
 
 

ขอ้บญัญตัอิงค์การบรหิารสว่นตาํบล 
 
 

 เรือ่ง  
 
 

งบประมาณรายจา่ย 
ประจาํปีงบประมาณพ.ศ.2562 

  
 

ของ 
 
 

องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลหนองไมไ้ผ ่
อาํเภอหนองบุญมาก  จงัหวดันครราชสมีา 



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองไม้ไผ่

              บัดนีถึงเวลาทีคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองไม้ไผ่ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองไม้ไผ่อีกครังหนึง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลหนองไม้ไผ่จึงขอชีแจงให้ท่าน
ประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไป
นี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัวไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 19,255,880.11 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 6,382,355.04 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 7,235,636.02 บาท

1.1.4 รายการทีได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 1 โครงการ รวม 269,028.48 บาท

1.1.5 รายการทีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 12 โครงการ รวม 954,071.50 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จํานวน 23,656,050.28 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 84,759.77 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 95,766.00 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 86,801.23 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 1,580.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 12,386,085.28 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 11,001,058.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 17,994,495.26 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 4,248,929.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 7,648,095.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 4,454,171.26 บาท

งบลงทุน จํานวน 393,300.00 บาท

งบรายจ่ายอืน จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,250,000.00 บาท

(4) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินสะสม จํานวน 1,815,700.00 บาท

(6) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 4,520,525.00 5,974,980.00 5,461,150.00

งบบุคลากร 8,798,474.00 11,701,290.00 10,233,825.00

งบดําเนินงาน 3,993,665.37 7,298,730.00 8,717,725.00

งบลงทุน 3,549,890.00 2,768,500.00 3,201,300.00

งบรายจ่ายอืน 20,000.00 30,000.00 30,000.00

งบเงินอุดหนุน 1,085,743.00 1,226,500.00 1,136,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 21,968,297.37 29,000,000.00 28,780,000.00

รวม 21,968,297.37 29,000,000.00 28,780,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองไม้ไผ่
อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

รายรับจริง ปี  2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 108,727.30 92,000.00 109,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 72,317.80 62,500.00 77,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 145,208.09 120,000.00 150,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 11,100.00 16,000.00 13,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 337,353.19 290,500.00 349,000.00

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดภาษีจัดสรร 14,545,747.75 15,096,000.00 14,731,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 14,545,747.75 15,096,000.00 14,731,000.00

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป 10,549,826.00 13,613,500.00 13,700,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 10,549,826.00 13,613,500.00 13,700,000.00

รวม 25,432,926.94 29,000,000.00 28,780,000.00



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ องค์การบริหารส่วนตําบลหนองไม้ไผ่
อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 10,286,325

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 290,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 6,948,625

แผนงานสาธารณสุข 160,000

แผนงานเคหะและชุมชน 4,708,900

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 360,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 395,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร 170,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 5,461,150

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 28,780,000





ส่วนที 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองไม้ไผ่

อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา



แผนงานบริหารงานทัวไป

งานงบ งานบริหารทัวไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 4,687,825 570,000 1,255,000 6,512,825

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,225,520 0 0 2,225,520

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,462,305 570,000 1,255,000 4,287,305

งบดําเนินงาน 2,420,000 95,000 1,060,000 3,575,000

    ค่าตอบแทน 540,000 50,000 685,000 1,275,000

    ค่าใช้สอย 1,285,000 45,000 260,000 1,590,000

    ค่าวัสดุ 285,000 0 110,000 395,000

    ค่าสาธารณูปโภค 310,000 0 5,000 315,000

งบลงทุน 117,000 0 51,500 168,500

    ค่าครุภัณฑ์ 117,000 0 51,500 168,500

งบรายจ่ายอืน 30,000 0 0 30,000

    รายจ่ายอืน 30,000 0 0 30,000

                                             รวม 7,254,825 665,000 2,366,500 10,286,325

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม

งบดําเนินงาน 60,000 230,000 290,000

    ค่าใช้สอย 60,000 230,000 290,000

                                             รวม 60,000 230,000 290,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองไม้ไผ่
อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา รวม

งบบุคลากร 2,642,000 0 2,642,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,642,000 0 2,642,000

งบดําเนินงาน 2,898,725 50,000 2,948,725

    ค่าตอบแทน 385,000 0 385,000

    ค่าใช้สอย 1,595,000 50,000 1,645,000

    ค่าวัสดุ 918,725 0 918,725

งบลงทุน 221,900 0 221,900

    ค่าครุภัณฑ์ 221,900 0 221,900

งบเงินอุดหนุน 1,136,000 0 1,136,000

    เงินอุดหนุน 1,136,000 0 1,136,000

                                             รวม 6,898,625 50,000 6,948,625

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

สาธารณสุข รวม

งบดําเนินงาน 160,000 160,000

    ค่าใช้สอย 160,000 160,000

                                             รวม 160,000 160,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน รวม

งบบุคลากร 1,079,000 1,079,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,079,000 1,079,000

งบดําเนินงาน 819,000 819,000

    ค่าตอบแทน 219,000 219,000

    ค่าใช้สอย 205,000 205,000

    ค่าวัสดุ 395,000 395,000

งบลงทุน 2,810,900 2,810,900

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 2,810,900 2,810,900

                                             รวม 4,708,900 4,708,900



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดําเนินงาน 360,000 360,000

    ค่าใช้สอย 360,000 360,000

                                             รวม 360,000 360,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน รวม

งบดําเนินงาน 295,000 100,000 395,000

    ค่าใช้สอย 255,000 100,000 355,000

    ค่าวัสดุ 40,000 0 40,000

                                             รวม 295,000 100,000 395,000

แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน 170,000 170,000

    ค่าใช้สอย 170,000 170,000

                                             รวม 170,000 170,000

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 5,461,150 5,461,150

    งบกลาง 5,461,150 5,461,150

                                             รวม 5,461,150 5,461,150



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

สมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ 100,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 36,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 120,250

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 3,834,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

150,800

สํารองจ่าย 224,100

เบียยังชีพคนพิการ 996,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 485,000 660,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 80,000 80,000

เงินเดือนพนักงาน 472,000 1,860,000

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 15,000 25,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

วันทีพิมพ์ : 27/8/2561  18:06:55 หน้า : 1/18



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

สมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ 100,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 36,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 120,250

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 3,834,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

150,800

สํารองจ่าย 224,100

เบียยังชีพคนพิการ 996,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 1,540,800 1,540,800

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,014,000 2,159,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 84,000 84,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 86,000 246,000

เงินเดือนพนักงาน 2,935,305 5,267,305

เงินประจําตําแหน่ง 168,000 252,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 25,000 65,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

100,000 300,000

ค่าเช่าบ้าน 84,000 60,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 20,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ

ค่าโฆษณาและเผย
แพร่

ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ

ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ 15,000 420,000

ค่าธรรมเนียมและค่า
ลงทะเบียน 80,000 80,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ
รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 30,000 30,000

ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าและ
พวงมาลา

โครงการกีฬาสร้าง
สรรค์เด็กเล็กแข็งแรง 25,000

โครงการจัดการขยะ
และคัดแยกขยะ
อันตรายจากชุมชน

50,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาต้านยาเสพติด 150,000

โครงการจัดเก็บภาษี
นอกสถานที
โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 80,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

1,100,000 1,500,000

ค่าเช่าบ้าน 150,000 294,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 20,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ

ค่าโฆษณาและเผย
แพร่ 50,000 50,000

ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ 80,000 80,000

ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ 400,000 835,000

ค่าธรรมเนียมและค่า
ลงทะเบียน 100,000 260,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 30,000 30,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 200,000 260,000

ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าและ
พวงมาลา

5,000 5,000

โครงการกีฬาสร้าง
สรรค์เด็กเล็กแข็งแรง 25,000

โครงการจัดการขยะ
และคัดแยกขยะ
อันตรายจากชุมชน

50,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาต้านยาเสพติด 150,000

โครงการจัดเก็บภาษี
นอกสถานที 10,000 10,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 80,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงาน
ประเพณีแห่เทียนเข้า
พรรษา

20,000

โครงการจัดงานวันเด็ก 50,000

โครงการจัดทําแผนที
ภาษี
โครงการจ้างนัก
เรียน/นักศึกษาทํางาน
ในช่วงปิดภาคเรียน

50,000

โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเกียวกับการ
จัดทําแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี

โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการผู้ทีอยู่ใน
ข่ายต้องชําระภาษีและ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ
โครงการประชุม
สัมมนาขับเคลือนการ
ทํางานของคณะ
กรรมการบริหารการ
ศึกษาท้องถินและคณะ
กรรมการบริหารสถาน
ศึกษาของท้องถิน

5,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณอ่างเก็บนํา
หนองชายแจว

100,000

โครงการปลูกป่า
ตามนโยบายรัฐบาล 30,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือด
ออก

60,000

โครงการป่าชาวบ้าน
ในพระราชูปถัมภ์ของ
สมเด็จพระเทพรัตน์
สุดาสยามบรมราช
กุมารี

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงาน
ประเพณีแห่เทียนเข้า
พรรษา

20,000

โครงการจัดงานวันเด็ก 50,000

โครงการจัดทําแผนที
ภาษี 100,000 100,000

โครงการจ้างนัก
เรียน/นักศึกษาทํางาน
ในช่วงปิดภาคเรียน

50,000

โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเกียวกับการ
จัดทําแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี

15,000 15,000

โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการผู้ทีอยู่ใน
ข่ายต้องชําระภาษีและ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ

20,000 20,000

โครงการประชุม
สัมมนาขับเคลือนการ
ทํางานของคณะ
กรรมการบริหารการ
ศึกษาท้องถินและคณะ
กรรมการบริหารสถาน
ศึกษาของท้องถิน

5,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณอ่างเก็บนํา
หนองชายแจว

100,000

โครงการปลูกป่า
ตามนโยบายรัฐบาล 30,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือด
ออก

60,000

โครงการป่าชาวบ้าน
ในพระราชูปถัมภ์ของ
สมเด็จพระเทพรัตน์
สุดาสยามบรมราช
กุมารี

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรม
กฎหมาย ระเบียบ แผน
งานเพือเพิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานแก่คณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาอบ
ต. พนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้าง

โครงการฝึกอบรมการ
ให้ความรู้และสร้าง
เครือข่ายการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถินสีปี
โครงการฝึกอบรม
คุณธรรมและจริยธรรม
แก่คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาอบต. 
พนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้าง

โครงการฝึกอบรม
ป้องกันโรคซึมเศร้าใน
ผู้สูงอายุ

50,000

โครงการฝึกอบรม
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

60,000

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
สูงอายุ

100,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพือเพิม
ประสิทธิภาพการ
บริหารงานการพัฒนา
ท้องถิน
โครงการฝึกอบรม
เสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกียวกับ
ประชาธิปไตย

โครงการฝึกอบรมหรือ
ฝึกทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.)

150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรม
กฎหมาย ระเบียบ แผน
งานเพือเพิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานแก่คณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาอบ
ต. พนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้าง

120,000 120,000

โครงการฝึกอบรมการ
ให้ความรู้และสร้าง
เครือข่ายการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถินสีปี

30,000 30,000

โครงการฝึกอบรม
คุณธรรมและจริยธรรม
แก่คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาอบต. 
พนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้าง

20,000 20,000

โครงการฝึกอบรม
ป้องกันโรคซึมเศร้าใน
ผู้สูงอายุ

50,000

โครงการฝึกอบรม
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

60,000

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
สูงอายุ

100,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพือเพิม
ประสิทธิภาพการ
บริหารงานการพัฒนา
ท้องถิน

300,000 300,000

โครงการฝึกอบรม
เสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกียวกับ
ประชาธิปไตย

20,000 20,000

โครงการฝึกอบรมหรือ
ฝึกทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.)

150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้แก่เยาวชนใน
เขตตําบลเรืองการ
ป้องกันแก้ไขปัญหา
การตังครรภ์ก่อนวัยอัน
ควรและโรคติดต่อทาง
เทศสัมพันธ์

30,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เพือเพิมรายได้
และลดรายจ่ายให้แก่
ประชาชน

100,000

โครงการรณรงค์และ
ป้องกันอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
และเทศกาลสงกรานต์

80,000

โครงการวันแห่งชัย
ชนะท้าวสุรนารี
นิทรรศการย้อนยุควิถี
เศรษฐกิจพอเพียง

30,000

โครงการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมทําการแข่งขันกีฬา 40,000

โครงการส่งเสริม การ
อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิงแวด
ล้อม

20,000

โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในเด็ก
และเยาวชน

20,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพของครู
และผู้ดูแลเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กหนอง
ไม้ไผ่

20,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมสภา
เด็กและเยาวชน

40,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

950,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้แก่เยาวชนใน
เขตตําบลเรืองการ
ป้องกันแก้ไขปัญหา
การตังครรภ์ก่อนวัยอัน
ควรและโรคติดต่อทาง
เทศสัมพันธ์

30,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เพือเพิมรายได้
และลดรายจ่ายให้แก่
ประชาชน

100,000

โครงการรณรงค์และ
ป้องกันอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
และเทศกาลสงกรานต์

80,000

โครงการวันแห่งชัย
ชนะท้าวสุรนารี
นิทรรศการย้อนยุควิถี
เศรษฐกิจพอเพียง

30,000

โครงการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมทําการแข่งขันกีฬา 40,000

โครงการส่งเสริม การ
อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิงแวด
ล้อม

20,000

โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในเด็ก
และเยาวชน

20,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพของครู
และผู้ดูแลเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กหนอง
ไม้ไผ่

20,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมสภา
เด็กและเยาวชน

40,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

950,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร. 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี

50,000

โครงการเสริมสร้าง
ประสบการณ์ชีวิตเรียน
รู้นอกห้องเรียน

40,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนืองมา
จากพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

10,000

โครงการอบต.พบ
ประชาชน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 80,000 30,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 25,000 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 50,000

วัสดุกีฬา 40,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 783,725

วัสดุก่อสร้าง 150,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุสํานักงาน 20,000 40,000

วัสดุการศึกษา 35,000

ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร. 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี

50,000

โครงการเสริมสร้าง
ประสบการณ์ชีวิตเรียน
รู้นอกห้องเรียน

40,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนืองมา
จากพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

10,000

โครงการอบต.พบ
ประชาชน 20,000 20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 70,000 180,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 85,000 140,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 100,000 150,000

วัสดุกีฬา 40,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 40,000 70,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 783,725

วัสดุก่อสร้าง 150,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 40,000 40,000

วัสดุสํานักงาน 130,000 190,000

วัสดุการศึกษา 35,000

ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 80,000 80,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

ค่านําประปา ค่านําบาดาล

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีมีพนักพิงล้อเลือน

เครืองปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน ชนิดตังพืน
หรือชนิดแขวน (มี
ระบบฟอกอากาศ) 
ขนาด 18,000 บีทียู

143,000

ชุดลําโพงพร้อมไมค์
เคลือนที 5,000

ตู้ติดประกาศ 10,000

ตู้เหล็ก 2 บาน

โต๊ะทํางาน  ระดับ
ปฏิบัติการ

โต๊ะหมู่บูชา

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสานักงาน
เครืองคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสานักงาน  
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิว)

16,000

เครืองคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
สํานักงาน
เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที 1 
(27 หน้า/นาที)

7,900
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 13,000 13,000

ค่าไฟฟ้า 200,000 200,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 7,000 7,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 15,000 15,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีมีพนักพิงล้อเลือน 6,000 6,000

เครืองปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน ชนิดตังพืน
หรือชนิดแขวน (มี
ระบบฟอกอากาศ) 
ขนาด 18,000 บีทียู

143,000

ชุดลําโพงพร้อมไมค์
เคลือนที 5,000

ตู้ติดประกาศ 10,000

ตู้เหล็ก 2 บาน 44,000 44,000

โต๊ะทํางาน  ระดับ
ปฏิบัติการ 12,000 12,000

โต๊ะหมู่บูชา 8,500 8,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสานักงาน 32,000 32,000

เครืองคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสานักงาน  
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิว)

16,000

เครืองคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
สํานักงาน

16,000 16,000

เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที 1 
(27 หน้า/นาที)

7,900
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED สี แบบ 
Network

20,000

เครืองสารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA 10,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครืองทํานําร้อนนําเย็น 10,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

เลือยยนต์ขนาดกลาง

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านสุขสวัสดิ  หมู่ที  8

298,800

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านหนองไม้ไผ่  หมู่ที 
 1

299,200

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านหัวอ่างพัฒนา  หมู่
ที  7

298,500

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านเจริญสุข  หมู่ที  6

298,900

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านด่านตลอด หมู่ที  
4

298,500

โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุก  บ้านสระ
มะค่า  หมู่ที  2

298,000

โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุก  บ้านหนอง
ตะลุมปุ๊ก  หมู่ที  3

290,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED สี แบบ 
Network

20,000 40,000

เครืองสารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA 20,000 30,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครืองทํานําร้อนนําเย็น 10,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

เลือยยนต์ขนาดกลาง 10,000 10,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านสุขสวัสดิ  หมู่ที  8

298,800

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านหนองไม้ไผ่  หมู่ที 
 1

299,200

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านหัวอ่างพัฒนา  หมู่
ที  7

298,500

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านเจริญสุข  หมู่ที  6

298,900

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านด่านตลอด หมู่ที  
4

298,500

โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุก  บ้านสระ
มะค่า  หมู่ที  2

298,000

โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุก  บ้านหนอง
ตะลุมปุ๊ก  หมู่ที  3

290,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงผิว
ทางแอสฟัลติก
คอนกรีต  บ้านด่านกอ
โจด  หมู่ที  5

298,000

โครงการปรับปรุงผิว
ทางแอสฟัลติก
คอนกรีต  บ้านหนอง
ไม้ไผ่แสนสุข  หมู่ที  9

296,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพือให้
ได้มาซึงสิงก่อสร้าง

คําออกแบบ คําควบคุม
งานทีจํายให้แกํเอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคล
ภายนอกเพือให้ได้มา
ซึงสิงกํอสร้าง

135,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

ค่าจ้างทีปรึกษาเพือ
ศึกษา วิจัย ประเมิน
ผล หรือพัฒนาระบบ
ต่างๆ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนโครงการอาหาร
กลางวัน สําหรับนัก
เรียน  สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการ
ศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ
.)

1,136,000

รวม 5,461,150 170,000 395,000 360,000 4,708,900 160,000 6,948,625 290,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงผิว
ทางแอสฟัลติก
คอนกรีต  บ้านด่านกอ
โจด  หมู่ที  5

298,000

โครงการปรับปรุงผิว
ทางแอสฟัลติก
คอนกรีต  บ้านหนอง
ไม้ไผ่แสนสุข  หมู่ที  9

296,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพือให้
ได้มาซึงสิงก่อสร้าง

คําออกแบบ คําควบคุม
งานทีจํายให้แกํเอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคล
ภายนอกเพือให้ได้มา
ซึงสิงกํอสร้าง

135,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

ค่าจ้างทีปรึกษาเพือ
ศึกษา วิจัย ประเมิน
ผล หรือพัฒนาระบบ
ต่างๆ

30,000 30,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนโครงการอาหาร
กลางวัน สําหรับนัก
เรียน  สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการ
ศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ
.)

1,136,000

รวม 10,286,325 28,780,000
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ส่วนที 2

ข้อบัญญัติ

เรือง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองไม้ไผ่

อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา





แผนงาน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 10,286,325

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 290,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 6,948,625

แผนงานสาธารณสุข 160,000

แผนงานเคหะและชุมชน 4,708,900

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 360,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 395,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร 170,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 5,461,150

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 28,780,000

โดยทีเป็นการสมควรตังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ

สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2537  และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที  6)  พ.ศ.2552  มาตรา 71 จึงตราข้อบัญญัติขึนไว้โดยความ
เห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองไม้ไผ่ และโดยอนุมัติของนายอําเภอหนองบุญมาก

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นีเรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นีให้ใช้บังคับตังแต่วันที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจํานวนรวมทังสิน 28,780,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทัวไป เป็นจํานวนรวมทังสิน 
28,780,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมทังสิน 0 บาท ดังนี 

งบ ยอดรวม

รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองไม้ไผ่ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิก
จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบล

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองไม้ไผ่
อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา



ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองไม้ไผ่มีหน้าทีรักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี

ประกาศ ณ วันที ......................................................................

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

(นายอานนท์  หาญสูงเนิน)

ตําแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองไม้ไผ่

อนุมัติ

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

(นายเลิศพันธุ์  สินบรรเลงเสนาะ)

ตําแหน่ง นายอําเภอหนองบุญมาก



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

แผนงานบริหารงานทัวไป

งานบริหารทัวไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080 428,400 514,080 0 % 514,080

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 42,120 42,120 35,100 42,120 0 % 42,120

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 42,120 35,100 42,120 0 % 42,120

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 86,400 86,400 72,000 86,400 0 % 86,400

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 1,618,013.79 1,610,245 1,275,755 1,627,200 -5.31 % 1,540,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,302,733.79 2,294,965 1,846,355 2,311,920 2,225,520

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 2,036,930.06 1,556,658 1,573,415 2,727,130 -30.61 % 1,892,305

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 80,161.28 84,000 70,000 86,000 -2.33 % 84,000

เงินประจําตําแหน่ง 122,161.28 126,000 105,000 126,000 0 % 126,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 426,680 403,590 270,000 324,000 0 % 324,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 57,000 60,000 30,000 36,000 0 % 36,000

เงินอืนๆ 1,860 0 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,724,792.62 2,230,248 2,048,415 3,299,130 2,462,305

รวมงบบุคลากร 5,027,526.41 4,525,213 3,894,770 5,611,050 4,687,825

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองไม้ไผ่

อําเภอหนองบุญมาก    จังหวัดนครราชสีมา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 179,927 0 0 350,000 28.57 % 450,000

ค่าเช่าบ้าน 81,000 50,000 64,650 168,000 -52.38 % 80,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 8,136.75 5,000 2,930 10,000 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 269,063.75 55,000 67,580 528,000 540,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 413,216 207,385 302,032.43 415,000 -100 % 0

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 0 100 % 50,000

ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ 0 0 0 0 100 % 400,000

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน 0 0 0 0 100 % 100,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 16,000 13,200 15,000 30,000 0 % 30,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 78,097.2 72,833.6 161,964 236,000 -27.97 % 170,000

ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชนทีเกิดจาก
สาธารณภัยต่างๆ        

100,000 140,640 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกฎหมาย 
ระเบียบ แผนงานเพือเพิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานแก่พนักงานส่วนตําบล 
พนักงานจ้างของ อบต.

18,733 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคุณธรรมและ
จริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน  5,850 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดู
งานเพือเพิมประสิทธิภาพการบริหาร
งานการพัฒนาท้องถิน        

246,850 258,900 0 0 0 % 0

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าและ
พวงมาลา 1,000 0 1,000 5,000 0 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมกฎหมาย ระเบียบ 
แผนงานเพือเพิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
อบต. พนักงานส่วนตําบลและพนักงาน
จ้าง

0 0 113,478 115,000 4.35 % 120,000

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและ
จริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
อบต. พนักงานส่วนตําบลและพนักงาน
จ้าง

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและ
จริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน 0 0 13,260 14,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพือ
เพิมประสิทธิภาพการบริหารงานการ
พัฒนาท้องถิน

0 0 262,645 270,000 11.11 % 300,000

โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกียวกับประชาธิปไตย 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการสร้างจิตสํานึกต่อสถาบันพระ
มหากษัตริย์ 0 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการอบต.พบประชาชน 0 0 16,040 20,000 0 % 20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 55,903.83 20,315.7 29,076.7 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 935,650.03 713,274.3 914,496.13 1,170,000 1,285,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 84,137 68,757 99,988 107,000 -25.23 % 80,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 25,160 18,920 34,130 40,000 -25 % 30,000

วัสดุก่อสร้าง 0 0 53,345 60,000 -100 % 0

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 86,749.8 60,185 74,809.9 100,000 0 % 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 3,500 0 2,800 30,000 0 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 37,895 23,900 15,239 18,000 150 % 45,000

รวมค่าวัสดุ 237,441.8 171,762 280,311.9 355,000 285,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 196,141.5 195,095.88 183,995.66 220,000 -9.09 % 200,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 8,240 9,977 7,520 15,000 -13.33 % 13,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 6,998.9 11,322.69 8,590.35 15,000 0 % 15,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 0 0 0 0 100 % 2,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 60,361.92 55,212 50,214.59 80,000 0 % 80,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 271,742.32 271,607.57 250,320.6 330,000 310,000

รวมงบดําเนินงาน 1,713,897.9 1,211,643.87 1,512,708.63 2,383,000 2,420,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีทํางาน 1,800 0 0 0 0 % 0

เก้าอีบุนวมขาเหล็ก 9,000 0 0 0 0 % 0

เก้าอีประชุมมีพนักพิง 89,700 0 0 0 0 % 0

เก้าอีพลาสติก 29,000 0 0 0 0 % 0

เก้าอีมีพนักพิงล้อเลือน 0 0 0 0 100 % 6,000

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

เก้าอีสําหรับนักบริหาร 11,800 0 0 0 0 % 0

เครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  ระดับ 
XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens 0 33,000 0 0 0 % 0

โครงการจัดซือเก้าอีผู้บริหารทรงสูง   0 0 0 5,900 -100 % 0

โครงการจัดซือเก้าอีมีพนักพิงล้อเลือน  0 0 2,700 2,990 -100 % 0

โครงการจัดซือชุดลําโพงพร้อมไมค์
เคลือนที 0 0 4,900 5,000 -100 % 0

โครงการจัดซือซุ้มเทิดพระเกียรติพระ
บรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร 

0 0 95,000 100,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

โครงการจัดซือโต๊ะทํางาน  ระดับบริหาร 0 0 0 14,000 -100 % 0

โครงการจัดซือโต๊ะทํางาน  ระดับปฏิบัติ
การ  0 0 6,000 6,000 -100 % 0

โครงการจัดซือไมค์ลอย 0 0 4,900 5,000 -100 % 0

จอรับภาพ ชนิดขาตัง 0 5,000 0 0 0 % 0

ตู้เหล็ก 2 บาน 0 0 5,500 5,500 -100 % 0

ตู้เหล็กบานเลือนกระจก 2 ชัน 0 12,000 0 0 0 % 0

โต๊ะทํางาน  ระดับปฏิบัติการ 0 0 0 0 100 % 12,000

โต๊ะหมู่บูชา 0 0 0 0 100 % 8,500

โต๊ะเอนกประสงค์ชนิดขาเหล็กพับได้ 60,000 0 0 0 0 % 0

ผ้าใบสําหรับเต๊นท์ 89,500 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

เลือยยนต์ขนาดกลาง 0 0 0 0 100 % 10,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครืองทํานําร้อน - นําเย็น แบบถังควํา 4,990 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสานัก
งาน 0 0 0 0 100 % 32,000

เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
สํานักงาน 0 0 0 0 100 % 16,000

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 
สี แบบ Network 0 0 0 0 100 % 20,000

เครืองสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 0 0 100 % 12,500

โครงการจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์  
สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิว)  

0 0 15,900 16,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 295,790 50,000 144,900 170,390 117,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

โครงการติดตังกระจกอลูมิเนียม 0 0 47,500 50,000 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 47,500 50,000 0

รวมงบลงทุน 295,790 50,000 192,400 220,390 117,000

งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน 20,000 20,000 0 30,000 -100 % 0

ค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษา วิจัย ประเมิน
ผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ 0 0 0 0 100 % 30,000

รวมรายจ่ายอืน 20,000 20,000 0 30,000 30,000

รวมงบรายจ่ายอืน 20,000 20,000 0 30,000 30,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 7,000 7,000 0 7,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0 0 180,000 180,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 7,000 7,000 180,000 187,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 7,000 7,000 180,000 187,000 0

รวมงานบริหารทัวไป 7,064,214.31 5,813,856.87 5,779,878.63 8,431,440 7,254,825

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 263,628 296,760 261,660 323,800 5 % 340,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 191,980 191,290 180,000 220,000 4.55 % 230,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 455,608 488,050 441,660 543,800 570,000

รวมงบบุคลากร 455,608 488,050 441,660 543,800 570,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 50,000 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 50,000 0 0 50,000 50,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการให้ความรู้
และสร้างเครือข่ายการจัดทําแผนพัฒนา
สามปีและแผนชุมชน

18,273 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการออกประชาคมจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิน 10,721 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถินสีปี 0 0 1,080 10,000 -100 % 0

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเกียวกับ
การจัดทําแผนพัฒนาท้องถินสีปี 0 0 0 0 100 % 15,000

โครงการฝึกอบรมการให้ความรู้และ
สร้างเครือข่ายการจัดทําแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี

0 0 0 20,000 50 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 28,994 0 1,080 30,000 45,000

รวมงบดําเนินงาน 78,994 0 1,080 80,000 95,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 534,602 488,050 442,740 623,800 665,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 773,514 797,710 457,752 773,600 -9.13 % 703,000

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 37,258 7,790 42,000 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 525,957 540,650 360,550 434,400 5.89 % 460,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 74,107 72,564 38,000 60,000 -16.67 % 50,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,415,578 1,448,182 864,092 1,310,000 1,255,000

รวมงบบุคลากร 1,415,578 1,448,182 864,092 1,310,000 1,255,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 95,000 0 0 120,000 400 % 600,000

ค่าเช่าบ้าน 71,500 73,258 34,500 78,000 -10.26 % 70,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 8,350 10,250 15,000 0 % 15,000

รวมค่าตอบแทน 166,500 81,608 44,750 213,000 685,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 48,969 41,500 62,400 80,000 -100 % 0

ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ 0 0 0 0 100 % 80,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนทีภาษี 14,840 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 22,765 24,004.8 14,220 30,000 0 % 30,000

โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการจัดทําแผนทีภาษี 0 0 0 100,000 0 % 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ทีอยู่ใน
ข่ายต้องชําระภาษีและค่าธรรมเนียม
ต่างๆ

0 0 0 0 100 % 20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 9,960 19,900 2,200 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 96,534 85,404.8 78,820 230,000 260,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 59,998 52,108 105,734 110,000 -54.55 % 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 6,980 10,000 0 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 68,409 52,610 68,690 100,000 -60 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 128,407 104,718 181,404 230,000 110,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการไปรษณีย์ 2,098 268 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 2,098 268 0 5,000 5,000

รวมงบดําเนินงาน 393,539 271,998.8 304,974 678,000 1,060,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีบริการประชาชน(ผู้เสียภาษี) 4 ที
นัง 0 15,000 0 0 0 % 0

โครงการจัดซือตู้ติดประกาศ  0 0 9,700 10,000 -100 % 0

ตู้เก็บเอกสาร ตู้เหล็ก 2 บาน แบบบาน
เลือน มอก. 0 15,000 0 0 0 % 0

ตู้บานเลือนแบบกระจก 0 6,000 0 0 0 % 0

ตู้บานเลือนแบบทึบ 0 6,000 0 0 0 % 0

ตู้เหล็ก 2 บาน 0 0 22,500 22,500 95.56 % 44,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครืองนําเย็นแบบขวด 0 4,590 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์สํานักงาน 0 32,000 0 0 0 % 0

เครืองสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 0 0 100 % 7,500

โครงการจัดซือครือ
งพิมพM์ultifunction ชนิดเลเซอร์หรือ
ชนิด LED ขาวดํา 

0 0 8,900 9,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 78,590 41,100 41,500 51,500

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการติดตังป้ายเสียภาษีขององค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองไม้ไผ่ 25,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 25,000 0 0 0 0

รวมงบลงทุน 25,000 78,590 41,100 41,500 51,500

รวมงานบริหารงานคลัง 1,834,117 1,798,770.8 1,210,166 2,029,500 2,366,500

รวมแผนงานบริหารงานทัวไป 9,432,933.31 8,100,677.67 7,432,784.63 11,084,740 10,286,325

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดและกิจกรรมการบําบัดฟืนฟูผู้ติด/ผู้
เสพยาเสพติด

0 0 0 40,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 0 0 0 81,000 -25.93 % 60,000

โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยร้อย
เปอร์เซ็นต์ 0 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการอบรมสร้างความรู้ความ
ปลอดภัยด้านจราจรพร้อมให้บริการ
ประชาชนในการออกใบอนุญาตขับขี

0 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 131,000 60,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 131,000 60,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อืน

กระจกโค้ง 18,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 18,000 0 0 0 0

รวมงบลงทุน 18,000 0 0 0 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน 18,000 0 0 131,000 60,000

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหรือฝึก
ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) 

149,620 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และ
เทศกาลสงกรานต์

30,695 0 0 0 0 % 0

โครงการการให้ความรู้ด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา 0 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 0 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมหรือฝึกทบทวนอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 0 0 0 95,000 57.89 % 150,000

โครงการรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาล
สงกรานต์

0 0 72,990 73,000 9.59 % 80,000

รวมค่าใช้สอย 180,315 0 72,990 223,000 230,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 0 0 0 85,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 85,000 0

รวมงบดําเนินงาน 180,315 0 72,990 308,000 230,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 180,315 0 72,990 308,000 230,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 198,315 0 72,990 439,000 290,000

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 77,222 1,033,191 1,070,598 1,550,000 20 % 1,860,000

เงินประจําตําแหน่ง 10,274 23,483 35,000 42,000 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 52,172 414,629 415,560 529,200 24.72 % 660,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 41,928 43,135 100,250 -20.2 % 80,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 139,668 1,513,231 1,564,293 2,221,450 2,642,000

รวมงบบุคลากร 139,668 1,513,231 1,564,293 2,221,450 2,642,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 120,000 0 0 150,000 100 % 300,000

ค่าเช่าบ้าน 9,000 18,000 37,500 42,000 42.86 % 60,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 3,907 6,300 15,000 66.67 % 25,000

รวมค่าตอบแทน 129,000 21,907 43,800 207,000 385,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 246,500 297,900 309,700 355,000 -100 % 0

ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ 0 0 0 0 100 % 420,000

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน 0 0 0 0 100 % 80,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 9,360 5,088 26,965 30,000 0 % 30,000

โครงการประชุมสัมมนาขับเคลือนการ
ทํางานของคณะกรรมการบริหารการ
ศึกษาท้องถินและคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษาของท้องถิน

0 0 0 0 100 % 5,000

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในเด็ก
และเยาวชน 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ของครูและผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หนองไม้ไผ่

0 0 0 0 100 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
สภาเด็กและเยาวชน 0 0 0 0 100 % 40,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 610,400 667,000 708,000 825,000 15.15 % 950,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 8,300 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 866,260 969,988 1,052,965 1,240,000 1,595,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 12,220 13,587 17,530 35,000 14.29 % 40,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 26,470 26,515 27,240 30,000 0 % 30,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 736,558 716,664 531,259.96 783,730 0 % 783,725

วัสดุกีฬา 70,000 0 0 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 21,120 13,450 15,280 20,000 50 % 30,000

วัสดุการศึกษา 0 21,100 0 10,000 250 % 35,000

รวมค่าวัสดุ 866,368 791,316 591,309.96 878,730 918,725

รวมงบดําเนินงาน 1,861,628 1,783,211 1,688,074.96 2,325,730 2,898,725

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครืองคอมพิวเตอร์สํานักงาน 0 0 16,000 16,000 -100 % 0

เครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง
พืนหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู

0 0 0 0 100 % 143,000

โครงการจัดซือตู้กระจกบานเลือน 0 0 6,500 10,000 -100 % 0

โครงการจัดซือโต๊ะรับประทานอาหาร
พร้อมเก้าอีสําหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.หนองไม้ไผ่ 

0 0 97,500 100,000 -100 % 0

ชุดลําโพงพร้อมไมค์เคลือนที 0 0 0 0 100 % 5,000

ตู้ติดประกาศ 0 0 0 0 100 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ตู้เหล็ก 2 บาน 0 0 5,500 5,500 -100 % 0

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี 0 12,900 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

เครืองเล่นดีวีดี 3,980 0 0 0 0 % 0

โทรทัศน์แอล อีดี(LED TV) 11,990 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครืองทํานําร้อนนําเย็น 0 0 0 0 100 % 10,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสานัก
งาน  (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) 0 0 0 0 100 % 16,000

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 
ขาวดํา ชนิด Network แบบที 1 (27 
หน้า/นาที)

0 0 0 0 100 % 7,900

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 
สี แบบ Network 0 0 0 0 100 % 20,000

เครืองสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 15,970 12,900 125,500 131,500 221,900

รวมงบลงทุน 15,970 12,900 125,500 131,500 221,900

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,066,000 1,078,743 1,070,000 1,136,000 -100 % 0

อุดหนุนสําหรับสนับสนุนโครงการ
อาหารกลางวัน สําหรับนักเรียน  สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน
พืนฐาน (สพฐ.)

0 0 0 0 100 % 1,136,000

รวมเงินอุดหนุน 1,066,000 1,078,743 1,070,000 1,136,000 1,136,000

รวมงบเงินอุดหนุน 1,066,000 1,078,743 1,070,000 1,136,000 1,136,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 3,083,266 4,388,085 4,447,867.96 5,814,680 6,898,625
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการจัดงานวันเด็ก 49,520 36,600 47,110 60,000 -16.67 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 49,520 36,600 47,110 60,000 50,000

รวมงบดําเนินงาน 49,520 36,600 47,110 60,000 50,000

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างรัวรอบศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตําบลหนองไม้ไผ่ 349,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กตําบลหนองไม้ไผ่ 445,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 794,000 0 0 0 0

รวมงบลงทุน 794,000 0 0 0 0

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 843,520 36,600 47,110 60,000 50,000

รวมแผนงานการศึกษา 3,926,786 4,424,685 4,494,977.96 5,874,680 6,948,625
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการจัดการขยะและคัดแยกขยะ
อันตรายจากชุมชน 0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้
เลือดออก 0 0 0 0 100 % 60,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี

0 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 0 160,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 0 160,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข 0 0 0 0 160,000

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการควบคุมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 63,860 30,227.8 0 0 0 % 0

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้
เลือดออก 0 0 37,505 60,000 -100 % 0

โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าและคุมกําเนิดสุนัขและแมว 0 0 27,540 40,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการจัดการขยะและคัดแยกขยะ
อันตรายจากชุมชน 0 24,500 45,575 50,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 63,860 54,727.8 110,620 150,000 0

รวมงบดําเนินงาน 63,860 54,727.8 110,620 150,000 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 67,500 0 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 67,500 0 0 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 67,500 0 0 0 0

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน 131,360 54,727.8 110,620 150,000 0

รวมแผนงานสาธารณสุข 131,360 54,727.8 110,620 150,000 160,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 492,715 311,551 456,980 573,120 -17.64 % 472,000

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 11,967 35,000 42,000 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 436,800 440,280 344,300 450,480 7.66 % 485,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 60,000 60,000 47,000 108,000 -25.93 % 80,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,031,515 823,798 883,280 1,173,600 1,079,000

รวมงบบุคลากร 1,031,515 823,798 883,280 1,173,600 1,079,000
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งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 54,318 0 0 100,000 0 % 100,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 9,600 108.33 % 20,000

ค่าเช่าบ้าน 67,800 38,700 30,000 72,000 16.67 % 84,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 20,000 -25 % 15,000

รวมค่าตอบแทน 122,118 38,700 30,000 201,600 219,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 31,600 84,300 7,800 110,000 -100 % 0

ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ 0 0 0 0 100 % 15,000

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน 0 0 0 0 100 % 80,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 6,712 0 18,924 25,000 20 % 30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 6,050 64,391.18 65,000 23.08 % 80,000

รวมค่าใช้สอย 38,312 90,350 91,115.18 200,000 205,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 12,160 19,929 19,994 20,000 0 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 132,823 101,090 20,925 100,000 0 % 100,000

วัสดุก่อสร้าง 122,589 119,920 79,920 100,000 50 % 150,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 5,000 900 % 50,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 31,894.9 31,296.97 60,000 -16.67 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 63,940 45,010 14,517 50,000 -50 % 25,000

รวมค่าวัสดุ 331,512 317,843.9 166,652.97 335,000 395,000

รวมงบดําเนินงาน 491,942 446,893.9 287,768.15 736,600 819,000
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีระดับผู้อํานวยการต้น 0 5,900 0 0 0 % 0

เครืองปรับอากาศแบบแยกส่วน  ชนิดตัง
พืนหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) 
 ขนาด  36,000  BTU จํานวน  8  
เครือง ๆ ละ 44,000  บาท  

352,000 0 0 0 0 % 0

เครืองปรับอากาศแบบแยกส่วน  ชนิด
ติดผนัง  (มีระบบฟอกอากาศ)  ขนาด  
18,000  BTUจํานวน  2  เครือง ๆ ละ 
23,000  บาท  

45,000 0 0 0 0 % 0

เครืองปรับอากาศแบบแยกส่วน  ชนิด
ติดผนัง  (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด  
12,000  BTUจํานวน  1  เครือง ๆ ละ 
18,000  บาท

17,500 0 0 0 0 % 0

ตู้บานเลือนแบบกระจก 0 12,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เครืองตบดิน 21,000 0 0 0 0 % 0

เทปวัดระยะทาง  แบบสแตนเลส  0 6,000 0 0 0 % 0

แบบหล่อลูกปูน 9,500 0 0 0 0 % 0

สายเบลท์รัดของแบบครบชุด 0 0 5,000 5,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวล
ผล แบบที 2 16,000 0 0 0 0 % 0

เครืองคอมพิวเตอร์สํานักงาน 0 16,000 0 0 0 % 0

เครืองพิมพ์ชนิดMultifunction 0 0 8,900 10,000 -100 % 0

โครงการจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์
หรือชนิด LED สีแบบ Network 0 0 12,000 12,000 -100 % 0

โครงการจัดซือเครืองสํารองไฟ  ขนาด 
800 VA 0 0 8,400 8,400 -100 % 0
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รวมค่าครุภัณฑ์ 461,000 39,900 34,300 35,400 0

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ ภายในทีทํา
การ อบต.หนองไม้ไผ่ 0 400,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างเวทีห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองไม้ไผ่ 0 100,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร
สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบล
หนองไม้ไผ่ 

149,000 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองไม้ไผ่ 0 420,000 0 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างกําแพงกันดิน บริเวณ
หน้าสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบล
หนองไม้ไผ่

0 100,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบล
หนองไม้ไผ่

0 100,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้า
สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบล
หนองไม้ไผ่

50,000 0 0 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคสล.ละเทลาน
คสล.ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองไม้ไผ่

0 100,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สายบ้านนายตึม  ทองเกษม  บ้าน
สุขสวัสดิ หมู่ที 8

0 0 0 300,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สาย กม.11 - กลางบ้านหนองไม้
ไผ่  หมู่ที  1

0 0 0 300,000 -100 % 0
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายกลางบ้านหนองตะลุมปุ๊ก หมู่ที 
3 - บ้านด่านกอโจด  หมู่ที  5

0 0 0 300,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายป่าชะอม บ้านเจริญสุข  หมู่ที 
6

0 300,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายหนองไข่เน่า  บ้านด่านกอโจด 
หมู่ที 5

0 0 0 300,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแค
ปซีล (Cape Seal) สายกลางบ้าน บ้าน
ด่านกอโจด หมู่ที 5 

0 156,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้าน
เจริญสุข หมู่ที 6 สายตะแบกโพลง 0 230,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สาย
ตะแบงโพง บ้านเจริญสุข หมู่ที 6 0 0 0 300,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สาย
หนองสงวน บ้านด่านตลอด หมู่ที 4 0 0 0 300,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างรัวรอบสํานักงาน
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองไม้ไผ่ 94,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมวางท่อคอนกรีตเสริม
เหล็กเป็นช่วง บ้านหนองไม้ไผ่แสนสุข 
หมู่ที 9

0 0 0 300,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างห้องนําสํานักงาน
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองไม้ไผ่ 249,000 0 0 0 0 % 0

โครงการขยายท่อส่งนําประปาหมู่บ้าน 
บ้านสระมะค่า หมู่ที 2 เริมจากบริเวณ
หน้าบ้านนายสมบัติ ถึง บ้านนายเกษม

0 95,000 0 0 0 % 0

โครงการขยายท่อส่งนําประปาหมู่บ้าน 
บ้านสุขสวัสดิ หมู่ที 8 0 19,000 0 0 0 % 0

โครงการขยายไหล่ถนนคสล. บ้านหนอง
ไม้ไผ่แสนสุข หมู่ที 9  ซอยป่าประดู่ 0 100,000 0 0 0 % 0
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โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแค
ปซีล (Cap Seal)สายกลางบ้านหัวอ่าง
พัฒนา  หมู่ที  7

0 250,000 0 0 0 % 0

โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแค
ปซีล (Cape Seal) ภายในบ้านหนอง
ไม้ไผ่ หมู่ที 1

0 230,000 0 0 0 % 0

โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแค
ปซีล (Cape Seal) ภายในหมู่บ้าน   
บ้านด่านกอโจด หมู่ที 5  

0 115,000 0 0 0 % 0

โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแค
ปซีล (Cape Seal) สายบ้านหนอง
ตะลุมปุ๊ก หมู่ที 3 เชือมบ้านด่านก่อโจด 
หมู่ที 5  

0 207,000 0 0 0 % 0

โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิว
จราจรชนิดแคปซีล  สายบ้านหัวอ่าง
พัฒนา - อ่างเก็บนําหนองชายแจว  หมู่ที 
7

0 0 0 300,000 -100 % 0

โครงการติดตังป้ายแนะนํา – ป้ายบอก
ทาง 48,000 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ้านสุขสวัสดิ  หมู่ที  8 0 0 0 0 100 % 298,800

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ้านหนองไม้ไผ่  หมู่ที  1 0 0 0 0 100 % 299,200

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ้านหัวอ่างพัฒนา  หมู่ที  7 0 0 0 0 100 % 298,500

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านเจริญสุข  หมู่ที  6 0 0 0 0 100 % 298,900

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านด่านตลอด หมู่ที  4 0 0 0 0 100 % 298,500

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก  บ้าน
สระมะค่า  หมู่ที  2 0 0 0 0 100 % 298,000

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก  บ้าน
หนองตะลุมปุ๊ก  หมู่ที  3 0 0 0 0 100 % 290,000
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โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านด่าน
ตลอด หมู่ที 4  สายเข้าไร่นางเจียว ขุน
ทอง

0 100,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านสระ
มะค่า หมู่ที 2 สายดอนชมพู 0 150,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านสุข
สวัสดิ หมู่ที 8 สายหลังบ้าน 0 170,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลติก
คอนกรีต  บ้านด่านกอโจด  หมู่ที  5 0 0 0 0 100 % 298,000

โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลติก
คอนกรีต  บ้านหนองไม้ไผ่แสนสุข  หมู่
ที  9

0 0 0 0 100 % 296,000

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน
สระมะค่า  หมู่ที  2 0 0 0 300,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการซ่อมแซมถนนภายในตําบล
หนองไม้ไผ่ 0 26,500 0 0 0 % 0

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือให้ได้มาซึง
สิงก่อสร้าง

คําออกแบบ คําควบคุมงานทีจํายให้แกํ
เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือ
ให้ได้มาซึงสิงกํอสร้าง

0 0 0 0 100 % 135,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 590,000 3,368,500 0 2,700,000 2,810,900

รวมงบลงทุน 1,051,000 3,408,400 34,300 2,735,400 2,810,900

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 472,681.67 0 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 472,681.67 0 0 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 472,681.67 0 0 0 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 3,047,138.67 4,679,091.9 1,205,348.15 4,645,600 4,708,900
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รวมแผนงานเคหะและชุมชน 3,047,138.67 4,679,091.9 1,205,348.15 4,645,600 4,708,900

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตาม
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพือเพิมราย
ได้และลดรายจ่ายให้แก่เกษตรกร          
                                                        
                                   

36,000 134,570 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมด้านอาชีพให้
แก่ประชาชน                         36,615 28,020 0 0 0 % 0

โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทํางาน
ในช่วงปิดภาคเรียน 0 0 32,200 50,000 0 % 50,000

โครงการฝึกอบรมด้านอาชีพให้แก่
ประชาชน 0 0 31,385 50,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมป้องกันโรคซึมเศร้า
ในผู้สูงอายุ 0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
สูงอายุ 0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน 0 0 249,855 250,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เยาวชน
ในเขตตําบลเรืองการป้องกันแก้ไข
ปัญหาการตังครรภ์ก่อนวัยอันควรและ
โรคติดต่อทางเทศสัมพันธ์

0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพือเพิมราย
ได้และลดรายจ่ายให้แก่เกษตรกร 0 0 0 70,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพือเพิมราย
ได้และลดรายจ่ายให้แก่ประชาชน 0 0 0 0 100 % 100,000
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โครงการวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี
นิทรรศการย้อนยุควิถีเศรษฐกิจพอเพียง 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ 0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม
สตรี 0 0 16,500 30,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 72,615 162,590 329,940 470,000 360,000

รวมงบดําเนินงาน 72,615 162,590 329,940 470,000 360,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 30,000 0 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 30,000 0 0 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 30,000 0 0 0 0

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 102,615 162,590 329,940 470,000 360,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 102,615 162,590 329,940 470,000 360,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาต้าน
ยาเสพติด                         166,400 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมทํา
การแข่งขันกีฬา                       74,880 0 0 0 0 % 0

โครงการกีฬาสร้างสรรค์เด็กเล็กแข็งแรง 0 0 15,000 15,000 66.67 % 25,000
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โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
ติด 0 0 149,766 150,000 0 % 150,000

โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมทําการแข่ง
ขันกีฬา 0 0 0 0 100 % 40,000

โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต
เรียนรู้นอกห้องเรียน 0 0 19,005 20,000 100 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 241,280 0 183,771 185,000 255,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 0 0 39,886 40,000 0 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 39,886 40,000 40,000

รวมงบดําเนินงาน 241,280 0 223,657 225,000 295,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 241,280 0 223,657 225,000 295,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอย
กระทง                                93,250 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี
สงกรานต์และวันผู้สูงอายุ              42,720 21,200 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีแห่
เทียนเข้าพรรษา                      138,310 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมจัดซุ้ม
เศรษฐกิจพอเพียงในงานฉลองชัยชนะ
ท้าวสุรนารี

55,000 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมทําบุญ
กลางบ้านและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิน 5,300 4,800 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 0 0 0 0 100 % 80,000
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โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้า
พรรษา 0 0 0 30,000 -33.33 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 334,580 26,000 0 30,000 100,000

รวมงบดําเนินงาน 334,580 26,000 0 30,000 100,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 58,200 0 0 16,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 58,200 0 0 16,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 58,200 0 0 16,000 0

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน 392,780 26,000 0 46,000 100,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 634,060 26,000 223,657 271,000 395,000

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม 4,350 0 0 0 0 % 0

โครงการการดําเนินการในศูนย์บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลหนองไม้ไผ่

0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอ่าง
เก็บนําหนองชายแจว 0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตําบล
หนองไม้ไผ่ 0 0 39,000 50,000 -100 % 0

โครงการปลูกป่าตามนโยบายรัฐบาล 0 0 0 0 100 % 30,000
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โครงการป่าชาวบ้านในพระราชูปถัมภ์
ของสมเด็จพระเทพรัตน์สุดาสยามบรม
ราชกุมารี

0 0 0 5,000 100 % 10,000

โครงการส่งเสริม การอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิงแวดล้อม 0 0 22,800 25,000 -20 % 20,000

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนือง
มาจากพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 4,350 0 61,800 90,000 170,000

รวมงบดําเนินงาน 4,350 0 61,800 90,000 170,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เลือยยนต์ไฟฟ้า  จํานวน 2 เครือง          
                   59,500 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 59,500 0 0 0 0

รวมงบลงทุน 59,500 0 0 0 0

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 63,850 0 61,800 90,000 170,000

รวมแผนงานการเกษตร 63,850 0 61,800 90,000 170,000

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 88,554 104,760 90,364 113,115 6.31 % 120,250

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 0 3,392,500 3,367,000 3,834,000 0 % 3,834,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

เบียยังชีพคนพิการ 0 716,400 792,800 1,296,000 -23.15 % 996,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 2,000 6,000 5,500 36,000 0 % 36,000

สํารองจ่าย 134,265 56,000 0 442,000 -49.3 % 224,100

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 100,000 100,000 100,000 100,000 -100 % 0

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 0 0 0 0 100 % 100,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (กบท.) 141,950 144,865 153,865 153,865 -1.99 % 150,800

รวมงบกลาง 466,769 4,520,525 4,509,529 5,974,980 5,461,150

รวมงบกลาง 466,769 4,520,525 4,509,529 5,974,980 5,461,150

รวมงบกลาง 466,769 4,520,525 4,509,529 5,974,980 5,461,150

รวมแผนงานงบกลาง 466,769 4,520,525 4,509,529 5,974,980 5,461,150

รวมทุกแผนงาน 18,003,826.98 21,968,297.37 18,441,646.74 29,000,000 28,780,000
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองไม้ไผ่
อําเภอ หนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและทีดิน 27,580.00 22,944.00 23,245.17 28,000.00 -17.86 % 23,000.00

     ภาษีบํารุงท้องที 63,187.75 84,783.30 61,138.54 63,000.00 34.92 % 85,000.00

     ภาษีป้าย 652.00 1,000.00 800.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 91,419.75 108,727.30 85,183.71 92,000.00 109,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 1,008.80 1,105.80 0.00 0.00 100.00 % 1,100.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร 400.00 360.00 60.00 500.00 0.00 % 500.00

     ค่าธรรมเนียมคําขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม 0.00 60.00 0.00 0.00 100.00 % 100.00

     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม 0.00 220.00 480.00 0.00 100.00 % 300.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ 600.00 320.00 160.00 500.00 0.00 % 500.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 111,733.00 65,632.00 113,462.00 55,500.00 26.13 % 70,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 2,000.00 2,100.00 2,100.00 2,500.00 0.00 % 2,500.00

     ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในทีหรือทางสาธารณะ 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร 318.00 20.00 0.00 500.00 -100.00 % 0.00

     ค่าใบอนุญาตอืนๆ 0.00 500.00 2,500.00 1,000.00 -100.00 % 0.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 118,259.80 72,317.80 120,762.00 62,500.00 77,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ดอกเบีย 186,649.16 145,208.09 86,801.23 120,000.00 25.00 % 150,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 186,649.16 145,208.09 86,801.23 120,000.00 150,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ค่าขายแบบแปลน 18,100.00 11,000.00 0.00 15,000.00 -20.00 % 12,000.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ 600.00 100.00 1,580.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 18,700.00 11,100.00 1,580.00 16,000.00 13,000.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน 430,947.05 721,464.77 397,772.82 500,000.00 44.00 % 720,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 8,866,434.11 9,079,184.14 7,689,998.23 9,450,000.00 -2.65 % 9,200,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 1,769,357.21 1,743,788.77 1,511,369.34 2,000,000.00 -10.00 % 1,800,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 105,863.24 90,811.97 79,553.67 150,000.00 -36.67 % 95,000.00

     ภาษีสุรา 815,769.68 829,332.91 0.00 900,000.00 -7.78 % 830,000.00

     ภาษีสรรพสามิต 1,754,727.33 1,998,594.70 2,651,665.77 2,000,000.00 0.00 % 2,000,000.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 44,867.34 51,128.43 35,096.10 50,000.00 0.00 % 50,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 27,747.81 25,840.06 19,639.95 40,000.00 -25.00 % 30,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายทีดิน 4,990.00 5,602.00 0.00 6,000.00 0.00 % 6,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 13,820,703.77 14,545,747.75 12,385,095.88 15,096,000.00 14,731,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป
     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 5,167,271.00 10,549,826.00 11,033,118.00 13,613,500.00 0.64 % 13,700,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 5,167,271.00 10,549,826.00 11,033,118.00 13,613,500.00 13,700,000.00

รวมทุกหมวด 19,403,003.48 25,432,926.94 23,712,540.82 29,000,000.00 28,780,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองไม้ไผ่

อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 28,780,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 109,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 23,000 บาท
ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 85,000 บาท
ภาษีป้าย จํานวน 1,000 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 77,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 1,100 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 500 บาท
ค่าธรรมเนียมคําขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม จํานวน 100 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม จํานวน 300 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 500 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 70,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 2,500 บาท
ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในทีหรือทางสาธารณะ จํานวน 2,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 150,000 บาท
ดอกเบีย จํานวน 150,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 13,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 12,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 1,000 บาท

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 14,731,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 720,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 9,200,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 1,800,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 95,000 บาท
ภาษีสุรา จํานวน 830,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 2,000,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 50,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 30,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 6,000 บาท

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 13,700,000 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 13,700,000 บาท
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองไม้ไผ่
อําเภอ หนองบุญมาก   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 28,780,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 7,254,825 บาท
งบบุคลากร รวม 4,687,825 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,225,520 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือน ของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  รองนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าตอบ
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล (ฉบับที  2)  พ.ศ.2557 
        (1)  เงินเดือนนายก อบต. อัตราเดือนละ  20,400
  บาท   จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน  244,800  บาท
        (2)  เงินเดือนรองนายก อบต. อัตราเดือนละ  11,220 บาท รวม 2
 คน จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน  269,280  บาท

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง ของนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าตอบแทน  นายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  รอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที  2)  พ.ศ.2557
        (1) เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก อบต. อัตราเดือน
ละ 1,750 บาท จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน  21,000   บาท
        (2) เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายก อบต. อัตราเดือน
ละ  880 บาท รวม 2 คน  จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน  21,120  บาท 

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ ของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  รอง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล (ฉบับที  2) พ.ศ.2557 
        (1) เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก อบต. อัตราเดือนละ  1,750
 บาท จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน 21,000  บาท
        (2) เงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายก อบต. อัตราเดือนละ 880
 บาท รวม 2 คน  จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน  21,120  บาท
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่เลขานุการนายก อบต.  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที  2) พ.ศ.2557 อัตรา
เดือนละ  7,200 บาท  จํานวน 12 เดือน

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,540,800 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภาฯรองประธาน
สภาฯ  สมาชิกสภาฯ และเลขานุการสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  รองประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที  2)  พ.ศ.2557
        (1) ประธานสภา อบต.   อัตราเดือนละ   11,220
   บาท  จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน 134,640  บาท
        (2) รองประธานสภา อบต.   อัตราเดือนละ 9,180 บาท  จํานวน 12
 เดือน  เป็นเงิน  110,1600   บาท  
        (3) สมาชิกสภา อบต.   อัตราเดือนละ   7,200   บาท  รวม  14
  คน  จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน 1,209,600  บาท
        (4) เลขานุการสภา อบต.   อัตราเดือนละ 7,200 บาท   จํานวน 12
 เดือน  เป็นเงิน  86,400   บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,462,305 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,892,305 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ดังนี
        (1) ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิน) 
        (2) หัวหน้าสํานักปลัด (นักบริหารงานทัวไป)  
        (3) นักพัฒนาชุมชน   จํานวน   2   อัตรา      
        (4) นักจัดการงานทัวไป     
        (5) นักทรัพยากรบุคคล     
        (6) นักวิชาการเกษตร
        (7)  เจ้าพนักงานธุรการ
        (8)  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษสําหรับเป็นค่าครองชีพชัวคราว เงินที
ปรับเพิมตามคุณวุฒิการศึกษา และเงินเพิมต่างๆ ให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 126,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง  ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้อง
ถิน)  เดือนละ  7,000  บาท ตําแหน่ง  หัวหน้าสํานักปลัด(นักบริหารงาน
ทัวไป)  เดือนละ  3,500 บาท  จํานวน 12 เดือน 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 324,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างทัวไปและพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  จํานวน 3 อัตรา รวม 12 เดือนดังนี
        (1) พนักงานขับรถยนต์         จํานวน 1 อัตรา
        (2) คนงานทัวไป                  จํานวน 2 อัตรา
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษสําหรับเป็นค่าครองชีพชัวคราว และเงิน
เพิมต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัว
ไป  จํานวน  3  อัตรา รวม 12 เดือน ดังนี
        (1) พนักงานขับรถยนต์         จํานวน 1 อัตรา
        (2) คนงานทัวไป                  จํานวน 2 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 2,420,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 540,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 450,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  เช่น   ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง คณะ
กรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง  ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการทีได้แต่งตังเป็นกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือก/คัดเลือก
พนักงานส่วนตําบลเพือแต่งตังให้ดํารงตําแหน่งสูงขึน    เงินค่าประโยชน์
ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล และพนักงานจ้าง ทีได้จากผลคะแนนการประเมินผลสัมฤทธิของ
งานตามประสิทธิภาพและประสิทธิผลของทางราชการ  และอืนๆ ทีเกียว
ข้อง

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 80,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นค่าเช่าซือและค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานส่วนตําบล
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลและผู้
บริหาร

ค่าใช้สอย รวม 1,285,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าจ้างสําหรับโฆษณาและเผยแพร่
ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ แผ่นพับ ปฏิทิน ป้ายประชา
สัมพันธ์ สือสิงพิมพ์ต่างๆ และอืนๆ ทีเกียวข้อง 
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ จํานวน 400,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  เช่น ค่าจ้างเวรยาม ค่าจ้างทํา
ความ  สะอาด ค่าจ้างฉีดพ่นหมอกควัน ค่าจ้างฉีดวัคซีนป้องกันโรค ค่า
จ้างทําหนังสือหรือเข้าเล่ม ค่าระวางบรรทุก และค่าจ้างเหมาบริการอืนที
เกียวข้อง 
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จํานวน 100,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ในการฝึก
อบรม สัมมนา ให้แก่พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง นายก รอง
นายก เลขานุการนายก และสมาชิกสภา อบต.
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่ารับรองและพิธีการของ อบต.ดังต่อไปนี ค่ารับรองในการ
ต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  เป็นค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าของขวัญ ค่า
พิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับการเลียงต้อนรับ รวมทังค่า
บริการ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลทีมา
นิเทศงาน ตรวจงานหรือเยียมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน ตามหนังสือ มท
 0808.4/ว1956 ลงวันที 10 มิถุนายน 2547  ค่าเลียงรับรองในการ
ประชุมสภาท้องถิน เป็นค่าอาหาร ค่าเครืองดืมต่างๆ เครืองใช้ในการ
รับรองและค่าบริการในการประชุมสภา คณะกรรมการ คณะอนุกรรม
การ ทีได้รับการแต่งตังตามกฎหมายระเบียบของทางราชการ รวมทังผู้เข้า
ร่วมประชุมอืน และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้อง

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 170,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่าย
อืนๆในการเดินทางไปราชการหรือเข้ารับการอบรม สัมมนา ชองพนักงาน
ส่วนตําบลพนักงานจ้าง  นายก รองนายก เลขานุการนายก สมาชิกสภา อบ
ต. อปพร. และบุคคลทีผู้บริหาร อบต. มีคําสังให้เดินทางไปราชการ
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าและพวงมาลา จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าและพวงมาลา สําหรับงาน
พิธีการต่างๆของ อบต.
โครงการฝึกอบรมกฎหมาย ระเบียบ แผนงานเพือเพิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้าง

จํานวน 120,000 บาท

-  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการโครงการฝึกอบรม
กฎหมาย ระเบียบ แผนงานเพือเพิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก่คณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง  โดยมีค่า
ใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าเช่าทีพัก  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายและค่าใช้จ่ายอืน
ทีจําเป็นในการฝึกอบรม
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ.2557
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564)  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิน  แผน
งานบริหารงานทัวไป ลําดับที 4 หน้า 165  
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. 
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง

จํานวน 20,000 บาท

-  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมคุณธรรมและ
จริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้าง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่ากระเป๋า
หรือสิงทีใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าป้ายและค่าใช้จ่ายอืนทีจํา
เป็นในการฝึกอบรม
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ.2557
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564)  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิน  แผน
งานบริหารงานทัวไป ลําดับที 6 หน้า 166
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โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพือเพิมประสิทธิภาพการบริหารงานการ
พัฒนาท้องถิน

จํานวน 300,000 บาท

-  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพือ
เพิมประสิทธิภาพการบริหารงานการพัฒนาท้องถิน  โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสารสําหรับ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าเช่าทีพัก  ค่ายาน
พาหนะ  ค่าป้ายและค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการฝึกอบรม
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ.2557
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564)  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิน  แผน
งานบริหารงานทัวไป ลําดับที 3 หน้า 165
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกียวกับประชาธิปไตย จํานวน 20,000 บาท
-  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกียวกับประชาธิปไตย  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่า
ป้ายและค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการฝึกอบรม
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ.2557
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564 )  เพิม
เติม  ครังที  3  พ.ศ.2561  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การ
บริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิน  แผนงานบริหารงานทัวไป ลําดับ
ที 1 หน้า 13
โครงการอบต.พบประชาชน จํานวน 20,000 บาท
-  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบต.พบประชาชน  โดยมีค่า
ใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าอาหาร  ค่าเครือง
เสียง  ค่าเต๊นท์  ค่าเวที  ค่าจัดสถานที  ค่าป้ายและค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น
และเกียวข้อง
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี ( พ.ศ. 2561 - 2564 )  เพิม
เติม  ครังที  1  พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การ
บริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิน  แผนงานบริหารงานทัวไป ลําดับ
ที 1 หน้า  2

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์  ค่าบํารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมทีดินและสิงก่อสร้าง ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
อืน  ขององค์การบริหารส่วนตําบล ทีชํารุดเสียหาย หรือจําเป็นต้องบํารุง
รักษาเพือมิให้เกิดความเสียหาย หรือทรุดโทรมกว่าเดิม

ค่าวัสดุ รวม 285,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซือ ค่าจ้างหรือทําเองซึงวัสดุ สิงของ และเครืองใช้สํานัก
งานต่างๆ เช่น กระดาษ เครืองเขียน แบบพิมพ์ต่างๆ แฟ้ม ธง และวัสดุ
อืนๆทีเกียวข้อง

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวของ อบต. เช่น จาน ถ้วย แก้ว ช้อน 
ทีวางจาน เหยือกนํา นํายาล้างห้องนํา สบู่ ผงซักฟอก และวัสดุอืนๆ ทีเกียว
ข้อง
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
-   เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเฟลิงและหล่อลืนสําหรับรถยนต์ส่วนกลาง รถ
จักรยานยนต์ส่วนกลาง เครืองตัดหญ้า เครืองพ่นหมอกควัน เครืองสูบนํา 
เลือยยนต์ของ อบต.

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ จ้างทําหรือทําเอง ซึงวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ของ 
อบต.ป้ายประชาสัมพันธ์ สติกเกอร์ ไม้อัด สี แปรง ฟู่กัน และวัสดุอืนๆ ที
เกียวข้อง

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 45,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ชอง อบต. เช่น หมึก หัว
พิมพ์ โปรแกรม แผ่นดิสก์ เม้าส์ แป้นพิมพ์ แผ่นซี.ดี และวัสดุอืนๆทีเกียว
ข้อง

ค่าสาธารณูปโภค รวม 310,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับทีทําการ อาคาร และสิงปลูกสร้างอืนทีอยู่
ใน การควบคุมของ อบต. รวมถึงค่าไฟฟ้าสาธารณะในส่วนทีเกินภายใน
เขต อบต.

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 13,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่านําประปาสําหรับทีทําการ อาคาร และสิงปลูกสร้างอืนทีอยู่
ในการควบคุมของ อบต.    

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 15,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของ อบต. 
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 2,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ธนาณัติ ดวงตราไปรษณีย์ และอืนๆ ทีเกียว
ข้อง

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 80,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคมสําหรับอินเตอร์เน็ตความเร็ว
สูง ค่าจัดทําเวปไซด์ ค่าโดเมนเนม ค่าเช่าพืนทีบริการอินเตอร์เน็ต ค่า
บริการ ปรับปรุงและสํารองข้อมูล และบริการอืนๆ ทีเกียวข้อง

งบลงทุน รวม 117,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 117,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีมีพนักพิงล้อเลือน จํานวน 6,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีมีพนักพิงล้อเลือน  จํานวน  2  ตัว  โดยมี
คุณลักษณะ  ดังนี ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) : 56 x 57 x 85  พนักพิง
และทีนังขึนโครงเหล็ก บุฟองนํา หุ้มหนังเทียม (PVC)
-  เป็นไปตามราคาท้องตลาดเนืองจากไม่ปรากฎราคาตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์  สํานักงบประมาณ 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี ( พ.ศ. 2561 - 2564 )  เพิม
เติม  ครังที  3  พ.ศ.2561 บัญชีครุภัณฑ์  แผนงานบริหารงานทัว
ไป ลําดับที 4  หน้า  18
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โต๊ะทํางาน  ระดับปฏิบัติการ จํานวน 12,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางาน  ระดับปฏิบัติการ  จํานวน  2  ตัว  โดย
มีคุณลักษณะ  ดังนี  ขนาด กว้าง 80*ยาว150*สูง75 ซม. มี 1ลินชัก  1ตู้
เก็บเอกสารด้านขวา และ1 ตู้เก็บเอกสารด้านซ้าย
-  เป็นไปตามราคาท้องตลาดเนืองจากไม่ปรากฎราคาตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์  สํานักงบประมาณ 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี ( พ.ศ. 2561 - 2564 )  เพิม
เติม  ครังที  3  พ.ศ.2561 บัญชีครุภัณฑ์  แผนงานบริหารงานทัว
ไป ลําดับที 3  หน้า  17
โต๊ะหมู่บูชา จํานวน 8,500 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะหมู่บูชา  จํานวน  1  ชุด  โดยมี
คุณลักษณะ  ดังนี  ทําด้วยไม้สัก  ขนาด 9 นิว  มีโต๊ะหมู่บูชา  9
  ตัว  ความกว้างตัวละ 9 นิว มีฐานรองโต๊ะหมู่   
-  เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  สํานักงบประมาณ กระทรวง
การคลัง
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี ( พ.ศ. 2561 - 2564 )  เพิม
เติม  ครังที  3  พ.ศ.2561 บัญชีครุภัณฑ์  แผนงานบริหารงานทัว
ไป ลําดับที 1 หน้า  17

ครุภัณฑ์การเกษตร
เลือยยนต์ขนาดกลาง จํานวน 10,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเลือยยนต์ขนาดกลาง จํานวน  1  เครือง  โดยมี
คุณลักษณะ  ดังนี  ขนาดลูกสูบ : 46mm
            -  ประสิทธิภาพเครืองยนต์ : 56.5cc, 3kw/12,500rpm 
            -  ถังนํามันเชือเพลิงมีความจุที : 450ml
            -  ถังเลียงโซ่มีความจุที : 260ml
            -  หนัก : 5.2กก.(เฉพาะตัวเครือง)
-  เป็นไปตามราคาท้องตลาดเนืองจากไม่ปรากฎราคาตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์  สํานักงบประมาณ 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี ( พ.ศ. 2561 - 2564 )  เพิม
เติม  ครังที  3  พ.ศ.2561 บัญชีครุภัณฑ์  แผนงานบริหารงานทัว
ไป ลําดับที 8  หน้า  20
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสานักงาน จํานวน 32,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสํานักงาน (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) จํานวน  2  เครือง  โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี  
        - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน
หลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.5 GHz 
หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
        - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB
        - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดี
กว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
        - มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
        - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
        - มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง
        - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
        - มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จานวน 1 หน่วย
-  เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561  กระ
ทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี ( พ.ศ. 2561 - 2564 )  เพิม
เติม  ครังที  3  พ.ศ.2561 บัญชีครุภัณฑ์  แผนงานบริหารงานทัว
ไป ลําดับที 7 หน้า 20
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เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานสํานัก
งาน  จํานวน  1  เครือง  โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี  
        - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน
หลัก (2 core) จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือ
ดีกว่า ดังนี
            1) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่
น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า 2.5 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้าน
กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 6 แกน หรือ
            2) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่
น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า 2.4 GHz
        - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB       
        - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย             
        - มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว
        - มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตังภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หน่วย
        - มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง
        - มีช่องเชือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
        - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
        - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth   
-  เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561  กระ
ทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม  
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี ( พ.ศ. 2561 - 2564 )  เพิม
เติม  ครังที  3  พ.ศ.2561 บัญชีครุภัณฑ์  แผนงานบริหารงานทัว
ไป ลําดับที  6 หน้า 19
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เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network จํานวน 20,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 
สี แบบ Network  จํานวน  2  เครือง  โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี  
        - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
        - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อ
นาที (ppm)
        - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
        - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
        - มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
        - มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
        - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
        - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
        - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom   
-  เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561  กระ
ทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี ( พ.ศ. 2561 - 2564 )  เพิม
เติม  ครังที  3  พ.ศ.2561 บัญชีครุภัณฑ์  แผนงานบริหารงานทัว
ไป ลําดับที  5 หน้า  18
เครืองสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 12,500 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA   จํานวน  5
  เครือง  โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี  
        -  มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
        - สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที   
-  เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561  กระ
ทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี ( พ.ศ. 2561 - 2564 )  เพิม
เติม  ครังที  3  พ.ศ.2561 บัญชีครุภัณฑ์  แผนงานบริหารงานทัว
ไป ลําดับที 2  หน้า  17

งบรายจ่ายอืน รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอืน
ค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบ
ต่างๆ ซึงมิใช่เพือการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้างใน
การประเมินผลความพึงพอใจในการบริการของ อบต.
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 665,000 บาท
งบบุคลากร รวม 570,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 570,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 340,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล ตําแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 230,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน 1
 อัตรา รวม 12 เดือนดังนี  
        (1)  ผู้ช่วยนักวิเคาะห์นโยบายและแผน จํานวน 1 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 95,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) ให้แก่พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง ทีได้จากผลคะแนน
การประเมินผลสัมฤทธิของงานตามประสิทธิภาพและประสิทธิผลของทาง
ราชการ

ค่าใช้สอย รวม 45,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเกียวกับการจัดทําแผนพัฒนาท้องถินสีปี จํานวน 15,000 บาท
-  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเกียวกับ
การจัดทําแผนพัฒนาท้องถินสีปี  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่า
ป้ายและค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการฝึกอบรม
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ.2557
-  เป็นไปแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564 )  เพิมเติม  ครัง
ที  3  พ.ศ.2561  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและ
การพัฒนาบุคลากรท้องถิน  แผนงานบริหารงานทัวไป ลําดับที 3 หน้า 14
โครงการฝึกอบรมการให้ความรู้และสร้างเครือข่ายการจัดทําแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี

จํานวน 30,000 บาท

-  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมการให้ความรู้และ
สร้างเครือข่ายการจัดทําแผนพัฒนาท้องถินสีปี  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่า
อาหาร  ค่าป้ายและค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการฝึกอบรม
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ.2557
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564)  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิน  แผน
งานบริหารงานทัวไป ลําดับที 2 หน้า 164
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,366,500 บาท
งบบุคลากร รวม 1,255,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,255,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 703,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือน/เงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล ดังนี
        (1) ผู้อํานวยการกองคลัง
        (2) นักวิชาการเงินและบัญชี  
        (3) นักวิชาการพัสดุ 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง  ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการกองคลัง  เดือน
ละ  3,500 บาท  จํานวน 12 เดือน 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 460,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัว
ไป  จํานวน 3 อัตรา รวม 12 เดือนดังนี
        (1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้     จํานวน 1 อัตรา 
        (2) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ                 จํานวน 1 อัตรา
        (3) ผู้ช่วยพนักงานการเงินและบัญชี     จํานวน 1 อัตรา  
      

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษสําหรับเป็นค่าครองชีพชัวคราว และเงิน
เพิมต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว
ไป  จํานวน  4  อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 1,060,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 685,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 600,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง คณะกรรมการ
ตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ตามระเบียบ มท ว่าด้วยการพัสดุ
ของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิน(ฉบับที 9) พ.ศ.2553  และเงินค่า
ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ให้แก่
พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง ทีได้จากผลคะแนนการประเมินผล
สัมฤทธิของงานตามประสิทธิภาพและประสิทธิผลของทางราชการ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 70,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าเช่าซือและค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานส่วนตําบล       
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล
ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ จํานวน 80,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างทําหนังสือหรือเข้า
เล่ม ค่าระวางบรรทุก และค่าจ้างเหมาบริการอืนทีเกียวข้อง  และ ค่า
ธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ในการฝึกอบรม สัมมนา ให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้างของอบต.
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรือเข้ารับการอบรม สัมมนา ชอง
พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้างของ อบต.
โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที จํานวน 10,000 บาท
-  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที  โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าอาหาร  ค่าเครือง
เสียง  ค่าเต๊นท์  ค่าเวที  ค่าจัดสถานที  ค่าป้ายและค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น
และเกียวข้อง
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี ( พ.ศ. 2561 - 2564 )  เพิม
เติม  ครังที  3  พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การ
บริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิน  แผนงานบริหารงานทัวไป ลําดับ
ที 2 หน้า  13

โครงการจัดทําแผนทีภาษี จํานวน 100,000 บาท
-  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนทีภาษี  โดยมีค่าใช้
จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอืนทีจํา
เป็นและเกียวข้อง
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2550 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564)  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิน  แผน
งานบริหารงานทัวไป ลําดับที 5 หน้า 166

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ทีอยู่ในข่ายต้องชําระภาษีและค่าธรรมเนียม
ต่างๆ

จํานวน 20,000 บาท

-  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ทีอยู่ใน
ข่ายต้องชําระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่า
อาหาร  ค่าป้ายและค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการฝึกอบรม
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ.2557
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี ( พ.ศ. 2561 - 2564 )  เพิม
เติม  ครังที  1  พ.ศ.2561  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การ
บริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิน  แผนงานบริหารงานทัวไป ลําดับ
ที 2 หน้า 2

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินประเภท
วัสดุ ครุภัณฑ์ ของ อบต. เช่น เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองถ่าย
เอกสาร โต๊ะ เก้าอี และอืนๆ ทีเกียวข้อง

ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซือ ค่าจ้างหรือทําเองซึงวัสดุ สิงของ และเครืองใช้สํานัก
งานต่างๆ เช่น กระดาษ เครืองเขียน แบบพิมพ์ต่างๆ แฟ้ม ธง และวัสดุ
อืนๆทีเกียวข้อง

วันทีพิมพ์ : 27/8/2561  18:04:58 หน้า : 13/38



วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวของ อบต
.เช่น จาน ถ้วย แก้ว ช้อน ทีวางจาน เหยือกนํา นํายาล้างห้องนํา สบู่ ผงซัก
ฟอก และวัสดุอืนๆ ทีเกียวข้อง

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ จ้างทําหรือทําเอง ซึงวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ของ 
อบต.ป้ายประชาสัมพันธ์ สติกเกอร์ ไม้อัด สี แปรง ฟู่กัน และวัสดุอืนๆ ที
เกียวข้อง

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ชอง อบต. เช่น หมึก หัว
พิมพ์ โปรแกรม แผ่นดิสก์ เม้าส์ แป้นพิมพ์ แผ่นซี.ดี และวัสดุอืนๆทีเกียว
ข้อง

ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ธนาณัติ ดวงตราไปรษณีย์ และอืนๆ ทีเกียว
ข้อง

งบลงทุน รวม 51,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 51,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 44,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กแบบเปิดสองบาน  จํานวน  8  หลัง  โดยมี
คุณลักษณะ  ดังนี   
        1) มีมือจับชนิดบิด
         2) มีแผ่นชันปรับระดับ 3 ชิน
         3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลติภัณฑ์อตุสาหกรรม (มอก.)   
-  เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  สํานักงบประมาณ กระทรวง
การคลัง
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี ( พ.ศ. 2561 - 2564 )  เพิม
เติม  ครังที  3  พ.ศ.2561 บัญชีครุภัณฑ์  แผนงานบริหารงานทัว
ไป ลําดับที 8 หน้า  21

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 7,500 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA   จํานวน  3
  เครือง  โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี  
        -  มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
        - สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที   
-  เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561  กระ
ทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี ( พ.ศ. 2561 - 2564 )  เพิม
เติม  ครังที  3  พ.ศ.2561 บัญชีครุภัณฑ์  แผนงานบริหารงานทัว
ไป ลําดับที  9  หน้า  21
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 60,000 บาท
-  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่า
กระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าที
พัก  ค่ายานพาหนะ  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่า
อาหาร  ค่าป้ายและค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการฝึกอบรม
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ.2557
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564 )  เพิม
เติม  ครังที  3  พ.ศ.2561  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณ
สุข   แผนงานการรักษาความสงบภายใน ลําดับที 2 หน้า 5

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 230,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 230,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการฝึกอบรมหรือฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.)

จํานวน 150,000 บาท

-  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมหรือฝึกทบทวนอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่า
วัสดุอุปกรณ์  ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม  ค่าทีพัก  ค่ายานพาหนะ ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าป้ายและค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการฝึกอบรม
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ.2557
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564)  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข  แผนงานรักษาความสงบภาย
ใน ลําดับที 5 หน้า 153  

โครงการรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาล
สงกรานต์

จํานวน 80,000 บาท

-  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย  ค่าป้าย  ค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้าทีของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน 
 ค่ากาแฟ  ค่านําดืมและค่านําแข็งสําหรับไว้บริการประชาชน  ค่าจัดสถาน
ทีและค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการฝึกอบรม
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที  มท
 0810.4/ว 661 ลงวันที  9  มีนาคม  2561
-  เป็นไป ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข  แผนงานรักษาความสงบภาย
ใน ลําดับที 2 หน้า 152
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 6,898,625 บาท
งบบุคลากร รวม 2,642,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,642,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,860,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือน/เงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วนตําบล
รวม 12 เดือน  ดังนี
        (1)  ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
        (2)  นักวิชาการศึกษา
        (3)  ครูคศ. 1                          จํานวน  4  อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง  ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม เดือนละ  3,500 บาท  จํานวน 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 660,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว
ไป  จํานวน 4 อัตรา รวม 12 เดือนดังนี
        (1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ    จํานวน 1 อัตรา
        (2) ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก             จํานวน 2 อัตรา
        (3) คนงานทัวไป                     จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 80,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษสําหรับเป็นค่าครองชีพชัวคราว และเงิน
เพิมต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน 4 อัตรา รวม 12 เดือน
ดังนี
        (1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ    จํานวน 1 อัตรา
        (2) ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก             จํานวน 2 อัตรา
        (3) คนงานทัวไป                     จํานวน 1 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 2,898,725 บาท
ค่าตอบแทน รวม 385,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 300,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) ให้แก่พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง ทีได้จากผลคะแนน
การประเมินผลสัมฤทธิของงานตามประสิทธิภาพและประสิทธิผลของทาง
ราชการ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 60,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าเช่าซือและค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานส่วนตําบล       
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล

ค่าใช้สอย รวม 1,595,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ จํานวน 420,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ดังต่อไปนี ค่าจ้างทําหนังสือหรือ
เข้าเล่ม ค่าระวางบรรทุกและค่าจ้างเหมาบริการอืนทีเกียวข้อง  
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จํานวน 80,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม สัมมนา ให้
แก่พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้างของอบต.
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่าย
อืนๆในการเดินทางไปราชการหรือเข้ารับการอบรม สัมมนา ชองพนักงาน
ส่วนตําบล  พนักงานจ้าง และบุคคลทีผู้บริหาร อบต. มีคําสังให้เดินทางไป
ราชการ
โครงการประชุมสัมมนาขับเคลือนการทํางานของคณะกรรมการบริหารการ
ศึกษาท้องถินและคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาของท้องถิน

จํานวน 5,000 บาท

-  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประชุมสัมมนาขับเคลือนการ
ทํางานของคณะกรรมการบริหารการศึกษาท้องถินและคณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษาของท้องถิน  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการ
ประชุม  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่า
ป้ายและค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ.2557
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี ( พ.ศ. 2561 - 2564 )  เพิม
เติม  ครังที  1  พ.ศ.2561  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ  แผนงานการศึกษา  ลําดับ
ที 1 หน้า 4

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในเด็กและเยาวชน จํานวน 20,000 บาท
-  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในเด็ก
และเยาวชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่ากระเป๋าหรือ
สิงทีใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าป้ายและค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นใน
การฝึกอบรม
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ.2557
-  เป็นไปแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564 )  เพิมเติม  ครัง
ที  3  พ.ศ.2561  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ  แผนงานการศึกษา  ลําดับ
ที 6 หน้า  10 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของครูและผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กหนองไม้ไผ่

จํานวน 20,000 บาท

-  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ของครูและผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองไม้ไผ่  โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสารสําหรับ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าป้ายและค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการฝึกอบรม
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ.2557
-  เป็นไปแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564 )  เพิมเติม  ครัง
ที  3  พ.ศ.2561  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ  แผนงานการศึกษา  ลําดับ
ที 7 หน้า  11  
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โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน จํานวน 40,000 บาท
-  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
กิสภาเด็กและเยาวชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่า
กระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าอาหาร
ว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าป้ายและค่าใช้จ่าย
อืนทีจําเป็นในการฝึกอบรม
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ.2557
-  เป็นไปแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564 )  เพิมเติม  ครัง
ที  3  พ.ศ.2561  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ  แผนงานการศึกษา  ลําดับ
ที 1 หน้า  9 
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 950,000 บาท
(1) ค่าพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของ ศพด.          
ตังไว้   12,000  บาท 
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ของ ศพด. จํานวน 6 คน คนละ 2,000  บาท
        ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564)  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ  แผนงานการ
ศึกษา ลําดับที 4 หน้า 159
(2) ค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตังไว้   612,500 บาท 
-  เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็ก ศพด. จํานวน 125 คน ๆ
 ละ 20 บาท รวม 245 วัน 
        ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564)  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ  แผนงานการ
ศึกษา ลําดับที 3 หน้า 158  
(3)  ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
ตังไว้  212,500  บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  จํานวน 125 คน ๆละ 1,700  บาท
        ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564)  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ  แผนงานการ
ศึกษา ลําดับที 5 หน้า 159 
(4)  ค่าหนังสือเรียน
ตังไว้  20,000  บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนสําหรับเด็กเล็ก ศพด. จํานวน 100 คน ๆ
 ละ 200 บาท 
        ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี ( พ.ศ. 2561 - 2564 )  เพิมเติม  ครัง
ที  3  พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ  แผนงานการศึกษา ลําดับที 2
 หน้า 9
(5)  ค่าอุปกรณ์การเรียน
ตังไว้  20,000  บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนสําหรับเด็กเล็ก ศพด. จํานวน 100
 คน ๆ ละ 200 บาท 
        ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี ( พ.ศ. 2561 - 2564 )  เพิมเติม  ครัง
ที  3  พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ  แผนงานการศึกษา ลําดับที 3
 หน้า 9
(6)  ค่าเครืองแบบนักเรียน
ตังไว้  30,000  บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าเครืองแบบนักเรียนสําหรับเด็กเล็ก ศพด. จํานวน 100
 คน ๆ ละ 300 บาท 
        ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี ( พ.ศ. 2561 - 2564 )  เพิมเติม  ครัง
ที  3  พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ  แผนงานการศึกษ
า ลําดับที 4 หน้า 10
(7) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ตังไว้  43,000  บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสําหรับเด็กเล็ก ศพด. จํานวน 100
 คน ๆ ละ 430 บาท 
        ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี ( พ.ศ. 2561 - 2564 )  เพิมเติม  ครัง
ที  3  พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ  แผนงานการศึกษา ลําดับที 5
 หน้า 10
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินประเภทวัสดุ ครุภัณฑ์ 
ของ อบต. เช่น เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองถ่ายเอกสาร โต๊ะ เก้าอี และ
อืนๆ ทีเกียวข้อง

ค่าวัสดุ รวม 918,725 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซือ ค่าจ้างหรือทําเองซึงวัสดุ สิงของ และเครืองใช้สํานัก
งานต่างๆ เช่น กระดาษ เครืองเขียน แบบพิมพ์ต่างๆ แฟ้ม ธง และวัสดุ
อืนๆทีเกียวข้อง

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวของ ศพด อบต
.เช่น จาน ถ้วย แก้ว ช้อน ทีวางจาน เหยือกนํา นํายาล้างห้องนํา สบู่ ผงซัก
ฟอก และวัสดุอืนๆ ทีเกียวข้อง

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 783,725 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) สํารับเด็กใน ศพด. และนักเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.) ในเขต อบต. ดังนี
(1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลหนองไม้
ไผ่   จํานวน 125 คน รวม  260  วัน เป็นเงิน  239,525  บาท
(2) โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน(สพฐ
.) ในเขต อบต.  โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่  โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊
กและโรงเรียนบ้านสระมะค่า จํานวน  284 คน  รวม  260  วัน  เป็น
เงิน   544,200  บาท
        ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564)  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ  แผนงานการ
ศึกษา ลําดับที 2 หน้า 158

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ชอง อบต. เช่น หมึก หัว
พิมพ์ โปรแกรมแผ่นดิสก์ เม้าส์ แป้นพิมพ์ แผ่นซี.ดี และวัสดุอืนๆทีเกียว
ข้อง     

วัสดุการศึกษา จํานวน 35,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต หนองไม้
ไผ่ เช่น สือการเรียนการสอน หนังสือเรียน สมุด ดินสอ กระดาษ
สี พลาสติก และวัสดุอุปกรณ์อืนๆ ทีเกียวข้อง 
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งบลงทุน รวม 221,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 221,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตังพืนหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู

จํานวน 143,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน  ชนิดตังพืนหรือ
ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)  ขนาด 18,000 บีทียู  จํานวน  5
  เครือง   โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี  
        1) ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดไม่ตํากว่า 18,000 บีทียู
แบบแยกส่วน 
        2) ราคาทีกําาหนดเป็นราคาทีรวมค่าติดตัง
        3) เครืองปรับอากาศทีมีความสามารถในการทําความเย็น
ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5
        4) ต้องเป็นเครืองปรับอากาศทีประกอบสําเร็จรูปทังชดุ ทังหน่วยส่ง
ความเย็นละหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 5) เครืองปรับ
อากาศทีมีระบบฟอกอากาศ เช่น  แผ่นฟอกอากาศ
ตะแกรงไฟฟ้า (Electric grids) หรือเครืองผลิตประจุไฟฟ้า (Ionizer) 
เป็นต้น
สามารถดักจับอนุภาค ฝุ่นละออง และอุปกรณ์สามารถทําความสะอาดได้
             - ชนิดตังพืนหรือแขวน
             - ชนิดติดผนัง
สําหรับชนิดตู้ตังพืน เครืองปรับอากาศทีไม่มีระบบฟอกอากาศ
         6) มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
         7) การจัดซือเครืองปรับอากาศขนาดอืน ๆ (นอกจากขอ้ 3) ให้เป็น
ไปตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติครังที 3/2539 
(ครั งที 57) เมอื วันที 14 มิถุนายน 2539 เกียวกบัการประหยัด
พลังงาน โดยให้พิจารณาจัดซือเครืองปรับอากาศทีมีประสิทธิภาพ
สูง (EER) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา โดยใช้หลักการเปรียบ
เทียบคุณสมบัติคือ
             - ถ้าจํานวนบีทียูเท่ากันให้พิจารณาเปรียบเทียบจํานวนวัตต์ที
น้อยกว่า
             - ถ้าจํานวนบีทียูไม่เท่ากัน ให้นําจํานวนบีทียูหารด้วยจํานวน
วัตต์ (บีทียูต่อวัตต์)
ผลทีได้คือค่า EER ถ้าค่าของ EER สูง ถือว่าเครืองปรับอากาศมี
ประสิทธิภาพสูง
สามารถประหยัดพลังงานได้ดีกว่า
         8) การติดตังเครืองปรับอากาศ
             (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนีสวิตช์ 1 ตัว  ท่อ
ทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร   
-  เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  สํานักงบประมาณ กระทรวง
การคลัง
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี ( พ.ศ. 2561 - 2564 )  เพิม
เติม  ครังที  3  พ.ศ.2561 บัญชีครุภัณฑ์  แผนงานบริหารงานทัว
ไป ลําดับที 17 หน้า  25
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ชุดลําโพงพร้อมไมค์เคลือนที จํานวน 5,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดลําโพงพร้อมไมค์เคลือนที  จํานวน  1  ชุด โดย
มีคุณลักษณะ  ดังนี ขนาด 10 นิว 250 วัตต์ มีช่องสําหรับเสียบ USB 
เล่น MP3 พร้อมไมค์ลอยมือถือ 2 ตัว รองรับบลูทูธ
-  เป็นไปตามราคาท้องตลาดเนืองจากไม่ปรากฎราคาตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์  สํานักงบประมาณ 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี ( พ.ศ. 2561 - 2564 )  เพิม
เติม  ครังที  3  พ.ศ.2561 บัญชีครุภัณฑ์  แผนงานบริหารงานทัว
ไป ลําดับที 14  หน้า  
23
ตู้ติดประกาศ จํานวน 10,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเตู้ติดประกาศ จํานวน  1  ตู้  โดยมี
คุณลักษณะ  ดังนี                     
        - บานเลือนรางหนีบ ขนาด80X120ซม.
        – สําหรับติดเอกสาร ติดรูป ติดโปสเตอร์ ติดประกาศต่างๆ
        – เป็นกระจกใสบานเลือน รางหนีบ 2 บาน
        – มีกุญแจล็อคแบบกด
        – พีนเป็นพืนชานอ้อยบุกํามะหยี
        – ขอบเป็นอลูมิเนียมกล่องสีเงิน
        – แบบติดผนัง แขวนผนัง
        – กรอบเป็นอลูมิเนียม
        – แบบติดผนัง
-  เป็นไปตามราคาท้องตลาดเนืองจากไม่ปรากฎราคาตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์  สํานักงบประมาณ 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี ( พ.ศ. 2561 - 2564 )  เพิม
เติม  ครังที  3  พ.ศ.2561 บัญชีครุภัณฑ์  แผนงานบริหารงานทัว
ไป ลําดับที 13  หน้า  23
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครืองทํานําร้อนนําเย็น จํานวน 10,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองทํานําร้อนนําเย็น  จํานวน  1  เครือง โดยมี
คุณลักษณะ  ดังนี 
        - ใช้ทํานําดืมนําร้อน นําเย็นในเครืองเดียวกัน 
        - วัสดุผลิตโครงสร้างภายในทําจาก สเตนเลสแท้ 304 ปลอดสาร
ตะกัว 
        - ให้อุณหภูมินําเย็นที 4-10 องศาเซลเซียส 
        - ให้อุณหภูมินําร้อนที 20-95 องศาเซลเซียส 
        - อัตราการทํานําร้อน 6.4 ลิตร/ชม. 
        - อัตราการทํานําเย็น 4.36 ลิตร/ชม. 
        - ทีทํานําร้อนมีสวิทช์ ปิด-เปิดช่วยประหยัดไฟ 
        - ใช้สารทําความเย็น R-134A ไม่มีผลกระทบต่อสิงแวดล้อม
ปลอดภัยด้วยระบบตัดการทํางานเมือความร้อนและกระแสไฟสูงเกิน 
        - มีพร้อมสายดินทีช่วยป้องกันปัญหาการเกิดไฟรัว อีกทังปลักไฟ
เสียบเป็นปลักสามตา 
        - คอมเพรสเซอร์ Hi-EER มาตรฐาน ISO 9002 
        - ใช้งานกับไฟฟ้าในบ้านได้ 
        - กําลังไฟนําเย็น 100 วัตต์ 
        - กําลังไฟนําร้อน 600 วัตต์ 
        - แรงดันไฟฟ้า :220 โวลต์ 
        - ความถีกระแสไฟฟ้า : 50 เฮิร์ซ 
        - ขนาดสินค้า (กว้าง x ยาว x สูง) 33 ? 31 x 97 ซม. / เครือง 
        - นําหนักสินค้า : 21 กก. 
        - วิธีการใช้งานห้ามเทนําขณะนํายังเต็มถังนําเย็นอยู่ จะทําให้นําล้น
ออกมาควรยกขวดนําควําลง บนถังนําเย็นอย่างรวดเร็ว เพือป้องกันแรง
ดันนําภายในซึงอาจก่อให้เกิดนํารัวได้ 
        - ไม่มีบริการติดตัง 
        - ราคานีไม่รวมถังนํา 
        - สินค้ารับประกัน 1 ปี
-  เป็นไปตามราคาท้องตลาดเนืองจากไม่ปรากฎราคาตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์  สํานักงบประมาณ 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี ( พ.ศ. 2561 - 2564 )  เพิม
เติม  ครังที  3  พ.ศ.2561 บัญชีครุภัณฑ์  แผนงานบริหารงานทัว
ไป ลําดับที 12  หน้า  23
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสานักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) จํานวน 16,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าเครืองคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสํานักงาน  (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิว)  จํานวน  1  เครือง  โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี  
        - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน
หลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.5 GHz 
หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
        - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB
        - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดี
กว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
        - มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
        - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
        - มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง
        - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
        - มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย 
-  เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561  กระ
ทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี ( พ.ศ. 2561 - 2564 )  เพิม
เติม  ครังที  3  พ.ศ.2561 บัญชีครุภัณฑ์  แผนงานบริหารงานทัว
ไป ลําดับที 11  หน้า  22
เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที 1 
(27 หน้า/นาที)

จํานวน 7,900 บาท

-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว
ดํา ชนิด Network แบบที 1 (27 หน้า/นาที) จํานวน  1  เครือง โดยมี
คุณลักษณะ  ดังนี  
        - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
        - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)
        - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
        - มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
        - มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
        - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
        - มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
        - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom          
-  เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561  กระ
ทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี ( พ.ศ. 2561 - 2564 )  เพิม
เติม  ครังที  3  พ.ศ.2561 บัญชีครุภัณฑ์  แผนงานบริหารงานทัว
ไป ลําดับที  16  หน้า  25
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เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network จํานวน 20,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 
สี แบบ Network  จํานวน  2  เครือง โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี  
        - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
        - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อ
นาที (ppm)
        - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
        - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
        - มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
        - มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
        - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
        - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
        - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom      
-  เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561  กระ
ทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี ( พ.ศ. 2561 - 2564 )  เพิม
เติม  ครังที  3  พ.ศ.2561 บัญชีครุภัณฑ์  แผนงานบริหารงานทัว
ไป ลําดับที  15  หน้า  24

เครืองสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 10,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA   จํานวน  4
  เครือง  โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี  
        -  มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
        - สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที   
-  เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561  กระ
ทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี ( พ.ศ. 2561 - 2564 )  เพิม
เติม  ครังที  3  พ.ศ.2561 บัญชีครุภัณฑ์  แผนงานบริหารงานทัว
ไป ลําดับที  11 หน้า  22

งบเงินอุดหนุน รวม 1,136,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,136,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนสําหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน สําหรับนักเรียน  สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.)

จํานวน 1,136,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.) ในเขต อบต. ระดับอนุบาล 1 – 
ประถมศึกษาปีที 6 จํานวน 3  โรงเรียนบ้านสระมะค่า  โรงเรียนบ้าน
หนองตะลุมปุ๊กและโรงเรียนบ้านหนองไม้
ไผ่ จํานวน 284 คนๆ ละ 20 บาท  รวม 200 วัน
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานวันเด็ก จํานวน 50,000 บาท
-  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็ก  โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าอาหาร  ค่าเครืองเสียง  ค่า
เต๊นท์  ค่าเวที  ค่าจัดสถานที  ค่าป้ายและค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นและเกียว
ข้อง
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564)  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ  แผนงาน
การศึกษา  ลําดับที  1  หน้า  158 
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 160,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดการขยะและคัดแยกขยะอันตรายจากชุมชน จํานวน 50,000 บาท
-  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดการขยะและคัดแยกขยะ
อันตรายจากชุมชน  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าป้าย  ค่าวัสดุทีใช้ใน
จัดการขยะและคัดแยกขยะอันตรายจากชุมชนและค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น
และเกียวข้อง
-  เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรือง การจัดการมูลฝอย  พ.ศ
. 2560 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564)  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข  แผนงานสาธารณสุข ลําดับที 3
 หน้า 155
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 60,000 บาท
-  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้
เลือดออก โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าวัสดุป้องกันและควบคุมโรคไข้
เลือดออกและค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นและเกียวข้อง
-  เป็นไปหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0810.5/ว 1732 ลงวันที 12 มิถุนายน 2561
-  เป็นไปแผนพัฒนาท้องถินสีปี ( พ.ศ. 2561 - 2564 )  แก้ไข  ครังที  2
  พ.ศ.2561   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข  แผนงาน
สาธารณสุ ลําดับที 3  หน้า  3

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี

จํานวน 50,000 บาท

-  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย  ค่าป้าย 
 ค่าวัสดุทีใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและค่าใช้จ่ายอืนที
จําเป็นและเกียวข้อง
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท
 0810.5/ว 774  ลงวันที 20 มีนาคม 2561
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี ( พ.ศ. 2561 - 2564 )  เพิม
เติม  ครังที  3  พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณ
สุข   แผนงานสาธารณสุข  ลําดับที 1 หน้า  6

วันทีพิมพ์ : 27/8/2561  18:04:58 หน้า : 27/38



แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 4,708,900 บาท
งบบุคลากร รวม 1,079,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,079,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 472,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือน/เงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วนตําบล 
จํานวน 2 อัตรา รวม 12 เดือน ดังนี
        1. ผู้อํานวยการกองช่าง        
        2. นายช่างโยธา       

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง  ผู้อํานวยการกองช่าง  เดือน
ละ  3,500 บาท  จํานวน 12 เดือน 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 485,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัว
ไป จํานวน 4 อัตรา รวม 12 เดือนดังนี
        1. ผู้ช่วยนายช่างโยธา      จํานวน 1 อัตรา                        
        2. คนงานทัวไป              จํานวน 3 อัตรา 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 80,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษสําหรับเป็นค่าครองชีพชัวคราว และเงิน
เพิมต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป

งบดําเนินงาน รวม 819,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 219,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) ให้แก่พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง ทีได้จากผลคะแนน
การประเมินผลสัมฤทธิของงานตามประสิทธิภาพและประสิทธิผลของทาง
ราชการ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้าง

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 84,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าเช่าซือและค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานส่วนตําบล
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล
ค่าใช้สอย รวม 205,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างทําหนังสือหรือเข้าเล่ม 
ค่าระวางบรรทุก และค่าจ้างเหมาบริการอืนทีเกียวข้อง 
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จํานวน 80,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม สัมมนา ให้
แก่พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้างของ อบต.
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรือเข้ารับการอบรม สัมมนา ของ
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง และบุคคลทีผู้บริหาร อบต. มีคําสังให้
เดินทางไปราชการ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 80,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินประเภท
วัสดุ ครุภัณฑ์ ของ อบต. เช่น เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองถ่ายเอกสาร 
 รถยนต์  รถกระเช้า โต๊ะ เก้าอี และอืนๆ ทีเกียวข้อง

ค่าวัสดุ รวม 395,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซือ ค่าจ้างหรือทําเองซึงวัสดุ สิงของ และเครืองใช้สํานัก
งานต่างๆ เช่น กระดาษ เครืองเขียน แบบพิมพ์ต่างๆ แฟ้ม ธง และวัสดุ
อืนๆทีเกียวข้อง 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุของ อบต. เช่น หลอดไฟฟ้า สาน
ไฟ ปลักไฟ แบตเตอรีวิทยุสือสาร ไมโครโฟน และวัสดุอืนๆ ทีเกียวข้อง

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 150,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างของ อบต. เช่น ไม้ ท่อ กระเบือง สังกะสี 
ตะปู ตลับเมตร และวัสดุอืนๆ ทีเกียวข้อง

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งสําหรับรถยนต์ส่วนกลาง รถ
จักรยานยนต์ส่วนกลางของ อบต.

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเฟลิงและหล่อลืนสําหรับรถยนต์ส่วนกลาง  รถ
กระเช้าของ อบต. เครืองตัดหญ้า   เลือยยนต์ของอบต.

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 25,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ชอง อบต. เช่น หมึก หัว
พิมพ์ โปรแกรมแผ่นดิสก์ เม้าส์ แป้นพิมพ์ แผ่นซี.ดี และวัสดุอืนๆทีเกียว
ข้อง

งบลงทุน รวม 2,810,900 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 2,810,900 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านสุขสวัสดิ  หมู่ที  8 จํานวน 298,800 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสุขสวัสดิ หมู่ที 8
  สายซอยบ้านนายตึม  ทองเกษม  กว้าง  3.50  เมตร  ระยะทาง  153
  เมตร  หนา 0.15  เมตร หรือมีพืนทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 535.5 ตาราง
เมตร 
-  เป็นไปตามรายละเอียดแบบแปลนและปริมาณงานทีองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองไม้ไผ่กําหนด
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี ( พ.ศ. 2561 - 2564 )  แก้ไข  ครัง
ที  2  พ.ศ.2561  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน  แผนงาน
การเคหะและชุมชน  ลําดับที 1 หน้า 1
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โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านหนองไม้ไผ่  หมู่ที  1 จํานวน 299,200 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านหนองไม้ไผ่  หมู่
ที  1  สายกลางบ้าน หนองไม้ไผ่  หมู่ที  1  ผิวจราจรกว้าง  5.00
  เมตร  ระยะทาง  103 เมตร  หนา 0.15  เมตร หรือมีพืนทีผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 515 ตารางเมตร 
-  เป็นไปตามรายละเอียดแบบแปลนและปริมาณงานทีองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองไม้ไผ่กําหนด
-  เป็นไปแผนพัฒนาท้องถินสีปี ( พ.ศ. 2561 - 2564 )  เพิมเติม  ครัง
ที  3  พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน  แผนงาน
การเคหะและชุมชน  ลําดับที 1 หน้า 1
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านหัวอ่างพัฒนา  หมู่ที  7 จํานวน 298,500 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวอ่างพัฒนา หมู่
ที 7 
 สายกลางบ้านหัวอ่างพัฒนา  หมู่ที  7  กว้าง  4.00  เมตร  ระยะ
ทาง  129  เมตร  หนา 0.15  เมตร หรือมีพืนทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 516
 ตารางเมตร 
-  เป็นไปตามรายละเอียดแบบแปลนและปริมาณงานทีองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองไม้ไผ่กําหนด
-  เป็นไปแผนพัฒนาท้องถินสีปี ( พ.ศ. 2561 - 2564 )  เพิมเติม  ครัง
ที  3  พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน  แผนงาน
การเคหะและชุมชน  ลําดับที 6 หน้า 2
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเจริญสุข  หมู่ที  6 จํานวน 298,900 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเจริญสุข หมู่ที 6
สายป่าชะอม  กว้าง  3.00  เมตร  ระยะทาง  178 เมตร  หนา 0.15
  เมตร หรือมีพืนทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 534 ตารางเมตร 
-  เป็นไปตามรายละเอียดแบบแปลนและปริมาณงานทีองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองไม้ไผ่กําหนด
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี ( พ.ศ. 2561 - 2564 )  แก้ไข  ครัง
ที  2  พ.ศ.2561  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน  แผนงาน
การเคหะและชุมชน  ลําดับที 2 หน้า 2

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านด่านตลอด หมู่ที  4 จํานวน 298,500 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านด่านตลอด หมู่
ที 4 
สายกลางบ้านด่านตลอด  หมู่ที  4 ผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  ระยะ
ทาง  129  เมตร  หนา 0.15  เมตร หรือมีพืนทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 516
 ตารางเมตร 
-  เป็นไปตามรายละเอียดแบบแปลนและปริมาณงานทีองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองไม้ไผ่กําหนด
-  เป็นไปแผนพัฒนาท้องถินสีปี ( พ.ศ. 2561 - 2564 )  เพิมเติม  ครัง
ที  3  พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน  แผนงาน
การเคหะและชุมชน  ลําดับที 4 หน้า 2
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก  บ้านสระมะค่า  หมู่ที  2 จํานวน 298,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านสระมะค่า หมู่ที 2  สายเกษตร
พัฒนาบ้านสระมะค่า  หมู่ที 2  กว้าง  5.00  เมตร  ระยะทาง  665
  เมตร  หนา 0.15  เมตร  
-  เป็นไปตามรายละเอียดแบบแปลนและปริมาณงานทีองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองไม้ไผ่กําหนด
-  เป็นไปแผนพัฒนาท้องถินสีปี ( พ.ศ. 2561 - 2564 )  เพิมเติม  ครัง
ที  3  พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน  แผนงาน
การเคหะและชุมชน  ลําดับที 2 หน้า 1
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โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก  บ้านหนองตะลุมปุ๊ก  หมู่ที  3 จํานวน 290,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองตะลุมปุ๊ก หมู่ที 3  สาย
สํานักสงฆ์พูนแสงธรรม หมู่ที  3  กว้าง  4.00  เมตร  ระยะทาง  835
  เมตร  หนา 0.15  เมตร 
-  เป็นไปตามรายละเอียดแบบแปลนและปริมาณงานทีองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองไม้ไผ่กําหนด
-  เป็นไปแผนพัฒนาท้องถินสีปี ( พ.ศ. 2561 - 2564 )  เพิมเติม  ครัง
ที  3  พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน  แผนงาน
การเคหะและชุมชน  ลําดับที 3 หน้า 1
โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต  บ้านด่านกอโจด  หมู่ที  5 จํานวน 298,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต  บ้านด่านกอโจด
  หมู่ที  5  สายกลางบ้านด่านกอโจด  หมู่ที  ช่วงที  1  กว้าง  5.00
  เมตร  ระยะทาง  86  เมตร  ช่วงที  2  กว้าง  7.00  เมตร  ระยะ
ทาง  74  เมตรหรืมมีพืนทีรวม  948  ตารางเมตร
-  เป็นไปตามรายละเอียดแบบแปลนและปริมาณงานทีองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองไม้ไผ่กําหนด
-  เป็นไปแผนพัฒนาท้องถินสีปี ( พ.ศ. 2561 - 2564 )  เพิมเติม  ครัง
ที  3  พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน  แผนงาน
การเคหะและชุมชน  ลําดับที 5 หน้า 2
โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต  บ้านหนองไม้ไผ่แสนสุข  หมู่ที 
 9

จํานวน 296,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต  บ้านหนองไม้ไผ่
แสนสุข  หมู่ที  9 สายป่ามะค่า กว้าง  5.00  เมตร  ระยะทาง  210
  เมตร   หรือมีพืนที  1050 ตารางเมตร 
-  เป็นไปตามรายละเอียดแบบแปลนและปริมาณงานทีองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองไม้ไผ่กําหนด
-  เป็นไปแผนพัฒนาท้องถินสีปี ( พ.ศ. 2561 - 2564 )  เพิมเติม  ครัง
ที  3  พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน  แผนงาน
การเคหะและชุมชน  ลําดับที 7 หน้า 3

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือ
ให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง
คําออกแบบ คําควบคุมงานทีจํายให้แกํเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก
เพือให้ได้มาซึงสิงกํอสร้าง

จํานวน 135,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบ ค่าจ้างควบคุมงานทีจ่ายให้แก่
เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพือให้ได้มาสิงก่อสร้าง โดยสิงก่อ
สร้างนันเป็นอาคารหรือการดําเนินการทีอยู่ในข่ายของการควบคุม
อาคาร ตามกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้าง  พ.ศ.2560 ซึงอยู่นอกเหนือลักษณะงานที
บุคลากรใน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลหนองไม้ไผ่จะสามารถ
ดําเนินการได้
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 360,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 360,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 360,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทํางานในช่วงปิดภาคเรียน จํานวน 50,000 บาท
-  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทํางาน
ในช่วงปิดภาคเรียน  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าป้าย  ค่าตอบแทน
นักเรียน/นักศึกษาทํางานในช่วงปิดภาคเรียนและค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นและ
เกียวข้อง
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง  ด่วนทีสุด  ที  กค  0406.4/ว 30
 ลงวันที  3  เมษายน  2558
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564)  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน ลําดับที 6 หน้า 149

โครงการฝึกอบรมป้องกันโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ จํานวน 50,000 บาท
-  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมป้องกันโรคซึมเศร้า
ในผู้สูงอายุุ  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่ากระเป๋าหรือ
สิงทีใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าป้ายและค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นใน
การฝึกอบรม
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ.2557
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564 )  เพิม
เติม  ครังที  3  พ.ศ.2561  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณ
สุข    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ลําดับที 1 หน้า  7

โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน 100,000 บาท
-  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
สูงอายุ  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่ากระเป๋าหรือสิงที
ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าทีพัก  ค่าป้ายและ
ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการฝึกอบรม
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ.2557
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564 )  เพิม
เติม  ครังที  3  พ.ศ.2561  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณ
สุข    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ลําดับที 2 หน้า  7
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โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนในเขตตําบลเรืองการป้องกันแก้ไข
ปัญหาการตังครรภ์ก่อนวัยอันควรและโรคติดต่อทางเทศสัมพันธ์

จํานวน 30,000 บาท

-  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เยาวชน
ในเขตตําบลเรืองการป้องกันแก้ไขปัญหาการตังครรภ์ก่อนวัยอันควรและ
โรคติดต่อทางเทศสัมพันธ์  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่า
ป้ายและค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการฝึกอบรม
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ.2557
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564 )  เพิม
เติม  ครังที  3  พ.ศ.2561  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณ
สุข    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ลําดับที 3 หน้า  8

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพือเพิมรายได้และลดรายจ่ายให้แก่ประชาชน จํานวน 100,000 บาท
-  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพือเพิม
รายได้และลดรายจ่ายให้แก่ประชาชน  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่า
วัสดุอุปกรณ์  ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่า
ป้ายและค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการฝึกอบรม
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ.2557
-  เป็นไปตามตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564
)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยาก
จน  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ลําดับที 1 หน้า 148

โครงการวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารีนิทรรศการย้อนยุควิถีเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 30,000 บาท
-  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี
นิทรรศการย้อนยุควิถีเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าอาหาร  ค่าเครืองเสียง  ค่าเต๊นท์  ค่าเวที  ค่า
จัดสถานที  ค่าป้ายและค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นและเกียวข้อง
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
-  เป็นไปแผนพัฒนาท้องถินสีปี ( พ.ศ. 2561 - 2564 )  แก้ไข  ครังที  2
  พ.ศ.2561  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข   แผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ลําดับที 4 หน้า  4
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 295,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 295,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 255,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการกีฬาสร้างสรรค์เด็กเล็กแข็งแรง จํานวน 25,000 บาท
-  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการกีฬาสร้างสรรค์เด็กเล็กแข็ง
แรง  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่า
อาหาร  ค่าเครืองเสียง  ค่าเต๊นท์  ค่าเวที  ค่าจัดสถานที  ค่าป้ายและค่าใช้
จ่ายอืนทีจําเป็นและเกียวข้อง
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี ( พ.ศ. 2561 - 2564 )  เพิม
เติม  ครังที  1  พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การ
บริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิน  แผนงานบริหารงานทัวไป ลําดับ
ที 1 หน้า  3

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด จํานวน 150,000 บาท
-  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
ติด  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนกรรมการ  ค่าถ้วยรางวัล ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าอาหาร  ค่าเครืองเสียง  ค่าเต๊นท์  ค่าเวที  ค่า
จัดสถานที  ค่าป้ายและค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นและเกียวข้อง
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
-  เป็นไป ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564)  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ  แผนงาน
การศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ ลําดับที 1 หน้า 160
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมทําการแข่งขันกีฬา จํานวน 40,000 บาท
-  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
ติด  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าชุดวอร์ม  ค่าชุดกีฬา  ค่าอาหารและ
เครืองดืมและค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นและเกียวข้อง
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564)  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ  แผนงาน
การศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ ลําดับที 2 หน้า 160
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โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตเรียนรู้นอกห้องเรียน จํานวน 40,000 บาท
-  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต
เรียนรู้นอกห้องเรียน  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายและค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นและ
เกียวข้อง
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี ( พ.ศ. 2561 - 2564 )  เพิม
เติม  ครังที  1  พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การ
บริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิน  แผนงานบริหารงานทัวไป ลําดับ
ที 2 หน้า  3

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา สําหรับกลุ่มเยาวชนและประชาชนใน
เขต อบต. และทีทําการ อบต. เช่น ลูกฟุตบอล ลูกฟุตซอล ลูกวอลเล่ย์
บอล ลูกตะกร้อ แบตมินตัน ตาข่าย โต๊ะปิงปอง เปตอง และวัสดุกีฬา
อืนๆ ทีเกียวข้อง 
       ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564)  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ  แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ลําดับที 3 หน้า 160

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 80,000 บาท
-  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอย
กระทง  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่า
อาหาร  ค่าเครืองเสียง  ค่าเต๊นท์  ค่าเวที  ค่าจัดสถานที  ค่าป้ายและค่าใช้
จ่ายอืนทีจําเป็นและเกียวข้อง
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564)  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ  แผนงาน
การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  ลําดับที 6 หน้า 161
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จํานวน 20,000 บาท
-  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้า
พรรษา  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่า
อาหาร  ค่าเครืองเสียง  ค่าเต๊นท์  ค่าเวที  ค่าจัดสถานที  ค่าป้ายและค่าใช้
จ่ายอืนทีจําเป็นและเกียวข้อง
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564)  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ  แผนงาน
การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  ลําดับที 5 หน้า 161
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 170,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอ่างเก็บนําหนองชายแจว จํานวน 100,000 บาท
-  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอ่าง
เก็บนําหนองชายแจว  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าจ้างเหมาบริการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอ่างเก็บนําหนองชายแจวและค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น
และเกียวข้อง
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564 )  เพิม
เติม  ครังที  3  พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเทียวและ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม  แผนงานการ
เกษตร ลําดับที 1 หน้า 15
โครงการปลูกป่าตามนโยบายรัฐบาล จํานวน 30,000 บาท
-  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปลูกป่าตามนโยบาย
รัฐบาล  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่า
อาหาร  ค่าเครืองเสียง  ค่าเต๊นท์  ค่าเวที  ค่าจัดสถานที  ค่าป้ายและค่าใช้
จ่ายอืนทีจําเป็นและเกียวข้อง
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564 )  เพิม
เติม  ครังที  3  พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเทียวและ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม  แผนงานการ
เกษตร ลําดับที 2 หน้า 15

โครงการป่าชาวบ้านในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตน์สุดาสยาม
บรมราชกุมารี

จํานวน 10,000 บาท

-  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป่าชาวบ้านในพระราชูปถัมภ์
ของสมเด็จพระเทพรัตน์สุดาสยามบรมราชกุมารี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าอาหาร  ค่าเครืองเสียง  ค่าเต๊นท์  ค่า
เวที  ค่าจัดสถานที  ค่าป้ายและค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นและเกียวข้อง
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564)  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการท่องเทียวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง
แวดล้อม  แผนงานการเกษตร ลําดับที 5 หน้า 168
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โครงการส่งเสริม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม จํานวน 20,000 บาท
-  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริม การ
อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าอาหาร  ค่าเครืองเสียง  ค่าเต๊นท์  ค่า
เวที  ค่าจัดสถานที  ค่าป้ายและค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นและเกียวข้อง
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
-  เป็นไป  ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564)  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการท่องเทียวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง
แวดล้อม  แผนงานการเกษตร ลําดับที 2 หน้า 167

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 10,000 บาท

-  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนือง
มาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าจ้างเหมาอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารีและค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นและเกียวข้อง
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564 )  เพิม
เติม  ครังที  3  พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเทียวและ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม  แผนงานการ
เกษตร ลําดับที 3 หน้า 16
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 5,461,150 บาท
งบกลาง รวม 5,461,150 บาท
งบกลาง รวม 5,461,150 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 120,250 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้างและผู้
ประกันตนในอัตราร้อยละ 5  ของค่าจ้าง พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วน
ตําบลทังหมด 

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 3,834,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเบียงยังชีพผู้สูงอายุ 
        ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564)  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข  แผนงานงบกลาง  ลําดับที 1 หน้า 179

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 996,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเบียงยังชีพคนพิการ 
        ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564)  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข  แผนงานงบกลาง  ลําดับที 2 หน้า 179

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 36,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเบียงยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
        ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564)  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข  แผนงานงบกลาง  ลําดับที 3 หน้า 179

สํารองจ่าย จํานวน 224,100 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินจําเป็นเร่งด่วน  ซึงไม่สามารถคาด
การณ์ล่วงหน้าได้ เช่น การเกิดสาธารณภัย
ต่างๆ (อุทกภัย  อัคคีภัย วาตภัย  ภัยแล้งภัยหนาว ฯลฯ) หรือกรณีทีมีความ
จําเป็นต้องจ่ายนอกเหนือจากทีงบประมาณตังจ่ายไว้  หรือเพือป้องกันและ
บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน หรือ  กรณีทีมีหนังสือสังการให้
เบิกจ่ายจากเงินประเภทนี

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิน หรือ
พืนที เพือจ่ายสมทบเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถินหรือ
พืนที (ตามสัดส่วน เงินสมทบ อบต.ขนาดกลาง สมทบไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 30 ของค่าหลักสาธารณสุขทีได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ) 
        ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564)   ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข  แผนงานสาธารณสุข ลําดับที 2
 หน้า 172

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 150,800 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน 
(กบท.) ในอัตราร้อยละ 1 ของประมาณการรายรับประจําปี ไม่รวมเงินอุด
หนุน เงินกู้ พันธบัตร และเงินทีมีผู้อุทิศให้ 
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แผนงานบริหารงานทัวไป

งานงบ งานบริหารทัวไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 4,687,825 570,000 1,255,000 6,512,825

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,225,520 0 0 2,225,520

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,462,305 570,000 1,255,000 4,287,305

งบดําเนินงาน 2,420,000 95,000 1,060,000 3,575,000

    ค่าตอบแทน 540,000 50,000 685,000 1,275,000

    ค่าใช้สอย 1,285,000 45,000 260,000 1,590,000

    ค่าวัสดุ 285,000 0 110,000 395,000

    ค่าสาธารณูปโภค 310,000 0 5,000 315,000

งบลงทุน 117,000 0 51,500 168,500

    ค่าครุภัณฑ์ 117,000 0 51,500 168,500

งบรายจ่ายอืน 30,000 0 0 30,000

    รายจ่ายอืน 30,000 0 0 30,000

                                             รวม 7,254,825 665,000 2,366,500 10,286,325

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม

งบดําเนินงาน 60,000 230,000 290,000

    ค่าใช้สอย 60,000 230,000 290,000

                                             รวม 60,000 230,000 290,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองไม้ไผ่
อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา รวม

งบบุคลากร 2,642,000 0 2,642,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,642,000 0 2,642,000

งบดําเนินงาน 2,898,725 50,000 2,948,725

    ค่าตอบแทน 385,000 0 385,000

    ค่าใช้สอย 1,595,000 50,000 1,645,000

    ค่าวัสดุ 918,725 0 918,725

งบลงทุน 221,900 0 221,900

    ค่าครุภัณฑ์ 221,900 0 221,900

งบเงินอุดหนุน 1,136,000 0 1,136,000

    เงินอุดหนุน 1,136,000 0 1,136,000

                                             รวม 6,898,625 50,000 6,948,625

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

สาธารณสุข รวม

งบดําเนินงาน 160,000 160,000

    ค่าใช้สอย 160,000 160,000

                                             รวม 160,000 160,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน รวม

งบบุคลากร 1,079,000 1,079,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,079,000 1,079,000

งบดําเนินงาน 819,000 819,000

    ค่าตอบแทน 219,000 219,000

    ค่าใช้สอย 205,000 205,000

    ค่าวัสดุ 395,000 395,000

งบลงทุน 2,810,900 2,810,900

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 2,810,900 2,810,900

                                             รวม 4,708,900 4,708,900



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดําเนินงาน 360,000 360,000

    ค่าใช้สอย 360,000 360,000

                                             รวม 360,000 360,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน รวม

งบดําเนินงาน 295,000 100,000 395,000

    ค่าใช้สอย 255,000 100,000 355,000

    ค่าวัสดุ 40,000 0 40,000

                                             รวม 295,000 100,000 395,000

แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน 170,000 170,000

    ค่าใช้สอย 170,000 170,000

                                             รวม 170,000 170,000

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 5,461,150 5,461,150

    งบกลาง 5,461,150 5,461,150

                                             รวม 5,461,150 5,461,150
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