษตรเส้นวัง
เป็ดกา-โสกกิก

0 0 0 66,000 -100 % 0

วางทอระบายน้ําหลังวัดเวฬุวัน-ลําห้วยทม 0 0 0 167,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 95,500 0 309,526 3,617,082 2,503,960
รวมงบลงทุน 95,500 0 309,526 3,617,082 2,503,960

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 226,000 0 309,526 3,617,082 2,503,960
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 226,000 0 309,526 3,617,082 2,503,960

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 2,575 0 30,000 30,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

0 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 2,575 0 30,000 50,000 0
รวมงบดําเนินงาน 2,575 0 30,000 50,000 0

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 2,575 0 30,000 50,000 0
งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการประชาอาสาปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติ

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ 0 0 0 0 100 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี

0 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 0 50,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 0 50,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ 0 0 0 0 50,000
รวมแผนงานการเกษตร 2,575 0 30,000 50,000 50,000

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 216,000 216,000 216,000 216,000 50 % 324,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 24,000 24,000 24,000 24,000 50 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 240,000 240,000 240,000 240,000 360,000
รวมงบบุคลากร 240,000 240,000 240,000 240,000 360,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง 0 0 0 18,200 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบจุมใต้น้ํา 0 0 112,500 125,000 0 % 125,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 112,500 143,200 125,000
รวมงบลงทุน 0 0 112,500 143,200 125,000

รวมงานกิจการประปา 240,000 240,000 352,500 383,200 485,000
รวมแผนงานการพาณิชย์ 240,000 240,000 352,500 383,200 485,000

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 143,389 97,601 97,548 120,000 0 % 120,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 0 4,128 0 100 % 10,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,354,100 4,776,000 4,993,800 6,131,900 -0.55 % 6,098,400

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,499,200 1,703,200 1,792,000 1,817,600 15.54 % 2,100,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส 18,000 22,500 30,000 30,000 140 % 72,000

สํารองจาย 17,510 21,925 0 120,000 15.1 % 138,114
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายจายตามข้อผูกพัน 180,000 435,000 0 0 0 % 0

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 0 0 10,000 -100 % 0

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 0 0 0 0 100 % 200,000

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
(สปสช.)

0 0 0 0 100 % 220,000

รายจายตามข้อผูกพัน
1.โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
จํานวนเงิน 220000
2.โครงการกองทุนสวัสดิ์การชุมชน จํานวน
เงิน 200000

0 0 420,000 420,000 -100 % 0

เงินชวยพิเศษ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

151,786.44 161,922.31 182,845.76 184,501 -2.6 % 179,704

รวมงบกลาง 6,363,985.44 7,218,148.31 7,520,321.76 8,844,001 9,148,218
รวมงบกลาง 6,363,985.44 7,218,148.31 7,520,321.76 8,844,001 9,148,218
รวมงบกลาง 6,363,985.44 7,218,148.31 7,520,321.76 8,844,001 9,148,218

รวมแผนงานงบกลาง 6,363,985.44 7,218,148.31 7,520,321.76 8,844,001 9,148,218
รวมทุกแผนงาน 22,870,664.82 23,111,701.39 24,194,564.45 36,279,703 35,500,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง

อําเภอ ทาบอ   จังหวัดหนองคาย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 35,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,916,200 บาท

งบบุคลากร รวม 5,196,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,484,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 20,400  บาท/เดือน  จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 244,800  บาท  
-เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนรองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล  จํานวน  2  อัตรา ๆ ละ 11,220
 บาท/เดือน จํานวน 12เดือน  เป็นเงิน  269,280  บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 (สํานักงานปลัด)
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เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการ
บริหารสวนตําบล  จํานวน 1 อัตราๆ ละ 1,750
  บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท  
-เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล จํานวน 2 อัตราๆ  ละ  880
  บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557(สํานักงานปลัด)

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตราๆ ละ 1,750 บาท/เดือน จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 21,000  บาท  
-เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 2 อัตรา ๆ ละ 880  บาท/เดือน จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 (สํานักงานปลัด)
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตราๆ ละ 7,200  บาท/เดือน  จํานวน 12
 เดือน  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 (สํานักงานปลัด)

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 1,800,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล  จํานวน 1 อัตราๆ ละ  11,220
  บาท/เดือน  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  134,640  บาท  
-เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนรองประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล  จํานวน  1  อัตราๆ ละ  9,180
  บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน  110,160  บาท  
-เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล  จํานวน  18  อัตราๆ ละ  7,200
  บาท/เดือน  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน 1,555,200  บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 (สํานักงานปลัด) 
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,711,580 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,885,200 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบลพร้อมเงินปรับ
ปรุงเงินเดือน โดยจายให้กับพนักงานสวนตําบล  ดังนี้
(1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน 1 อัตรา
(2) หัวหน้าสํานักปลัด  จํานวน 1 อัตรา
(3) นักจัดการงานทั่วไป  จํานวน 1 อัตรา
(4) นักทรัพยากรบุคคล  จํานวน  1 อัตรา
(5) นักวิเคราะหนโยบายและแผน  จํานวน 1 อัตรา
(6) เจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
การกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและ
พนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561  (สํานักงานปลัด)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให้แกพนักงานสวนตําบลหรือผู้มี
สิทธิ์ได้รับเงินประจําตําแหนง  ดังนี้  
(1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ในอัตราเดือนละ  4,000
  บาท จํานวน 12  เดือน  เป็นเงิน 48,000  บาท   
(2) หัวหน้าสํานักปลัด  ในอัตราเดือนละ  3,500
  บาท จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน 42,000  บาท 
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอาจจาย
ได้ พ.ศ.2559
2)หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น   (สํานักงานปลัด)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 710,280 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จ้าง โดยจายให้กับพนักงานจ้าง  ดังนี้
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ  
- ผู้ชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน จํานวน  1  อัตรา
- ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน 1 อัตรา 
- นักการภารโรง จํานวน 1 อัตรา  
- พนักงานขับรถยนต  จํานวน 1 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (สํานักงานปลัด)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 26,100 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิฯลฯ
 ให้แกพนักงานจ้าง โดยจายให้กับพนักงานจ้าง  ดังนี้
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ  
-นักการภารโรง  จํานวน 1 อัตรา  
-พนักงานขับรถยนต  จํานวน  1 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  (สํานักงานปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 3,535,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 355,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแกพนักงาน
สวนตําบล และพนักงานจ้าง  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงาน
สวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ.2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปสําหรับพนักงาน
สวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําป (สํานักงานปลัด)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่
นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
(สํานักงานปลัด) 

คาเชาบ้าน จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได้
รับ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)  พ.ศ.2562 (สํานักงานปลัด)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
หรือผู้มีสิทธิตามสิทธิที่ควรจะได้รับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
.2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึงปจจุบัน (สํานักงานปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 1,730,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 500,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตาง ๆ ดังนี้ คาถาย
เอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยกเว้นคาเชาบ้าน) คา
โฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่ง
พิมพตาง ๆ) คาธรรมเนียมตาง ๆ คาเบี้ยประกัน คาใช้จายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจ้างเหมาบริการ หรือคาจ้าง
เหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจายประเภทนี้ คาติดตั้ง
ไฟฟ้า คาติดตั้งประปาฯ คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณตาง ๆ คาจ้างเหมาแรงงาน คาจ้างเหมาสถาบันภายนอก
ประเมินความพึงพอใจ คาจ้างเหมาบริการระบบสารบรรณอิเล็ก
ทรอนิค คาจ้างเหมาบริการเชาโดเมนและดูแลระบบเว็ปไซต ฯลฯ
   
-คาจ้างเหมาบริการแมบ้าน จํานวน 1 คน เดือนละ 7,000
 บาท จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ–รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค (สํานักงานปลัด)
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามรายการตาง ๆ ดังนี้
- คาเลี้ยงรับรองต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล คาอาหาร อาหาร
วางและเครื่องดื่ม ในการจัดการประชุมราชการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น รวมถึงการประชุมราชการทางไกลผานดาว
เทียม เป็นคารับรองรายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
-คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบ
หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุม
ระหวางองคกรปกครองสวนท้องถิ่นหรือองคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ให้อยูในดุลยพินิจของผู้บริหารท้อง
ถิ่น คารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ฯลฯ   
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28
 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจายเงินคา
รับรองหรือคาเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (สํานัก
งานปลัด)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ที่จําเป็นในการ
เดินทางไปราชการ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้าง  หรือ
บุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ
เพื่อประชุม  ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงานหรือไปติดตอ
ราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559  (สํานักงาน
ปลัด)
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คาใช้จายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลและ
นายกองคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 600,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลและนายกองคการบริหารสวนตําบลตาม
ที่กฎหมายกําหนด อีกทั้งให้ความรวมมือในการประชา
สัมพันธ การณรงคหรือการให้ข้อมูลขาวสารแกประชาชนให้ทราบ
ถึงสิทธิและหน้าที่และการมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกตั้ง
สภาผู้แทนราษฎร โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการจัดสถาน
ที่ คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาถายเอกสาร คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือ คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร คา
เชาอุปกรณตางๆ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร คาของ
สมนาคุณ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คา
อาหาร คายานพาหนะ คาป้ายโครงการ คาป้ายประชาสัมพันธ คา
ตอบแทนคณะกรรมการ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ ฯลฯ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562  
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6
 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบ
ประมาณเพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1705
 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563   
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 หน้าที่ 74 ลําดับที่ 7  (สํานัก
งานปลัด)
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คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาพวงมาลัย  ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวง
มาลา  พานพุมดอกไม้ พานพุมเงิน พุมทอง ฯลฯ ตามความจํา
เป็น  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 1119
 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่องแนวทางการปฏิบัติในการดําเนิน
การจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับคาใช้จายในการบริหารงาน คาใช้จายใน
การฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหนวยงานภาค
รัฐ (สํานักงานปลัด)

โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการปกป้องสถาบันพระมหา
กษัตริย เชน คาจัดสถานที่ คาจัดทําป้ายคาประชาสัมพันธเชิญ
ชวนหรืออํานวยความสะดวกให้กับประชาชนเพื่อเข้ารวมงาน คา
วัสดุ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬา เข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563  หน้าที่ 48 ลําดับที่ 1 
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โครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วัน
ชาติและวันพอแหงชาติ)

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายตาม โครงการวันคล้ายวันพระบรมราช
สมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันชาติและวันพอแหง
ชาติ) เชน คาจัดสถานที่ คาจัดทําป้าย คาประชาสัมพันธเชิญชวน
หรืออํานวยความสะดวกให้กับประชาชนเพื่อเข้ารวมงานรัฐ
พิธี และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬา เข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563  หน้าที่  68 ลําดับที่ 1

โครงการวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (13 ตุลาคม)

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการวันคล้ายวันสวรรคตของพระ
บาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร (13 ตุลาคม) เชน คาจัดสถานที่ คา
จัดทําป้ายคาประชาสัมพันธเชิญชวนหรืออํานวยความสะดวกให้
กับประชาชนเพื่อเข้ารวมงานรัฐพิธี และคาใช้จายอื่นๆ ที่จํา
เป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬา เข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 หน้าที่ 73 ลําดับที่ 6
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โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยูหัว มหาวชิราลง
กรณ บดินทรเทพยวรางกูร (28 กรกฎาคม)

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยูหัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (28
 กรกฎาคม) เชน คาจัดสถานที่ คาจัดทําป้าย คาประชาสัมพันธ
เชิญชวนหรืออํานวยความสะดวกให้กับประชาชนเพื่อเข้ารวมงาน
รัฐพิธี และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬา เข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 หน้าที่  71 ลําดับที่ 4

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง (วันแมแหงชาติ 12 
สิงหาคม)

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปหลวง (วันแมแหงชาติ 12 สิงหาคม) เชนคาจัดสถาน
ที่ คาจัดทําป้าย คาประชาสัมพันธเชิญชวนหรืออํานวยความ
สะดวกให้กับประชาชนเพื่อเข้ารวมงานรัฐพิธี และคาใช้จาย
อื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬา เข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 หน้าที่  69 ลําดับที่ 2
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โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณพระบรมราชินี (3 มิถุนายน)

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายตาม โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (3
 มิถุนายน) เชน คาจัดสถานที่ คาจัดทําป้าย คาประชาสัมพันธเชิญ
ชวนหรืออํานวยความสะดวกให้กับประชาชนเพื่อเข้ารวมงานรัฐ
พิธี และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬา เข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 หน้าที่  65 ลําดับที่ 4

โครงการองคการบริหารสวนตําบลเคลื่อนที่พบประชาชน จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการองคการบริหารสวนตําบล
เคลื่อนที่พบประชาชน เชน คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ คาจัด
เตรียมสถานที่ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ และคาใช้จาย
อื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ  ดังนี้ 
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 หน้าที่  75 ลําดับที่  8 
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โครงการอบรม สัมมนา ทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้
บริการตามโครงการพระราชดําริด้านเศรษฐกิจพอเพียง ของเจ้าหน้า
ที่ ส.อบต. อสม.กลุมอาชีพ หัวหน้าสวนราชการ และคณะกรรมการ
หมูบ้าน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป

จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการอบรมสัมมนา ทัศนศึกษาดู
งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการตามโครงการพระราชดําริ
ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ของเจ้าหน้าที่ สมาชิกสภาท้องถิ่น อ
สม. กลุมอาชีพ หัวหน้าสวนราชการ คณะกรรมการหมูบ้าน นัก
เรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป เชน คาใช้จายในการตกแตง
สถานที่ฝึกอบรม คาถายเอกสาร คาป้ายโครงการ คาของสมมนา
คุณในการดูงาน คาอาหาร คาอาหารวาง คาตอบแทนวิทยากร คา
ที่พัก คาวัสดุ คายานพาหนะ และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 130
 ลําดับที่ 1      
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 130,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เชน รถยนต เครื่องคอมพิวเตอร เครื่อง
พิมพ เครื่องสํารองไฟ เครื่องถายเอกสาร ฯลฯ กรณีเป็นการจ้าง
เหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน ให้จายจากคาใช้สอย สวนกรณี
ที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้                           
(1) คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย
(2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จายจากคา
วัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค (สํานักงานปลัด)

วันที่พิมพ : 5/10/2563  10:57:51 หน้า : 17/128



ค่าวัสดุ รวม 645,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน โดย
จายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้  
ประเภทวัสดุคงทน ได้แก  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่อง
เจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่อง
ตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระ
บรมยาลักษณ แผงปดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือหนวย
งาน แผนป้ายจราจรหรือแผนป้ายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอ
ผื่น) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป
จําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ 
ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง ได้แก  กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับ
ผงหมึก น้ําหมึกปรินท เทปพีวีซี แบบใส น้ํายาลบกระดาษไข ไม้
บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ ผ้าสําลี ธง
ชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ ของใช้ในการบรรจุหีบ
หอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ     
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ (สํานักงานปลัด) 
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว ที่จําเป็นต้องใช้ โดยจาย
เป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว  ดังนี้  
ประเภทวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต
ตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิด
ความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือ
ซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้ หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจก
เงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบด
อาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องป้งขนมปง กระทะไฟฟ้า รวม
ถึง หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง ถัง
แก๊ส เตา ฯลฯ 
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้
แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับ
กลิ่น แปรงไม้กวาด เขง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้า
หม ผ้าปูโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ (สํานักงานปลัด)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสงโดยจายเป็นคาวัสดุ
ยานพาหนะและขนสง  ดังนี้  
ประเภทวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต
ตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิด
ความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือ
ซอมแซมแล้วไมคุ้มคา  ดังนี้ ไขขวง ประแจ แมแรง กุญแจปาก
ตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัดซ กระจกโค้ง
มน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวย
จราจร ฯลฯ 
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้
แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ ยางรถยนต น้ํามัน
เบรก น๊อตและสกรู สายไมล เพลา ฟลมกรองแสง ฯลฯ      
ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่เป็นอุปกรณ
ประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติหรือคาซอม
กลาง ดังนี้  เบาะรถยนต เครื่องยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถ
ยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ํา แบตเตอร
รี่ จานจาย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟเบรก ตลับลูกปน กระจกมองข้างรถ
ยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ (สํานักงานปลัด)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 350,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น โดยจายเป็นคาวัสดุ
เชื้อเพลิงและหลอลื่น ดังนี้  
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้
แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจาร
บี น้ํามันเครื่อง ถาน ก๊าซ ฯลฯ     
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค (สํานักงานปลัด)
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วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร โดยจายเป็นคาวัสดุการ
เกษตร ดังนี้  
ประเภทวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต
ตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิด
ความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือ
ซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้ เคียว สปริงเกลอร จอบ
หมุน จานพรวน เครื่องดักแมลง ฯลฯ 
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้
แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัด
ศัตรูพืชและสัตว พันธุสัตวปก และสัตวน้ํา วัสดุเพาะชํา อุปกรณ
ในการขยายพันธพืช เชน ใบมีด เชือก ผู้ใบหรือผ้า
พลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ ฯลฯ     
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ (สํานักงานปลัด)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร โดยจายเป็นคาวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร  ดังนี้  
ประเภทวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต
ตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิด
ความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือ
ซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้ ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและ
ระวิงใสฟลมภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเป๋าใสกล้อง
ถายรูป ฯลฯ 
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้
แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ พูกัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร ฟลม เมมโมรี่การด ฟลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร, วีดีโอเทป, แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จาก
การล้าง อัดขยาย ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ     
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ  (สํานักงานปลัด)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร โดยจายเป็นคาวัสดุ
คอมพิวเตอร  ดังนี้  
ประเภทวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต
ตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิด
ความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือ
ซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้  แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้
แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณบันทึกข้อมูล เทป
บันทึกข้อมูล  หัวพิมพหรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับ
คอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษ
ตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ  
ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล  ได้แก สิ่งของที่เป็นอุปกรณ
ประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติหรือคาซอม
กลาง ดังนี้ แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ เมนบอรด เมมโมรี่ชิป
 เชน Ram คัตซีทฟดเดอร เมาส พรินเตอรสวิตชิ่งบ๊อกซ เครื่อง
กระจายสัญญาณ แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส เป็นต้น เครื่องอานและ
บันทึกข้อมูลแบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต แบบฮารดดิสต แบบซีดี
รอม แบบออพติคอล เป็นต้น ฯลฯ   
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ (สํานักงานปลัด)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 805,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 700,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ  หรืออาคาร
สถานที่ที่อยูในความดูแลรับผิดชอบขององคการบริหารสวน
ตําบล 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ–รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการ
แก้ไขปญหาคาสาธารณูปโภคค้างชําระ
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.7/ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560 (สํานักงานปลัด)

คาบริการโทรศัพท จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทพื้นฐาน คาโทรศัพทเคลื่อนที่ ฯลฯ และ
หมายความรวมถึงคาใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกลาวและคาใช้
จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เชน คาเชาเครื่อง คาเชาหมาย
เลขโทรศัพท คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ  
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ–รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (สํานักงานปลัด)
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คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตรา
ไปรษณียากร คาเชาตู้ไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงินใน
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ–รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (สํานักงานปลัด)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คา
โทรภาพ (โทรสาร) คาเทเลกซ คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุสื่อ
สาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอิน
เทอรเน็ตรวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่นๆ เชน คาเค
เบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความ
รวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกลาวและคาใช้จายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใช้บริการ 
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (สํานักงานปลัด)
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งบลงทุน รวม 184,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 184,900 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน  (กิจการสภา) จํานวน 3
 ตัว โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. มีพนักพิงสูง
2. มีที่พักแขน
3. มีล้อเลื่อนได้
4. ปรับระดับได้
(เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงจัดหาโดยสืบ
ราคาจากท้องตลาด)

เครื่องปรับอากาศ จํานวน 23,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (แบบ
แขวน) ขนาด 13,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 23,000
 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา 13,000 บีทียู แบบแยก
สวน 
2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม
เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร 5
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวย
สงความเย็นและหนวยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) นอก
เหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัด
พลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพ
พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1
 สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2562) (สํานักงานปลัด)
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ชุดโซฟารับแขก จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชุดโซฟารับแขก จํานวน 1 ชุด  
(เนื่องจากไมปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ จึงจัดหาโดยสืบ
จากราคาท้องตลาด)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565 หน้าที่ 81 ลําดับที่ 3

โต๊ะสํานักงาน จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะสํานักงาน (สําหรับกิจการ
สภา) จํานวน 3 ตัว  
(เนื่องจากไมปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ จึงจัดหาโดยสืบ
จากราคาท้องตลาด)

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้า จํานวน 19,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จํานวน 2
 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะสังเขป ดังนี้
1) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
2) เครื่องยนตขนาดไมน้อยกวา 1.4 แรงม้า 
3) ปริมาตรกระบอกสูบไมน้อยกวา 30 ซีซี 
4) พร้อมใบมีด
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1
 สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2562)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 หน้าที่ 81 ลําดับที่ 1 (สํานักงาน
ปลัด)
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ค จํานวน 32,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ค สําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี้ 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 2 แกน
หลัก (2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อย
กวา 1.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถใน การประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 4 MB 6 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
น้อยกวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมน้อยกวา 12 นิ้ว 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมน้อยกวา 1ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมน้อยกวา 1
 ชอง 
- สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
-เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563(สํานักงานปลัด)
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เครื่องพิมพ จํานวน 8,900 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาว
ดํา ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง ๆ
 ละ  8,900 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 28 หน้า
ตอนาที (ppm)
- สามารถพิมพเอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 128 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จ านวน
ไมน้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง หรือ
สามารถใช้งานผานเครือขายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) 
ได้
- มีถาดใสกระดาษได้รวมกันไมน้อยกวา 250 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
-เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 (สํานักงานปลัด)
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑขนาด
ใหญ ซอมแซม บํารุง รักษา โครงสร้างของครุภัณฑ เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติและคาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คา
ติดตั้งที่ต้องชําระพร้อมกับคาครุภัณฑ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752
 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค (สํานักงานปลัด)

งานบริหารงานคลัง รวม 2,729,900 บาท
งบบุคลากร รวม 1,784,900 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,784,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,255,200 บาท

 เพื่อจายเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล กองคลัง ดังนี้
1. ผู้อํานวยการกองคลัง จํานวน 1 อัตรา
2. นักวิชาการคลัง จํานวน 1 อัตรา 
3. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ จํานวน 1 อัตรา 
4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา
5. เจ้าพนักงานพัสดุ จํานวน 1 อัตรา
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 1,000 บาท

เพื่อรองรับเงินเพิ่มตางๆของพนักงานที่เกิดขึ้น
เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเงินประจําตําแหนงให้แกพนักงานสวนตําบล กอง
คลัง ตําแหนงผู้อํานวยการกองคลัง ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท
. และ ก.อบต.ที่ มท0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายการบริหารงาน
บุคคลชององคกรปกครองสวนท้องถิ่น และเพื่อจายเงินประจํา
ตําแหนงให้แกพนักงานสวนตําบล กองคลัง เงินเพิ่ม
สําหรับ ตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนงด้านพัสดุ 

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 485,700 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ กอง
คลัง ดังนี้
1. ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ จํานวน 1 อัตรา
2. ผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จํานวน 1 อัตรา
3. ผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา
ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 1,000 บาท

เพื่อรองรับเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจ้างที่เกิดขึ้น
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งบดําเนินงาน รวม 824,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 244,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่นให้พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ กองคลัง 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงาน
สวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ.2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปสําหรับพนักงาน
สวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้
พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจ กองคลัง ที่ได้รับ
อนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือวันหยุด
ราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

คาเชาบ้าน จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน คาผอนชําระคาเชาซื้อบ้าน ผอนชําระเงิน
กู้ซื้อบ้าน ของพนักงานสวนตําบล กองคลัง ตามหนังสือ มท
 0808.2/ว5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวน
ตําบล ตามสิทธิที่ควรจะได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตราของพนักงานสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2541
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ค่าใช้สอย รวม 465,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 300,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตาง ๆ ดังนี้ คาถาย
เอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยกเว้นคาเชาบ้าน) คา
โฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่ง
พิมพตาง ๆ) คาธรรมเนียมตาง ๆ คาเบี้ยประกัน คาใช้จายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจ้างเหมาบริการ หรือคาจ้าง
เหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจายประเภทนี้ คาติดตั้ง
ไฟฟ้า คาติดตั้งประปาฯ คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณตาง ๆ คาจ้างเหมาแรงงาน  ฯลฯ  
-คาจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ จํานวน 1 คน 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ–รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับรองบุคคล คณะบุคคลตางๆ หรือรับตรวจ
ประเมินการปฏิบัติราชการ กองคลัง ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ พนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้างจามภารกิจ รายจายเกี่ยวเนื่องจากการเดินทาง
ไปราชการ คาลงทะเบียนและรายจายเกี่ยวเนื่องอื่นๆ ฯลฯ โดย
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปจจุบัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน

โครงการสํารวจที่ดินและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อนําไปใช้ในการจัดเก็บภาษีตาม พ.ร.บ. ที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง ทั้ง 10 หมูบ้าน 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑตางๆ เชน คาซอม
แซมรถยนตทุกประเภท ขององคการบริหารสวนตําบลหนอง
นาง คาซอมแซมคอมพิวเตอร คาซอมเครื่องปริ้นเตอร ที่เป็น
ทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบลหนองนาง ฯลฯ โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมปกครองสวนท้องถิ่น เรื่อง การปรับ
ปรุงการจําแนกประเภท รายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (กองคลัง)

ค่าวัสดุ รวม 105,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษถาย
เอกสาร ปากกา ลูกแม็ก แม็กยิง ลิควิด เทปติดสัน แฟ้ม ฯลฯ จัด
ซื้อตามราคาท้องตลาด เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เชน น้ํายาถูพื้น น้ํายา
ล้างห้องน้ํา น้ํายาล้างจาน กระดาษทิชชู จาน ชาม ฯลฯ จัดซื้อ
ตามราคาตลาดท้องถิ่น เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร จัดซื้อตามราคา
ตลาดท้องถิ่น เป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง และการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2562

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แฟลชไดร เม้า คีบอร
ด ฯลฯ จัดซื้อตามราคาตลาดท้องถิ่น เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย เชน คาธนาณัติ คาดวงตรา
ไปรษณีย ฯลฯ

งบลงทุน รวม 121,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 121,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ 12,000 BTU จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติด
ผนัง ขนาด 12,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามราคาท้อง
ตลาด เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ตู้เก็บเอกสาร ๒ บานทึบ จํานวน 15,000 บาท

จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บานทึบจํานวน 2 ตู้ ตั้งไว้ 15,000 บาท จัด
ซื้อตามราคาท้องตลาด เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

วันที่พิมพ : 5/10/2563  10:57:52 หน้า : 37/128



ตู้เก็บเอกสาร แบบกระจกบานเลื่อน จํานวน 15,000 บาท

จัดซื้อตู้เก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน จํานวน 2 ตู้ ตั้ง
ไว้ 15,000 บาท  จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เป็นไปตามพระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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เครื่องคอมพิวเตอร โน๊ตบุ๊ค จํานวน 44,000 บาท
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-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 22,000 บาท โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยาง
หนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1. ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมน้อยกวา 4 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 2.2 GHz และมีหนวย
ประมวลผลด้านกราฟก (Graphics Processing Unit) ไมน้อย
กวา 10 แกน หรือ
2. ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมน้อยกวา 6 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 1.6 GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
น้อยกวา 8 GB 
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมน้อยกวา 12 นิ้ว
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมน้อยกวา 1ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
- สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
-เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 (กองคลัง)
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เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED สี จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction 
เลเซอร หรือ LED สี จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier 
และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อย
กวา 18 หน้าตอนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 18
 หน้าตอนาที (ppm)
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 256 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมน้อย
กวา 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
- สามารถถายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไมน้อยกวา 99 สําเนา
- สามารถยอและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง หรือ
สามารถใช้งานผานเครือขายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) 
ได้
- มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 150 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
-เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 (กองคลัง)
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เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network 
แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) จํานวน  1  เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้น
ฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 38 หน้า
ตอนาที (ppm) 17 
- สามารถพิมพเอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 256 MB 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง หรือสามารถใช้งานผานเครือขายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ 
- มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 250 แผน 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
-เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,314,640 บาท

งบบุคลากร รวม 563,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 563,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 210,840 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบลพร้อมเงินปรับ
ปรุงเงินเดือน โดยจายให้กับพนักงานสวนตําบล  ดังนี้
(1) นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
การกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและ
พนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (สํานักงานปลัด)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 328,800 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ดังนี้
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ
- พนักงานขับรถยนตบรรทุกน้ํา  จํานวน 1 อัตรา 
(2) พนักงานจ้างทั่วไป  
- คนงานประจํารถน้ํา  จํานวน 2 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  
(สํานักงานปลัด)
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิฯลฯ
  ให้แกพนักงานจ้าง โดยจายให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป  ดังนี้
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- พนักงานขับรถยนตบรรทุกน้ํา  จํานวน 1 อัตรา 
พนักงานจ้างทั่วไป  
- คนงานประจํารถน้ํา  จํานวน 2 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  
(สํานักงานปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 751,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 46,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแกพนักงาน
สวนตําบล และพนักงานจ้าง  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงาน
สวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปสําหรับพนักงาน
สวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําป (สํานักงานปลัด)
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คาเชาบ้าน จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได้
รับ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)  พ.ศ.2562
(สํานักงานปลัด)

วันที่พิมพ : 5/10/2563  10:57:52 หน้า : 47/128



ค่าใช้สอย รวม 670,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 650,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตาง ๆ ที่อยูในราย
ละเอียดของรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ คาจ้างเหมาบริการ
แบกหามสัมภาระ และคาจ้างเหมาบริการอื่นๆ ตามความจํา
เป็น เหมาะสม ดังนี้ 
-คาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในสํานักงาน เดือน
ละ 7,000 บาท  จํานวน 12 เดือน 
-คาจ้างเหมาพนักงานขับรถกู้ชีพ จํานวน 2 คน เดือนละ 9,000
 บาท จํานวน 12 เดือน  
-คาจ้างเหมาพนักงานประจํารถกู้ชีพ จํานวน 4 คน เดือน
ละ 7,000 บาท จํานวน 12 เดือน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ–รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค
(สํานักงานปลัด) 
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน
ให้จายจากคาใช้สอย  สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเป็น
ผู้ดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให้ปฏิบัติ  ดัง
นี้                           
(1) คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย
(2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จายจากคา
วัสดุ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ–รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752
 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค (สํานักงานปลัด)

วันที่พิมพ : 5/10/2563  10:57:52 หน้า : 49/128



ค่าวัสดุ รวม 35,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมี
ลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  สําลี และผาพัน
แผล เวชภัณฑ แอลกอฮอล เคมีภัณฑ ออกซิเจน น้ํายาตาง ๆ สาย
ยาง ลูกยาง หลอดแก้ว ถุงมือ กระดาษกรอง จุกตาง ๆ ฯลฯ     
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ (สํานักงานปลัด)

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย ประเภทวัสดุคง
ทน เชน เครื่องแบบ  เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและ
สังกัด ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (สํานักงานปลัด)
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 160,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม/เทศกาล
สงกรานต

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการรณรงคป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปใหมและเทศกาล
สงกรานต เชน คาอาหาร คาอาหารวาง คาป้ายโครงการประชา
สัมพันธ  คาวัสดุ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 ลําดับที่  1 หน้าที่ 57) (สํานัก
งานปลัด)
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โครงการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการ
บริหารสวนตําบลหนองนาง

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติ
การจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการบริหารสวนตําบลหนอง
นาง โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่
ฝึกอบรม คาใช้จายในพิธีเปดและปดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่อง
เขียนและอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คา
ใช้จายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ  ในการฝึก
อบรม  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน  คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร  คายานพาหนะ คาเดินทาง
ไปราชการ คาป้ายโครงการ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึก
อบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 ลําดับที่ 3 หน้าที่ 58)   (สํานัก
งานปลัด)

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.) หลักสูตรจัดตั้ง

จํานวน 50,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง  โดยจาย
เป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คา
ใช้จายในพิธีเปดและปดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและ
สิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาใช้จายในการ
ติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม คากระเป๋า
หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาของ
สมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร คายานพาหนะ คาเดินทางไปราชการ คาป้าย
โครงการ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรมสําหรับการจัดทํา
โครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3) พระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2522
4) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหนวยอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเลือน  พ.ศ. 2553  
7)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่  มท 0808.2/ว 3795
  ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการ
เบิกจายคาตอบแทนและคาวัสดุเครื่องแตงกายของอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  
8) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 ลําดับที่ 2 หน้าที่ 57)  (สํานัก
งานปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องดับเพลิง ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง เชน ถังดับเพลิง  ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(สํานักงานปลัด)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 4,449,062 บาท

งบบุคลากร รวม 1,199,042 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,199,042 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 721,042 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบลพร้อมเงินปรับ
ปรุงเงินเดือน โดยจายให้กับพนักงานสวนตําบล  ดังนี้
(1) ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ  จํานวน 1 อัตรา
(2) นักวิชาการศึกษา จํานวน 1 อัตรา
(3) ครูผู้ดูแลเด็ก  จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
การกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและ
พนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (กองการศึกษาฯ)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให้แกพนักงานสวนตําบลหรือผู้มี
สิทธิ์ได้รับเงินประจําตําแหนง ดังนี้  
(1) ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ จํานวน  1 อัตรา
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอาจจาย
ได้ พ.ศ.2559
2)หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น (กองการศึกษาฯ)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จ้าง โดยจายให้กับพนักงานจ้าง  ดังนี้
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ  
 - ผู้ดูแลเด็ก  จํานวน 2 อัตรา 
(1) พนักงานจ้างทั่วไป 
 - ผู้ดูแลเด็ก  จํานวน 1 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  (กองการศึกษา)
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิฯลฯ
 ให้แกพนักงานจ้าง โดยจายให้กับพนักงานจ้าง  ดังนี้
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ  
-ผู้ดูแลเด็ก  จํานวน 1 อัตรา 
(2) พนักงานจ้างทั่วไป 
-ผู้ดูแลเด็ก จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  (กองการศึกษา)

งบดําเนินงาน รวม 1,686,020 บาท
ค่าตอบแทน รวม 46,000 บาท
คาเชาบ้าน จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได้
รับ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2562
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
.2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึงปจจุบัน (กองการศึกษาฯ)
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ค่าใช้สอย รวม 783,780 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 380,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตาง ๆ ดังนี้ คาถาย
เอกสาร คาจ้างเหมาบริการ หรือคาจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้า
ลักษณะรายจายประเภทนี้ คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตาง ๆ คา
จ้างเหมาแรงงาน ฯลฯ  
-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานผู้ดูแลเด็ก 2
 ศูนย จํานวน 3 อัตรา ๆ ละ 7,000 บาท รวม 12 เดือน เป็น
เงิน 252,000 บาท และจํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 9,000
 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 108,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ–รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค (กองการศึกษา)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ  คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ที่จําเป็นในการ
เดินทางไปราชการ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้าง  หรือ
บุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ
เพื่อประชุม  ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงานหรือไปติดตอ
ราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 (กองการ
ศึกษาฯ)
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (คาจัดการเรียน
การสอน)

จํานวน 79,900 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาจัดการเรียนการสอน) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 2
 แหง (ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านนาน้ําพาย, ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สุวรรณภูมิ) จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 2–5 ป ในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก เป็นคาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน 47
 คน  อัตราละคนละ 1,700  บาท/ป  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 3842
  ลงวันที่  30 มิถุนายน  2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110
 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 ลําดับที่ 21 หน้า 56 (กองการ
ศึกษา)
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (คาหนังสือ
เรียน,คาอุปกรณการเรียน,คาเครื่องแบบนักเรียน,คากิจกรรมพัฒนาผู้
เรียน)

จํานวน 53,580 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาหนังสือเรียน, คาอุปกรณการเรียน, คาเครื่องแบบนัก
เรียน, คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) เป็นเงินสนับสนุนคาใช้จายใน
การจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก( ศพด.) จํานวน 2
 แหง (ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านนาน้ําพาย, ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สุวรรณภูมิ) จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ป ในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก จํานวน 47 คน ดังนี้
1) คาหนังสือเรียน  อัตราคนละ 200  บาท/ป  
2) คาอุปกรณการเรียน  อัตราคนละ 200 บาท/ป  
3) คาเครื่องแบบนักเรียน  อัตราคนละ 300 บาท/ป  
4) คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ป  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110
 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563  ลําดับที่ 2 หน้า 49  (กองการ
ศึกษา)
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) จํานวน 230,300 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาอาหารกลางวัน) เป็นเงินสนับสนุนอาหารกลางวัน
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลหนอง
นาง จํานวน 2 แหง (ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านนาน้ําพาย, ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กสุวรรณภูมิ)  อัตรามื้อละ  20  บาทตอ
คน จํานวน 245  วัน
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 3842
  ลงวันที่  30  มิถุนายน  2563  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110
 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565)  ลําดับที่ 2
 หน้า 107 (กองการศึกษา)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ เครื่อง
สํารองไฟ เครื่องถายเอกสาร ฯลฯ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่ง
ของและคาแรงงาน ให้จายจากคาใช้สอย สวนกรณีที่องคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี้                           
(1)  คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย
(2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จายจากคา
วัสดุ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752
 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค (กองการศึกษาฯ)
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ค่าวัสดุ รวม 856,240 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน โดย
จายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้  
ประเภทวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต
ตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิด
ความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือ
ซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่อง
เจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก  กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่อง
ตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ  ฯลฯ 
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้
แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปรินท เทปพีวีซี แบบใส น้ํายาลบกระดาษไข ไม้
บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษ
ไข แฟ้ม แบบพิมพ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อ หรือ
จ้างพิมพ ของใช้ในการบรรจุหีบหอ ฯลฯ     
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ (กองการศึกษาฯ) 
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว ที่จําเป็นต้องใช้โดยจาย
เป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว  ดังนี้  
ประเภทวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต
ตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิด
ความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือ
ซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้ หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจก
เงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน  ฯลฯ 
ประเภทวัสดุสิ้นเปลืองได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้
แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับ
กลิ่น แปรง ไม้กวาด เขง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้า
หม ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ (กองการศึกษาฯ)
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คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 786,240 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลหนองนาง จํานวน 2
 แหง (ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านนาน้ําพาย, ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สุวรรณภูมิ) จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 97,760 บาท  
- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ
.) จํานวน 5 แหง (โรงเรียนบ้านหนองนาง, โรงเรียนบ้านนาน้ํา
พาย, โรงเรียนบ้านนาดง, โรงเรียนบ้านดงนาคํา, โรงเรียนบ้าน
ราษฎรสามัคคี) จํานวน  260  วัน เป็นเงิน 668,480 บาท
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
 ลงวันที่ 30  มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110
 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) ลําดับที่ 3
 หน้า 108 (กองการศึกษา)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร โดยจายเป็นคาวัสดุ
คอมพิวเตอร  ดังนี้  
ประเภทวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต
ตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิด
ความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือ
ซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้ แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้
แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ อุปกรณบันทึกข้อมูล เทป
บันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับ
คอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษ
ตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ  
ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่เป็นอุปกรณ
ประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติหรือคาซอม
กลาง ดังนี้ แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ เมนบอรด  เมมโมรี่ชิป
  เชน Ram คัตซีทฟดเดอร เมาส พรินเตอรสวิตชิ่งบ๊อกซ เครื่อง
กระจายสัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส เป็นต้น เครื่อง
อานและบันทึกข้อมูลแบบตาง ๆ เชน แบบดิสเกตต แบบ
ฮารดดิสต  แบบซีดีรอม แบบออพติคอล  เป็นต้น ฯลฯ   
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ (กองการศึกษาฯ)
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งบลงทุน รวม 200,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 200,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านนาน้ําพาย จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน
บริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านนาน้ําพาย 
-เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1)พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และที่แก้ไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 หน้าที่ 51 ลําดับที่ 7

งบเงินอุดหนุน รวม 1,364,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,364,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการคายวิชาการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านหนองนาง เพื่อดําเนิน
โครงการคายวิชาการ 
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 10
 หน้า 109
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โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านหนองนาง เพื่อดําเนิน
โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 9
 หน้า 109
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เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 1,324,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสนับสนุนคาใช้จายการ
บริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา (สพฐ.) จํานวน 5 โรงเรียน อัตรามื้อละ 20  บาท
ตอคน จํานวน 200 วัน จํานวนนักเรียน 331 คน  
-โรงเรียนบ้านหนองนาง   จํานวน 114 คน ๆ ละ 20
 บาท จํานวน 200 วัน  เป็นเงิน 456,000 บาท
-โรงเรียนบ้านนาน้ําพาย   จํานวน 78 คน ๆ ละ 20
 บาท จํานวน 200 วัน  เป็นเงิน 312,000 บาท
-โรงเรียนบ้านนาดง   จํานวน  51 คน ๆ ละ 20
 บาท จํานวน 200 วัน  เป็นเงิน 204,000 บาท  
-โรงเรียนบ้านดงนาคํา   จํานวน  24 คน ๆ ละ 20
 บาท จํานวน 200 วัน  เป็นเงิน 96,000 บาท  
-โรงเรียนบ้านราษฎรสามัคคี   จํานวน 64 คน ๆ ละ 20
 บาท จํานวน 200 วัน  เป็นเงิน 256,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 3842
  ลงวันที่  30  มิถุนายน  2563  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมารายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110
 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) ลําดับที่ 1
 หน้า 107 (กองการศึกษา)
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อุดหนุนการแขงขันกีฬานักเรียนเครื่อสถานศึกษาที่ 7 (ทาบอ 2) จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนการแขงขันกีฬานักเรียนเครือขายสถาน
ศึกษาที่ 7 (ทาบอ 2)  
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 7
 หน้า 109
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 35,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 35,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการวันเด็กแหงชาติ โดย
มีคาใช้จายประกอบด้วย คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร
และเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล  คาสถานที่จัดงาน เชน คาเชาหรือ
คาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัดงาน เครื่อง
เสียง เต้นท เวที เชน คาใช้จายในการตกแตง จัดสถานที่ คา
สาธารณูปโภคตาง ๆ คาเชาอุปกรณ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตลอด
ระยะเวลาที่จัดงาน คาใช้จายในการประกวดหรือแขง
ขัน ได้แก คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาโล หรือถ้วยรางวัลที่
มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือการแขงขันเป็นการประกาศ
เกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือแขง
ขัน การแสดง และคาใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธ
งาน เชน สื่อประเภทสิ่งพิมพตางๆ คkจ้างเหมาทําป้ายโฆษณา
หรือสิ่งพิมพ คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัด
งาน  ดังนี้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) ลําดับที่ 5
 หน้า 108  (กองการศึกษา)    
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โครงการสงเสริมสภาเด็กและเยาวชนตําบลหนองนาง จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมสภาเด็กและเยาวชน
ตําบลหนองนาง เชน โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และ
การตกแตงสถานที่ วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาถาย
เอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือ คากระเป๋าหรือสิ่ง
ที่ใช้บรรจุเอกสาร คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาอาหาร คาป้ายโครงการ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการ
จัดทําโครงการ  ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 หน้า 81 ลําดับที่  3

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 219,560 บาท

งบบุคลากร รวม 214,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 214,560 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 214,560 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบลพร้อมเงินปรับ
ปรุงเงินเดือน โดยจายให้กับพนักงานสวนตําบล  ดังนี้
(1) เจ้าพนักงานสาธารณสุข  จํานวน  1  อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
การกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและ
พนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (สํานักงานปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ ดังนี้  คาถาย
เอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล คาธรรมเนียมตางๆ  คาจ้างเหมาบริการ หรือคาจ้าง
เหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจายประเภทนี้  ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค
(สํานักงานปลัด)
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 430,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 230,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการป้องกันและระงับโรคติดตอ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการป้องกันและระงับโรค
ติดตอ เชน คาอุปกรณ คาน้ํายาตางๆ คาอาหาร คาอาหารวาง คา
ตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ คาป้ายโครงการประชาสัมพันธ ป้าย
รณรงค และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
4) พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ.2558
5) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสําคัญของ
โรคติดตอที่ต้องเฝ้าระวัง พ.ศ.2559
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 หน้า 64 ลําดับที่ 4  (สํานักงาน
ปลัด)
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โครงการรณรงคป้องกันโรคเอดส จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการรณรงคป้องกันโรค
เอดส เชน คาอาหาร คาอาหารวาง คาตอบแทนวิทยากร คา
วัสดุ คาป้ายโครงการ และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 118
 ลําดับที่ 1(สํานักงาน
ปลัด)                                                                       
                                   

โครงการรณรงคป้องกันและควบคุมป้องกันไข้เลือดออก จํานวน 160,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการรณรงคป้องกันและควบคุม
ป้องกันไข้เลือดออก เชน คาน้ํายา คาน้ํามัน ทรายอะเบท คา
อาหาร คาอาหารวาง คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ คาป้าย
โครงการประชาสัมพันธ  และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
4) พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ.2558
5) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสําคัญของ
โรคติดตอที่ต้องเฝ้าระวัง พ.ศ.2559
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 119
 ลําดับที่ 8 (สํานักงานปลัด)
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โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระนางเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตรจารย พลเอกหญิง พล
เรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วร
ขัตติยราชนารี เชน คาวัคซีน เข็มฉีดยา คาอาหาร  คาอาหาร
วาง คาตอบแทนวิทยากร  คาวัสดุ คาป้ายโครงการ และคาใช้จาย
อื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 เรื่อง แนวทางการ
ดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เพิ่มเติม
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 หน้า 64 ลําดับที่ 3 (สํานักงาน
ปลัด)
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โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตามโครงการ
สัตวปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย 
ดร.สมเด็จพระนางเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี

จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและ
ขึ้นทะเบียนสัตวตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระนางเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 เรื่อง แนวทางการ
ดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 หน้า 61 ลําดับที่  2 (สํานักงาน
ปลัด)                                                                       
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งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้านสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้านสําหรับการดําเนิน
งานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
 เงินอุดหนุน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 หน้าที่ 63 ลําดับที่ 2 (สํานักงาน
ปลัด)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 550,240 บาท

งบบุคลากร รวม 510,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 510,240 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 360,240 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล และจายเป็นเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนประจําป โดยจายให้กับพนักงานสวนตําบล  ดังนี้
(1) นักพัฒนาชุมชน  จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 (สํานักงานปลัด)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 138,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จ้าง โดยจายให้กับพนักงานจ้าง  ดังนี้
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ  
- ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง(สํานักงานปลัด)
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิฯลฯ
 ให้แกพนักงานจ้าง โดยจายให้กับพนักงานจ้าง  ดังนี้
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ  
-ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  จํานวน 1 อัตรา  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  (สํานักงานปลัด)

วันที่พิมพ : 5/10/2563  10:57:52 หน้า : 81/128



งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแกพนักงาน
สวนตําบล และพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงาน
สวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ.2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปสําหรับพนักงาน
สวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป
(สํานักงานปลัด)
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอทาบอ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายอุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอทาบอ เพื่อ
สงเคราะห บรรเทาสาธารณภัย พัฒนาคุณภาพชีวิต และกิจกรรม
การกุศล   
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 112
  ลําดับที่  4

อุดหนุนเหลากาชาดจังหวัดหนองคาย จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายอุดหนุนเหลากาชาดจังหวัดหนองคาย เพื่อ
สงเคราะห บรรเทาสาธารณภัย พัฒนาคุณภาพชีวิต และกิจกรรม
การกุศล   
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 หน้าที่ 62 ลําดับที่ 9 
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,783,660 บาท

งบบุคลากร รวม 1,399,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,399,560 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,022,640 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบลพร้อมเงินปรับ
ปรุงเงินเดือน โดยจายให้กับพนักงานสวนตําบล  ดังนี้
(1) ผู้อํานวยการกองชาง  จํานวน 1 อัตรา
(2) นายชางโยธา  จํานวน 1 อัตรา
(3) เจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
การกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและ
พนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (กองชาง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให้แกพนักงานสวนตําบลหรือผู้มี
สิทธิ์ได้รับเงินประจําตําแหนง ดังนี้  
(1) ผู้อํานวยการกองชาง จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอาจจาย
ได้ พ.ศ.2559
2) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น (กองชาง)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 334,920 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จ้าง โดยจายให้กับพนักงานจ้าง  ดังนี้
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ  
 - ผู้ชวยนายชางโยธา จํานวน  1  อัตรา
 - ผู้ชวยนายชางไฟฟ้า  จํานวน 1 อัตรา  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  (กองชาง)
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งบดําเนินงาน รวม 912,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 124,800 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้กับบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับ
การแตงตั้งให้เป็นคณะกรรมการตางๆ ขององคการบริหารสวน
ตําบลหนองนาง 
- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําป) สําหรับพนักงานสวนตําบล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
อาจจายได้ พ.ศ.2559
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 4,800 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติ
หน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 (กองชาง) 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
.2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึงปจจุบัน (กองชาง)
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ค่าใช้สอย รวม 488,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 408,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตาง ๆ ดังนี้ คาถาย
เอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  คาซักฟอก คาระวาง
บรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยกเว้นคาเชาบ้าน) คาโฆษณาและเผย
แพร (รายจายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทาง
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตาง ๆ) คา
ธรรมเนียมตาง ๆ คาเบี้ยประกัน  คาจ้างเหมาบริการ หรือคาจ้าง
เหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจายประเภทนี้ คาติดตั้ง
ไฟฟ้า คาติดตั้งประปาฯ  คาจ้างเหมาแรงงาน ฯลฯ  
-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ 
1) พนักงานผลิตประปา จํานวน 3 อัตรา
- เพื่อจายคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก กระทําการอยางหนึ่ง
อยางใด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค (กองชาง)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ  คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ที่จําเป็นในการ
เดินทางไปราชการ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้าง  หรือ
บุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ
เพื่อประชุม  ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงานหรือไปติดตอ
ราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 (กองชาง)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ เครื่อง
สํารองไฟ เครื่องถายเอกสาร ฯลฯ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่ง
ของและคาแรงงาน ให้จายจากคาใช้สอย สวนกรณีที่องคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี้                           
(1) คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย
(2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จายจากคา
วัสดุ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ–รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752
 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค (กองชาง)
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ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน โดย
จายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้  
ประเภทวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต
ตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิด
ความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือ
ซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่อง
เจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก กรรไกร แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง (กระดาน
ดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัด
กระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ แผงปด
ประกาศ ฯลฯ 
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้
แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึก
ปรินท เทปพีวีซี แบบใส  ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อ หรือจ้าง
พิมพ ของใช้ในการบรรจุหีบหอ  ฯลฯ     
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ (กองชาง) 
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไมยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น โดยจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ดังนี้  
ประเภทวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต
ตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิด
ความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือ
ซอมแซมแล้วไมคุ้มคา  ดังนี้ ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้ง
ไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับ
ตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ ฯลฯ 
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้
แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ฟวส เทปพันสาย
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวน
วิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่งคอยสคอมเดนเซอร ขา
หลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สายอากาศหรือเสาอากาศ
สําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ
     
ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่เป็นอุปกรณ
ประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติหรือคาซอม
กลาง ดังนี้  ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตางๆ แผงบังคับ
ทางไฟ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ (กองชาง)
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น โดยจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง  ดังนี้  
ประเภทวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต
ตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิด
ความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือ
ซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้ ไม้
ตางๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทป
วัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถ
ส้วม อางล้างมือ ราวพาดผ้า ฯลฯ 
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้
แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ ตะปู เหล็กเส้น แปรง
ทาสี ปูนขาว ฯลฯ     
ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่เป็นอุปกรณ
ประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติหรือคาซอม
กลาง ดังนี้ ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ  (กองชาง)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร โดยจายเป็นคาวัสดุ
คอมพิวเตอร  ดังนี้  
ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต
ตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิด
ความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือ
ซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้  แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้
แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณบันทึกข้อมูล เทป
บันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับ
คอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษ
ตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ  
ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล  ได้แก สิ่งของที่เป็นอุปกรณ
ประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติหรือคาซอม
กลาง ดังนี้ แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ เมนบอรด เมมโมรี่ชิป
 เชน Ram คัตซีทฟดเดอร พรินเตอรสวิตชิ่งบ๊อกซ เครื่องกระจาย
สัญญาณ แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส เป็นต้น เครื่องอานและบันทึก
ข้อมูลแบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต แบบฮารดดิสต แบบซีดี
รอม แบบออพติคอล เป็นต้น ฯลฯ   
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ (กองชาง)
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งบลงทุน รวม 471,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 171,300 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 6,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 1 ตัว โดยมีราย
ละเอียด ดังนี้
1. มีพนักพิงสูง
2. มีที่พักแขน
3. มีล้อเลื่อนได้
4. ปรับระดับได้
(จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ)

เครื่องปรับอากาศ จํานวน 28,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติด
ผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 28,000
 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา 24,000 บีทียู 
2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม
เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร 5
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวย
สงความเย็นและหนวยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) นอก
เหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัด
พลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพ
พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา (กองชาง)

โต๊ะทํางาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะทํางานสายงานบริหาร จํานวน 1 ตัว (ผอ
.กองชาง)(จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไมมีตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
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ครุภัณฑกอสร้าง

เครื่องคอริ่งเจาะคอนกรีต จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต จํานวน 1 เครื่อง ราย
ละเอียดดังนี้
-ใช้ไฟฟ้า 220 V
-กําลังเครื่อง 3500W
-กระแส 15.2 A
-ความถี่ 50 Hz
-ความเร็วรอบขณะหมุนเปลา 700 r/min
-ขนาดรูที่เจาะได้  1" - 12"
-ขนาดแทนเจาะ W17 x L22 x H85
-น้ําหนักรวม 25 kg 
-สามารถเจาะรูคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้หนาถึง 6m โดยขนาดรูที่
เจาะได้ตั้งแต 1.2cm - 12" บน พื้น และผนัง ทุกผิว
วัสดุ แข็ง เชน คอนกรีตเสริมเหล็ก, พื้น Postension พื้น
ถนน, ผนังสําเร็จ, หินธรรมชาติ ฯลฯ ด้วยความแรงเครื่อง
ถึง 3500W 
• งานระบบ,งานเดินทออาคาร เชน เดินทอ ไฟฟ้า หรือ
ประปา ผานพื้น-ผนังอาคาร
• เจาะรูสําหรับฝงสตัท หรือพุกเคมี
• เจาะเปดชองพื้น-ผนังคอนกรีต
• งาน Renovate ตามอาคาร สะดวกไมต้องใช้แย็ค ให้มีเสียงดัง
รบกวน
• งานเจาะสํารวจหิน ธรณีวิทยา ทดสอบความหนาคอนกรีต
(จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ)
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เครื่องตัดคอนกรีต จํานวน 26,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต จํานวน 1 เครื่อง รายละเอียดดังนี้
รุน 14 นิ้ว  
-ขนาดสินค้า( ก x ย x ส )500 x 600 x 920 มม.  
-ขนาดใบตัด (สามารถใช้ได้กับใบตัดเพชร) 14 นิ้ว  
-ไกดนําตัด มีพวงมาลัยปรับระดับแบบเกลียว พร้อมที่ล็อคระดับ  
-ถังเก็บน้ํา 30 ลิตร ถอดทําความสะอาดได้  
-ประแจไข เบอร 34 และ 27  
-ป้ายบอกระยะความลึกของใบตัดไมมี 
-โครงเหล็กรอบเครื่องยนตป้องกันการกระแทก 
-ลูกปนตลับ  
-มียางกันฝุ่น   
-ใช้รวมกับเครื่องยนตเบนซิน 9 แรงม้า  
น้ําหนัก (ไมรวมเครื่องยนต) 87 กก.
(จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ)

ชุดเก็บลูกปูน จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อแบบหลอคอนกรีต(ลูกปูน) จํานวน 1 ชุด รายละเอียด
แบบหลอทรงเหลี่ยม(เหล็ก) ดังนี้
 -ขนาด 15x15x15 cm. น้ําหนัก 9-10 กก. 1 ชุด ประกอบด้วย 
 1) แบบหลอทรงเหลี่ยม ขนาด 15x15x15 ซม. 3 ตัว
 2) เหล็กกระทุ้ง 1 ด้าม
(จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ)

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 53,000 บาท

 1. เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1
 เครื่อง ราคา 30,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อย
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กวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
น้อยกวา 12 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจําขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 480 GB จํานวน 1 หนวย
- มีDVD-RW หรือดีกวา จ านวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
 2. เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 23,000 บาท เป็น
เงิน  23,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อย
กวา 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
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- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 6 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลักที่มี
ความสามารถในการใช้หนวยความจําแยกจากหนวยความจ าห
ลักขนาดไมน้อยกวา 2 GB
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
 - มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมน้อยกวา 21 นิ้ว ความ
ละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
(เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563)

เครื่องพิมพ จํานวน 6,300 บาท
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 - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 
สําหรับกระดาษขนาด A3  จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 6,300 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- ใช้เทคโนโลยีแบบพนหมึก (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
น้อยกวา 32 หน้าตอนาที (ppm) หรือ14.5 ภาพตอนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมน้อย
กวา 20 หน้าตอนาที(ppm) หรือ10.4 ภาพตอนาที(ipm)
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จ านวน
ไมน้อยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 100 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom  
-เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 300,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง เชน อาคาร  ถนนลูกรัง ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ทอ
ลอด ฝาย ห้วย หนอง คลอง สระ บึง บอน้ํา ประปาหมูบ้าน ฯลฯ
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งานไฟฟ้าถนน รวม 750,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 750,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 750,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอทาบอ โครงการขยายเขตไฟฟ้า
การเกษตรจากคลองสงน้ําชลประทานถึงวัดเชียงขวัญ หมูที่ 3

จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าสวนภูมิภาค สาขา
ทาบอ เพื่อดําเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าการเกษตรจากคลองสง
น้ําชลประทานถึงวัดเชียงขวัญ หมูที่ 3 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616
 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791
 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4427
 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5426
 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1618
 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 6192
 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 ลําดับที่ 12 หน้า 8 (กองชาง)
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อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอทาบอ โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ํา หมูที่ 4

จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าสวนภูมิภาค สาขา
ทาบอ เพื่อดําเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา หมูที่ 4
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616
 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791
 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4427
 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5426
 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1618
 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 6192
 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 ลําดับที่ 14 หน้า 9 (กองชาง)
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อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอทาบอ โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงสูงและแรงต่ําพร้อมหม้อแปลง เส้นทางสระหลวงถึงหนองตูม หมู
ที่ 6

จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าสวนภูมิภาค สาขา
ทาบอ เพื่อดําเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ําพร้อม
หม้อแปลง เส้นทางสระหลวงถึงหนองตูม หมูที่ 6
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616
 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791
 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4427
 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5426
 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1618
 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 6192
 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 ลําดับที่ 25 หน้า 12 (กองชาง)

วันที่พิมพ : 5/10/2563  10:57:52 หน้า : 103/128



อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอทาบอ โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงสูงและแรงต่ําเพื่อการเกษตรสายบ้านราษฎรสามัคคีถึงบ้านบักหุง 
หมูที่ 7

จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าสวนภูมิภาค สาขา
ทาบอ เพื่อดําเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ําเพื่อ
การเกษตรสายบ้านราษฎรสามัคคีถึงบ้านบักหุง หมูที่ 7
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616
 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791
 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4427
 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5426
 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1618
 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 6192
 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 ลําดับที่ 30 หน้า 14 (กองชาง)
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 564,560 บาท
งบบุคลากร รวม 184,560 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 184,560 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 184,560 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จ้าง โดยจายให้กับพนักงานจ้าง  ดังนี้
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ  
- พนักงานขับรถบรรทุกขยะ จํานวน  1  อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  (สํานักงานปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 380,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 380,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 380,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตาง ๆ ที่อยูในราย
ละเอียดของรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ คาจ้างเหมาบริการ
แบกหามสัมภาระ และคาจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ตามความจําเป็น
เหมาะสม ดังนี้ 
-คาจ้างกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองทาบอ 
-คาจ้างเหมาพนักงานเก็บขยะ จํานวน 2 คน เดือนละ 7,000
 บาท จํานวน 12 เดือน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค (สํานักงานปลัด)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 90,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการ TO BE NUMBER ONE จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการ TO BE NUMBER ONE 
เชน โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถาน
ที่ คาใช้จายในพิธีเปดและปด คาวัสดุ เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คา
หนังสือ  คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ คา
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
อาหาร คาป้ายโครงการ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ  ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) หน้าที่ 147
 ลําดับที่ 14 (สํานักงานปลัด)       

วันที่พิมพ : 5/10/2563  10:57:52 หน้า : 107/128



โครงการจัดกิจกรรมกตัญญูผู้สูงอายุ จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการจัดกิจกรรม
กตัญญูผู้สูงอายุ โดยมีคาใช้จายประกอบด้วยคารับรองผู้ที่เชิญมา
รวมงานและผู้มารวมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค ได้แก คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารและเครื่องดื่มไมมี
แอลกอฮอล คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่ คาป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 หน้าที่ 82 ลําดับที่  4 (กองการ
ศึกษา)      
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โครงการสงเสริมชมรมผู้พิการตําบลหนองนาง จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมชมรมผู้พิการตําบล
หนองนาง เชน โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแตงสถานที่ คาใช้จายในพิธีเปดและปด คาวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ  คาหนังสือ  คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณ
ตางๆ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร คาตอบแทน
วิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาป้าย
โครงการ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 หน้าที่ 80  ลําดับที่ 2 (สํานัก
งานปลัด)
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสงเสริมสนับสนุนการจัดประชุม
ประชาคมหมูบ้าน/ตําบลขององคการบริหารสวนตําบลหนองนาง

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสงเสริม
สนับสนุนการจัดประชุมประชาคมหมูบ้าน/ตําบลขององคการ
บริหารสวนตําบลหนองนาง เชน โดยจายเป็นคาใช้จาย คา
วัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสาร
และสิ่งพิมพ คาหนังสื  คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร คาเชา
อุปกรณตางๆ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาอาหาร คาป้ายโครงการ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการ  ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12
 มีนาคม 2553 เรื่อง การสนับสนุนแผนชุมชนสูการพัฒนาท้องถิ่น
แบบบูรณาการ  
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 หน้า 61  ลําดับที่  5 (สํานักงาน
ปลัด)

วันที่พิมพ : 5/10/2563  10:57:52 หน้า : 110/128



โครงการอบรมให้ความรู้พัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการอบรมให้ความรู้พัฒนา
คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เชน โดยจายเป็น
คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่ คาใช้จายในพิธี
เปดและปด คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาถายเอกสาร คา
พิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือ คาใช้จายในการติดตอสื่อ
สาร คาเชาอุปกรณตางๆ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาป้ายโครงการ คาใช้จายอื่น
ที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 140
 ลําดับที่ 2 (สํานักงานปลัด)
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 220,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 220,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายการจัดทําโครงการแขงขันกีฬาเยาวชน
ต้านยาเสพติดโดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาชุดกีฬา คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาอาหารวางและเครื่องดื่มไมมีแอลกอ
ฮอลล คาใช้จายอื่น ได้แก คาเชาหรือคาเตรียมสนามแขงขัน คา
อุปกรณกีฬา คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจําสนาม คาตอบแทนเจ้า
หน้าที่จัดการแขงขันกีฬา คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาจัดทํา
ป้ายชื่อหรือทีมผู้เข้ารวมแขงขันและหรือคาจัดทําเกียรติบัตรหรือ
ประกาศเกียรติคุณ  คาโลหรือถ้วยรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการแขง
ขัน เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลเพื่อมอบให้
ผู้ชนะการแขงขัน คาใช้จายอื่นๆ เชน การจัดพิธีเปด-ปดการแขง
ขันกีฬา ริ้วขบวน    คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่ ได้แก คาสถานที่
จัดงาน เชน คาเชาหรือคาบํารุง คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณ
ที่จําเป็นในการจัดงาน รวมคาติดตั้งและคารื้อถอน เชน  เครื่อง
เสียง เต้นท เวที คาใช้จายเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย เชน คาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยหรืออื่นๆ คาจ้าง
เหมาทําความสะอาด คาใช้จายในการตกแตง จัดสถานที่ คา
สาธารณูปโภคตางๆ เชน กระแสไฟฟ้า น้ําประปา รวมถึงคาติด
ตั้ง คาเชาอุปกรณ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดระยะเวลาที่จัด
งาน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563  ลําดับที่ 1 หน้า 76  (กองการ
ศึกษาฯ) 
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โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณกีฬา จํานวน 70,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณกีฬา ให้กับ
ชุมชนในตําบลหนองนาง ใช้ในการฝึกซ้อม เชน ลูกฟุตบอล ลูก
วอลเลยบอล ลูกตะกร้อ ลูกเปตองไม้ตีปงปอง ตาขายกีฬา ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 ลําดับที่  2  หน้า 77  (กองการ
ศึกษา)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสืบสานประเพณี
ลอยกระทง โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาใช้จายพิธีทาง
ศาสนา คารับรองผู้ที่เชิญมารวมงานและผู้มารวมประกอบ
กิจกรรมตามวัตถุประสงค ได้แก คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
อาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล  คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่
และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ได้แก คาสถานที่จัด
งาน เชน คาเชาหรือคาบํารุง  เชน เครื่องโปรเจคเตอร เครื่อง
เสียง เต้นท เวที คาใช้จายเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย เชน คาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยหรืออื่นๆ คาจ้าง
เหมาทําความสะอาด คาใช้จายในการตกแตง จัดสถานที่ คา
สาธารณูปโภคตางๆ เชน กระแสไฟฟ้า น้ําประปา โทรทัศน รวม
ถึงคาติดตั้ง คาเชาอุปกรณ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดระยะเวลาที่
จัดงาน คาใช้จายในการประกวดหรือแขงขัน ได้แก คาตอบแทน
กรรมการตัดสิน คาโล หรือถ้วยรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวด
หรือการแขงขันเป็นการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลที่
มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือแขงขัน  คามหรสพ การแสดง และ
คาใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน เชน สื่อประเภทสิ่ง
พิมพตางๆ  คาจ้างเหมาทําป้ายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ คาใช้จาย
อื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) ลําดับที่ 17
 หน้า 117 (กองการศึกษาฯ)
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 2,503,960 บาท

งบลงทุน รวม 2,503,960 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,503,960 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

กอสร้างรางระบายน้ํา คสล.ภายในหมูบ้าน หมูที่ 9 เริ่มจากโนนสด
ใสซอย 9 ถึง โนนสดใส ซอย 5 ข้างโรงเรียน

จํานวน 401,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาดําเนินการโครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล
.ภายในหมูบ้าน หมูที่ 9 เริ่มจากโนนสดใสซอย 9 ถึงโนนสด
ใส ซอย 5 ข้างโรงเรียน  ชวงที่ 1 ยาว 172 เมตร ชวงที่ 2
 ยาว 62 เมตร ขนาดความกว้าง 0.30 เมตร ความลึก 0.40
 เมตร ความหนา 0.10 เมตร พร้อมฝาปด ระยะทางรวมความ
ยาว 234  เมตร ตามแบบ อบต.หนองนาง กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 ลําดับที่  37 หน้า 36  (กอง
ชาง)
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โครงการกอสร้างถนน คสล.จากบ้านนายบรรเลง โคตรชมภู หมูที่ 1 
บ้านนาน้ําพาย

จํานวน 322,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการกอสร้างถนน คสล. จากบ้านนาย
บรรเลง โคตรชมภู หมูที่ 1 บ้านนาน้ําพาย ผิวจราจรกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 158 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังกว้างข้าง
ละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา 636.00 ตร
.เมตร ตามแบบ อบต.หนองนาง กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 ลําดับที่ 1 หน้า 21 (กองชาง)

โครงการกอสร้างถนน คสล.จากบ้านนายบัณฑิต ใจใหญ ถึง บ้าน
นายบุญสง กองล้อม หมูที่ 5

จํานวน 406,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาดําเนินการโครงการกอสร้างถนน คสล.จากบ้าน
นายบัณฑิต ใจใหญ ถึงบ้านนายบุญสง กองล้อม หมูที่ 5 ผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทาง
ลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไมน้อย
กวา 800.00 ตร.เมตร ตามแบบ อบต.หนองนาง กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 ลําดับที่  22 หน้า 30 (กองชาง)
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โครงการกอสร้างถนน คสล.จากหน้าบ้านที่ทําการผู้ใหญบ้าน ถึง 
คลองสงน้ํา หมูที่ 8

จํานวน 412,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาดําเนินการโครงการกอสร้างถนน คสล.จากหน้า
บ้านที่ทําการผู้ใหญบ้านถึงคลองสงน้ํา หมูที่ 8 ผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรัง
กว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา 825.00
 ตร.เมตร ตามแบบ อบต.หนองนาง กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 ลําดับที่  34 หน้า 35  (กอง
ชาง)

โครงการกอสร้างถนน คสล.เส้นทางเข้าป่าช้าบ้านนาดง หมูที่ 2 จํานวน 360,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการโครงการกอสร้างถนน คสล. เส้นทาง
เข้าป่าช้าบ้านนาดง หมูที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 251
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา 753.00
 ตร.เมตร ตามแบบ อบต.หนองนาง กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 ลําดับที่ 7 หน้า 24  (กองชาง)
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โครงการกอสร้างถนน คสล.เส้นบ้านนายบุญมี ขวาของ ถึง สี่แยก
บ้านนางประนอม มุขพรม หมูที่ 3

จํานวน 98,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการโครงการกอสร้างถนน คสล. เส้นบ้าน
นายบุญมี ขวาของ ถึงสี่แยกบ้านนางประนอม มุขพรม หมูที่ 3 ผิว
จราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 39.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล
ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไมน้อย
กวา 195.00 ตร.เมตร ตามแบบ อบต.หนองนาง กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 ลําดับที่ 13 หน้า 26  (กองชาง)

โครงการกอสร้างถนน คสล.เส้นบ้านนายมวย ยศธะเสน ถึง วัด
สุวรรณภูมิ หมูที่ 10

จํานวน 399,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการโครงการกอสร้างถนน คสล. เส้นบ้าน
นายมวย ยศธะเสน ถึงวัดสุวรรณภูมิ หมูที่ 10  ผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทาง
ลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไมน้อย
กวา 800.00 ตร.เมตร ตามแบบ อบต.หนองนาง กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 ลําดับที่ 44 หน้า 39  (กองชาง)

เงินชดเชยคางานกอสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้(คา K) จํานวน 105,960 บาท

เพื่อตั้งเป็นคาชดเชยคางานกอสร้างตามสัญญาแบบปรับราคา
ได้(คา K)
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แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 50,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการประชาอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการประชาอาสาปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติ เชน คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ คาพันธุกล้าไม้ คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จํา
เป็น ฯลฯ  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่  141
  ลําดับที่ 5 (สํานักงานปลัด)

โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระ
เกียรติ เชน คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ คาพันธุหญ้าแฝก คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จํา
เป็น ฯลฯ  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่  142
 ลําดับที่ 7 (สํานักงานปลัด)
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เชน คาป้ายประชา
สัมพันธ คาป้ายโครงการ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ คาอุปกรณ และคาใช้จายอื่นๆที่
จําเป็น ฯลฯ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 142
 ลําดับที่ 8 (สํานักงานปลัด)
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 485,000 บาท

งบบุคลากร รวม 360,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 360,000 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 324,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จ้าง โดยจายให้กับพนักงานจ้าง  ดังนี้
(1) พนักงานจ้างทั่วไป  
 - พนักงานผลิตน้ําประปา  จํานวน 3 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  (สํานักงานปลัด)
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิฯลฯ
 ให้แกพนักงานจ้าง โดยจายให้กับพนักงานจ้าง  ดังนี้
(1) พนักงานจ้างทั่วไป
-พนักงานผลิตน้ําประปา  จํานวน 3 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  (กองชาง)

งบลงทุน รวม 125,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 125,000 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

จัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบจุมใต้น้ํา จํานวน 125,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเครื่องสูบน้ําแบบจุมใต้น้ํา ประปาหมูบ้านที่ใช้งาน
ไมได้ ที่อยูในความรับผิดชอบของ อบต.หนองนาง
คุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้
1. เครื่องสูบน้ําบาดาลชนิด  ซับเมิสซิเบิล 1 เครื่อง  ประกอบด้วย
1.1 ตัวเครื่องสูบน้ําแบบซับเมิสซิเบิล  จํานวน 1 ตัว
1.2 มอเตอรไฟฟ้าขับเคลื่อนเครื่องสูบน้ํา  จํานวน 1 ตัว
1.3 อุปกรณประกอบเครื่องสูบน้ํา จํานวน 1 ตัว
2. เป็นเครื่องสูบน้ําบาดาลที่สามารถใช้ติดตั้งลงในบอน้ํา
บาดาล ขนาด 4 นิ้ว ได้
3. ตัวเครื่องสูบน้ําแบบซับเมิสซิเบิล  จํานวน 1 ตัว ตามข้อ 1.1 มี
รายละเอียด  ดังนี้ 
3.1 มีตัวเรือนสูบน้ําทําด้วย  STAINLESS STEEL 
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หรือ CAST IRON 
3.2 มีเพลาขับทําด้วย  STAINLESS STEEL  
3.3 เป็นเครื่องสูบน้ําที่สามารถสูบน้ําได้ปริมาณน้ําไมน้อยกวา 7
 ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง (m3/h) ที่ความสูงสงรวม (TDH)  100
 เมตร ที่ความเร็วรอบระหวาง 2,700-3,000 รอบ/นาที 
3.4 มีประสิทธิภาพการสูบไมต่ํากวาร้อยละ  55  ที่ความสูงสง
รวม  100 เมตร
3.5 มี  CHECK  VALVE  กันน้ําไหลกลับในตัวเรือนสูบ
4. มอเตอรขับเคลื่อนเครื่องสูบน้ํา จํานวน 1 ตัว ตามข้อ 1.2 มี
รายละเอียดดังนี้
4.1 เป็นมอเตอรไฟฟ้าที่ใช้กับไฟฟ้า 1 เฟส 220 โวลท 50 เฮิรท
 ให้กําลังไมน้อยกวา 1.5 แรงม้า (1.1 กิโลวัตต) ที่ความเร็วรอบ
ระหวาง  2,700-3,000  รอบ/นาที
4.2 มอเตอรไฟฟ้า ชนิดใช้ตอกับเครื่องสูบน้ําด้วยข้อตอเพลาทํา
ด้วย STAINLESS STEEL โดยประกอบมาเป็นชุด
4.3 ระบบของมอเตอรไฟฟ้า จะต้องเป็นชนิด
 - WATER  LUBRICATED  CARBON  BEARING  SYSTEM
 - HERMETICEL  SEALED  STATER
 - BUILT – IN  LIGTNING  ARRESTORS
 - LIP   TYPE  SHAFT   SEAL
 - DOWNWARD  THRUST  NOT  LESS  THAN    400   LBS
4.4 เป็นมอเตอรไฟฟ้าที่ตอกับสายไฟฟ้า  ชนิดตอแบบปลั๊กเสียบ
ขันเกลียวยึดแนนด้วยข้อตอเกลียว
4.5 มีชุดสําหรับสตารทมอเตอร ที่ออกแบบมาจากบริษัทผู้ผลิต
มอเตอร
5. อุปกรณประกอบเครื่องสูบน้ํา จํานวน 1 ชุด  ตามข้อ 1.3  มี
รายละเอียดดังนี้
5.1 มีฝาครอบปากบอบาดาลเป็นแผนเหล็กหนาไมน้อยกวา 12
 มิลลิเมตร เส้นผาศูนยกลาง 20 เซนติเมตร ใช้ทอสั้น ASTM. 
หรือ API. เส้นผาศูนยกลาง1.5 นิ้ว ยาว 35 เซนติเมตร  ทําเกลียว
หัว–ท้าย ร้อยตรงกลางแล้วเชื่อมโดยรอบทั้งบนและลาง เจาะรู  2
  รู สําหรับร้อยสายไฟและวัดระดับน้ํา
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5.2  มีสายไฟฟ้าสําหรับตอไฟฟ้าจากมอเตอรไฟฟ้า ชนิด VCT (
เส้นลวดทองแดงฝอยอบ ,ฉนวนหุ้ม (PVC) ขนาด  3 x 15 ตาราง
มิลลิเมตร  ความยาวไมน้อยกวา 40  เมตร
หมายเหตุ  ในกรณีที่เป็นมอเตอร 3 เฟส 380 โวลท ให้ตัดข้อ 4.5
 ออก
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1/2563 หน้าที่ 8 ลําดับที่ 3

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 9,148,218 บาท

งบกลาง รวม 9,148,218 บาท
งบกลาง รวม 9,148,218 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 120,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมพร้อมคาปรับของ
พนักงานจ้าง  
-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมพร้อมคาปรับของ
พนักงานจ้าง (ที่ไมรวมคาใช้จายร้อยละ 40) 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ หนังสือสั่งการ ดังนี้  
-พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533  

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ในอัตราร้อยละ 0.2
 ของคาจ้างโดยประมาณทั้งป 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
-พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 6,098,400 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยผู้สูง
อายุมีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพตามระเบียบฯ
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6
/ว 1994 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 148
  ลําดับที่ 1

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือสงเคราะหเบี้ยยังชีพคนพิการ โดยผู้
พิการมีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพตามระเบียบฯ   
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562  
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6
/ว 1994 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 148
  ลําดับที่ 2
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 72,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส โดยผู้
ป่วยเอดสมีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพตามระเบียบฯ
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้       
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6
/ว 1994 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 148
 ลําดับที่ 3
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สํารองจาย จํานวน 138,114 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น
หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัยหรือคาดวาจะ
เกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปญหาความเดือด
ร้อนของประชาชนเป็นสวนรวมได้ เชน การป้องกันและแก้ไข
ปญหาอุทกภัย น้ําป่าไหลหลาก แผนดินถลม ภัยแล้ง ภัย
หนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน ฯลฯ เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1179 ลงวันที่ 15 เมายน 2563 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2559 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684 ลง
วันที่ 8 กุมภาพันธ 2560 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768 ลง
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว 4014 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว 4967 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4
/ว 5141 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2562 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4
/ว 1022 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4
/ว 1656 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2563 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0820.3
/ว 4930 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562  
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รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการตั้งงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 149
 ลําดับที่ 8   

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) จํานวน 220,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหาร
สวนตําบลหนองนาง
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการตั้งงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   หน้าที่ 149
 ลําดับที่    7

เงินชวยพิเศษ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยพิเศษกรณีพนักงานสวนท้องถิ่น ผู้รับ
บํานาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแกความตาย

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 179,704 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.) ในอัตราร้อยละ 1 ของงบประมาณรายรับทุก
ประเภท ยกเว้นประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้/เงิน
บริจาคและเงินอุดหนุน
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0819.2/ว 1212
 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563 
-หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 34 ลงวัน
ที่ 30 กันยายน 2562
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 10,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน

200,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ (สปสช.)

220,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 72,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

120,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,098,400

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

179,704

สํารองจ่าย 138,114

เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,100,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 10,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน

200,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ (สปสช.)

220,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 72,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

120,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,098,400

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

179,704

สํารองจ่าย 138,114

เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,100,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,800,000 1,800,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 324,000 519,480 138,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

36,000 12,000

เงินเดือนพนักงาน 1,022,640 360,240

เงินประจําตําแหน่ง 42,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 20,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

100,000 20,000

ค่าเช่าบ้าน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

4,800

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 788,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 400,000 328,800 1,195,980 2,906,260

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 1,000 1,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

36,000 24,000 27,100 135,100

เงินเดือนพนักงาน 214,560 721,042 210,840 3,140,400 5,669,722

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 132,000 216,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000 80,000 110,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

10,000 300,000 430,000

ค่าเช่าบ้าน 36,000 36,000 204,000 276,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

15,000 19,800

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 5,000 380,000 650,000 800,000 2,623,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

55,000 55,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการ

30,000

ค่าใชจ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลและ
นายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้ และพวง
มาลา

โครงการ TO BE 
NUMBER ONE

10,000

โครงการแข่งขันกีฬา
เยาวชนต้านยาเสพติด

150,000

โครงการจัดกิจกรรม
กตัญญูผู้สูงอายุ

40,000

วันที่พิมพ์ : 5/10/2563  10:58:34 หน้า : 5/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการ

50,000 80,000

ค่าใชจ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

100,000 100,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

30,000 30,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลและ
นายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล

600,000 600,000

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้ และพวง
มาลา

20,000 20,000

โครงการ TO BE 
NUMBER ONE

10,000

โครงการแข่งขันกีฬา
เยาวชนต้านยาเสพติด

150,000

โครงการจัดกิจกรรม
กตัญญูผู้สูงอายุ

40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

โครงการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์กีฬา

70,000

โครงการปกป้องและ
เชิดชูสถาบันพระมหา
กษัตริย์

โครงการประชา
อาสาปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติ

20,000

โครงการปลูกหญ้าแฝก
เฉลิมพระเกียรติ

10,000

โครงการป้องกันและ
ระงับโรคติดต่อ

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่/เทศกาล
สงกรานต์

โครงการฝึกทบทวนชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์การ
บริหารส่วนตําบลหนอง
นาง

วันที่พิมพ์ : 5/10/2563  10:58:34 หน้า : 7/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

15,000 15,000

โครงการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์กีฬา

70,000

โครงการปกป้องและ
เชิดชูสถาบันพระมหา
กษัตริย์

50,000 50,000

โครงการประชา
อาสาปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติ

20,000

โครงการปลูกหญ้าแฝก
เฉลิมพระเกียรติ

10,000

โครงการป้องกันและ
ระงับโรคติดต่อ

30,000 30,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่/เทศกาล
สงกรานต์

50,000 50,000

โครงการฝึกทบทวนชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์การ
บริหารส่วนตําบลหนอง
นาง

50,000 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง

โครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคเอดส์

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และควบคุมป้องกันไข้
เลือดออก

โครงการวันคล้ายวัน
พระบรมราชสมภพของ 
พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรม
นาถบพิตร (วันชาติและ
วันพ่อแห่งชาติ)

โครงการวันคล้ายวัน
สวรรคตของพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรม
นาถบพิตร (13 ตุลาคม)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง

50,000 50,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคเอดส์

5,000 5,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และควบคุมป้องกันไข้
เลือดออก

160,000 160,000

โครงการวันคล้ายวัน
พระบรมราชสมภพของ 
พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรม
นาถบพิตร (วันชาติและ
วันพ่อแห่งชาติ)

10,000 10,000

โครงการวันคล้ายวัน
สวรรคตของพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรม
นาถบพิตร (13 ตุลาคม)

10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว มหาวชิราลง
กรณ บดินทรเทพยวราง
กูร (28 กรกฎาคม)

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง (วันแม่
แห่งชาติ 12 สิงหาคม)

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณพระบรม
ราชินี (3 มิถุนายน)

โครงการส่งเสริมชมรมผู้
พิการตําบลหนองนาง

10,000

โครงการส่งเสริมสภา
เด็กและเยาวชนตําบล
หนองนาง

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าจัดการเรียน
การสอน)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว มหาวชิราลง
กรณ บดินทรเทพยวราง
กูร (28 กรกฎาคม)

20,000 20,000

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง (วันแม่
แห่งชาติ 12 สิงหาคม)

10,000 10,000

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณพระบรม
ราชินี (3 มิถุนายน)

20,000 20,000

โครงการส่งเสริมชมรมผู้
พิการตําบลหนองนาง

10,000

โครงการส่งเสริมสภา
เด็กและเยาวชนตําบล
หนองนาง

20,000 20,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าจัดการเรียน
การสอน)

79,900 79,900
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าหนังสือ
เรียน,ค่าอุปกรณ์การ
เรียน,ค่าเครื่องแบบนัก
เรียน,ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน)

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (อาหารกลางวัน)

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระนางเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าหนังสือ
เรียน,ค่าอุปกรณ์การ
เรียน,ค่าเครื่องแบบนัก
เรียน,ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน)

53,580 53,580

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (อาหารกลางวัน)

230,300 230,300

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระนางเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

30,000 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระนางเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี

โครงการสํารวจที่ดิน
และทะเบียนทรัพย์สิน

โครงการสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง

100,000

โครงการองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเคลื่อนที่พบป
ระชาชน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระนางเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี

5,000 5,000

โครงการสํารวจที่ดิน
และทะเบียนทรัพย์สิน

100,000 100,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง

100,000

โครงการองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเคลื่อนที่พบป
ระชาชน

10,000 10,000

วันที่พิมพ์ : 5/10/2563  10:58:34 หน้า : 16/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯสยามบรมราช
กุมารี

20,000

โครงการอบรม สัมมนา 
ทัศนศึกษาดูงานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการให้
บริการตามโครงการ
พระราชดําริด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง ของ
เจ้าหน้าที่ ส.อบต. อ
สม.กลุ่มอาชีพ หัวหน้า
ส่วนราชการ และคณะ
กรรมการหมู่บ้าน นัก
เรียน นักศึกษา 
ประชาชนทั่วไป
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯสยามบรมราช
กุมารี

20,000

โครงการอบรม สัมมนา 
ทัศนศึกษาดูงานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการให้
บริการตามโครงการ
พระราชดําริด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง ของ
เจ้าหน้าที่ ส.อบต. อ
สม.กลุ่มอาชีพ หัวหน้า
ส่วนราชการ และคณะ
กรรมการหมู่บ้าน นัก
เรียน นักศึกษา 
ประชาชนทั่วไป

200,000 200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการส่งเสริมสนับ
สนุนการจัดประชุม
ประชาคมหมู่
บ้าน/ตําบลขององค์การ
บริหารส่วนตําบลหนอง
นาง

10,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้พัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 50,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 150,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

วัสดุเครื่องดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการส่งเสริมสนับ
สนุนการจัดประชุม
ประชาคมหมู่
บ้าน/ตําบลขององค์การ
บริหารส่วนตําบลหนอง
นาง

10,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้พัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 10,000 20,000 140,000 220,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 20,000 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 100,000 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 110,000 150,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 150,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 350,000 350,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 10,000 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 50,000 70,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

15,000 15,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 786,240 786,240

วัสดุการเกษตร 5,000 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุสํานักงาน 30,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 6,000

เครื่องปรับอากาศ 28,000

เครื่องปรับอากาศ 
12,000 BTU

ชุดโซฟารับแขก

ตู้เก็บเอกสาร ๒ บาน
ทึบ

ตู้เก็บเอกสาร แบบ
กระจกบานเลื่อน

โต๊ะทํางาน 20,000

โต๊ะสํานักงาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 25,000 25,000

วัสดุสํานักงาน 30,000 110,000 170,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

50,000 50,000

ค่าไฟฟ้า 700,000 700,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 15,000 15,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 50,000 50,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 18,000 24,000

เครื่องปรับอากาศ 23,000 51,000

เครื่องปรับอากาศ 
12,000 BTU

17,000 17,000

ชุดโซฟารับแขก 20,000 20,000

ตู้เก็บเอกสาร ๒ บาน
ทึบ

15,000 15,000

ตู้เก็บเอกสาร แบบ
กระจกบานเลื่อน

15,000 15,000

โต๊ะทํางาน 20,000

โต๊ะสํานักงาน 24,000 24,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 53,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ โน๊ต
บุ๊ค

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ค

เครื่องพิมพ์ 6,300

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED สี

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดํา ชนิด 
Network

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เครื่องคอริ่งเจาะ
คอนกรีต

25,000

เครื่องตัดคอนกรีต 26,000

ชุดเก็บลูกปูน 7,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้า

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 53,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ โน๊ต
บุ๊ค

44,000 44,000

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ค

32,000 32,000

เครื่องพิมพ์ 8,900 15,200

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED สี

15,000 15,000

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดํา ชนิด 
Network

15,000 15,000

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เครื่องคอริ่งเจาะ
คอนกรีต

25,000

เครื่องตัดคอนกรีต 26,000

ชุดเก็บลูกปูน 7,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้า 19,000 19,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

40,000 40,000

ครุภัณฑ์การเกษตร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
จัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบ
จุ่มใต้น้ํา

125,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ก่อสร้างรางระบายน้ํา 
คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่
ที่ 9 เริ่มจากโนนสดใส
ซอย 9 ถึง โนนสดใส 
ซอย 5 ข้างโรงเรียน

401,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.จากบ้านนาย
บรรเลง โคตรชมภู หมู่ที่ 
1 บ้านนาน้ําพาย

322,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.จากบ้านนาย
บัณฑิต ใจใหญ่ ถึง บ้าน
นายบุญส่ง กองล้อม หมู่
ที่ 5

406,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.จากหน้าบ้านที่ทํา
การผู้ใหญ่บ้าน ถึง 
คลองส่งน้ํา หมู่ที่ 8

412,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.เส้นทางเข้าป่าช้า
บ้านนาดง หมู่ที่ 2

360,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
จัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบ
จุ่มใต้น้ํา

125,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ก่อสร้างรางระบายน้ํา 
คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่
ที่ 9 เริ่มจากโนนสดใส
ซอย 9 ถึง โนนสดใส 
ซอย 5 ข้างโรงเรียน

401,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.จากบ้านนาย
บรรเลง โคตรชมภู หมู่ที่ 
1 บ้านนาน้ําพาย

322,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.จากบ้านนาย
บัณฑิต ใจใหญ่ ถึง บ้าน
นายบุญส่ง กองล้อม หมู่
ที่ 5

406,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.จากหน้าบ้านที่ทํา
การผู้ใหญ่บ้าน ถึง 
คลองส่งน้ํา หมู่ที่ 8

412,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.เส้นทางเข้าป่าช้า
บ้านนาดง หมู่ที่ 2

360,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.เส้นบ้านนายบุญมี 
ขวาของ ถึง สี่แยกบ้าน
นางประนอม มุขพรม 
หมู่ที่ 3

98,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.เส้นบ้านนายมวย 
ยศธะเสน ถึง วัด
สุวรรณภูมิ หมู่ที่ 10

399,000

เงินชดเชยค่างานก่อ
สร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้(ค่า K)

105,960

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

300,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านนาน้ําพาย

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.เส้นบ้านนายบุญมี 
ขวาของ ถึง สี่แยกบ้าน
นางประนอม มุขพรม 
หมู่ที่ 3

98,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.เส้นบ้านนายมวย 
ยศธะเสน ถึง วัด
สุวรรณภูมิ หมู่ที่ 10

399,000

เงินชดเชยค่างานก่อ
สร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้(ค่า K)

105,960

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

300,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านนาน้ําพาย

200,000 200,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

200,000 200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอ
ท่าบ่อ

10,000

อุดหนุนเหล่ากาชาด
จังหวัดหนองคาย

10,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการค่ายวิชาการ

โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมนัก
เรียน

อุดหนุนการแข่งขันกีฬา
นักเรียนเครื่อสถาน
ศึกษาที่ 7 (ท่าบ่อ 2)

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภอท่าบ่อ 
โครงการขยายเขตไฟฟ้า
การเกษตรจากคลองส่ง
น้ําชลประทานถึงวัด
เชียงขวัญ หมู่ที่ 3

150,000

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภอท่าบ่อ 
โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ํา หมู่ที่ 4

200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอ
ท่าบ่อ

10,000

อุดหนุนเหล่ากาชาด
จังหวัดหนองคาย

10,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,324,000 1,324,000

โครงการค่ายวิชาการ 10,000 10,000

โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมนัก
เรียน

10,000 10,000

อุดหนุนการแข่งขันกีฬา
นักเรียนเครื่อสถาน
ศึกษาที่ 7 (ท่าบ่อ 2)

20,000 20,000

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภอท่าบ่อ 
โครงการขยายเขตไฟฟ้า
การเกษตรจากคลองส่ง
น้ําชลประทานถึงวัด
เชียงขวัญ หมู่ที่ 3

150,000

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภอท่าบ่อ 
โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ํา หมู่ที่ 4

200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภอท่าบ่อ 
โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงสูงและแรงต่ําพร้อม
หม้อแปลง เส้นทางสระ
หลวงถึงหนองตูม หมู่ที่ 
6

200,000

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภอท่าบ่อ 
โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงสูงและแรงต่ําเพื่อ
การเกษตรสายบ้าน
ราษฎร์สามัคคีถึงบ้าน
บักหุ่ง หมู่ที่ 7

200,000

รวม 9,148,218 485,000 50,000 2,503,960 320,000 90,000 4,098,220 550,240
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภอท่าบ่อ 
โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงสูงและแรงต่ําพร้อม
หม้อแปลง เส้นทางสระ
หลวงถึงหนองตูม หมู่ที่ 
6

200,000

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภอท่าบ่อ 
โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงสูงและแรงต่ําเพื่อ
การเกษตรสายบ้าน
ราษฎร์สามัคคีถึงบ้าน
บักหุ่ง หมู่ที่ 7

200,000

รวม 649,560 4,484,062 1,474,640 11,646,100 35,500,000
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